
Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L426/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

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 >«C

Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L426/2021
PREŞEDINTE

Domnului

DeputatDEHELEAN SILVIU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
'Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.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. L426/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Senator BODEA MARJUS

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.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*

I^rlanientul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L426/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat RODEANU BOGDAN-IONEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

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. L426/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BOTEZ MIHAl-CĂTÂLIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
'Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.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
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L426/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat FÂLCOINICU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
‘Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

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
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L426/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Senator GHICA CRISTIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.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
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr. L426/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Senator MIHAIL RADU-MIHAI

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.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



Senat

Bucureşti, 20.12.2021 

Nr.L426/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 20.12.2021, Senatul a respins
următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

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
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