
Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure^ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat PLAIA§U GABRIEL

Va facem cunoscut ca, m §edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative ini|iata de dumneavoastra:

-Propunere legislative pentru modificarea Legii nr,241 din 15 iulie 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul 
Oficial nr.672 din 27 iulie 2005

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

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania ^rghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022

PRE^EDINTE

Domnului

Deputat lONESCU GEORGE

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modiiicarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul 
Oficial nr.672 din 27 iulie 2005

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
(3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 

fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa|ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat GIUGEA NICOLAE

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:

-Propunere legislative pentru modiflcarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul 
Oficial nr.672 din 27 iulie 2005

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

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022

PRE^EDINTE

Domnului

Deputat AMET VAROL

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:

-Propunere legislative pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iuHe 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul 
OHcial nr.672 din 27 iulie 2005

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

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022
PRE^EDINTE

Domnului

Deputat SEIDLER CRISTIAN-^GABRIEL

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:

-Propunere legislative pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii flscale, publicata in Monitorul 
Oflcial nr.672 din 27 iulie 2005

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 decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022
PRE§EDINTE

Domnului

Deputat§OVAIALA CONSTANTIN

Va facem cunoscut ca, m ledinl^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislative initiate de dumneavoastra:

-Propunere Jegislativa pentru modiflcarea Legii nr.241 din 15 iuJie 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii flscale, publicata in Monitorul 
Oficial nr.672 din 27 iulie 2005

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

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania C^rghiu
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Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L49/2022

PRE§EDINTE

Doamnei

DeputatALEXANDRU VICTORIA-VIOLETA

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmMoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru modiflcarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 
pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscaie, publicata in Monitorul 
Oficial nr,672 din 27 iulie 2005

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 Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

/Alina-Stefania Gorghiu
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