
Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L251/2021

Domnului

Deputat A CA TRINEIDOREL-GHEORGHE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Artl78 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



Parlamentul României 

Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L251/2021

Domnului

Deputat AELENEIDÂNUŢ

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dunmeavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



Parlamentul Româmei 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L251/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ANDRUŞCEAC ANTONIO

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



Parlamentul Româriîei 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L251/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AXINIA ADRIAN-GEORGE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



“Parlâmeiîtul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L251/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BADIU GEORGEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A.

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



V

Parlamentul Rohmmei 

Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 20.12.2021 

Nr.L251/2021

Domnului

Deputat BALABAŞCIUC CĂLIN-CONSTANTIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L251/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CHELARUMIRCIA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ

A

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc


