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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 04.10.2021 

Nr. L370/2021

PRE§ED1NTE

Doamnei

DeputatPRUNA CRISTINA-MADALINA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 04.10.2021, Senatul a respins 

unnatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatafii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputatilor, in calitate de Camera decizionala.
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 04.10.2021 

Nr. L370/2021

PRE§ED1NTE

Domnului

DeputatBOTEZ MIHAECATALIN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 04.10.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:

-Propunere legislative pentru modiflcarea Legii nr.95/2006 privind reforma Tn 
domeniul sanatatii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tinla ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislative menlionate a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camere decizionala.
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ANCA DAft^A DRAGU

legislativ
Rectangle



^OWA/V^

Parlamentul Romaniei 

Senat

PRE§EDINTE Bucure^ti, 04,10.2021 

Nr. L370/2021

Doamnei

Senator DINICA SIL VIA-MONICA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 04.10.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:

-Propunere legislative pentru modificarea Legii iir.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislative men^ionata a 
fost inaintate spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camere decizionaie.
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 04.10.2021 

Nr. L370/2021

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat FALCOINICU

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 04.10.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modiiicarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatafii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tinla ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
(3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 

fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 04.10.2021 

Nr. L370/2021
PRE§EDINTE

Dontnului

Deputat WIENER ADRIAN

,Va facem cunoscut ca, m ^edin^a din 04.10.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative ini|iata de duinneavoastra:

-Propunere legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatafii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tinla ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislative menlionate a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camere decizionaie.
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ANCA DANA DRAGU

legislativ
Rectangle



I^rlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 04.10.2021 

Nr. L370/2021
PRE§EDINTE

Domnului

DeputatAPOSTOL ALIN-GABRIEL

Va facem cunoscut ca, m §edin^a din 04.10.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanata^ii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tinla ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitutia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputajilor, in calitate de Camera decizionala.
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 04.10.2021 

Nr. L370/2021
PRE§EDINTE

Domnului

DeputatBENGA TUDOR-VLAD

Va facem cunoscut ca, in §edinta din 04.10.2021, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa iniliata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modiiicarea Legii nr,95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatafii, republicata

Totodata, va aducem la cuno§tin|a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.
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