
Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator BODEA MARIUS

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator MIHAIL RADU-MIHAI

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră;

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator MIRCESCU lON^NARCIS

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.

PREŞEDINTEL^ENATULUI
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator CERNIC SEBASTIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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I^rlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator DARA U AMBROZIE-IRINEU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Ofîcial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator BORDEI CRISTIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr.396 din 

15 mai 2020
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 

şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator NEGOI EUGEN-REMUS

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modifîcarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator POTERAŞ COSMIN-MARIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră;

-Propunere legislativă pentru modifîcarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Ofîcial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎŢU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator POSTICĂ ANDREI

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (I) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.

PREŞEDINTELE^ENATULUI
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator BEREA CRISTINEL-GABRIEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator OPRINOIUAUREL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator ZOB ALEXANDRU-ROBERT

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem Ia cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator MUREŞAN CLA UDIU-MARINEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator VICOL COSTEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Senator SPÂTARU ELENA-SIMONA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI 89/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator BOB VJRGILMARIUS

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 16.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 
15 mai 2020

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă menţionată a 
fost înaintată spre dezbatere Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.

PREŞ^NTEl^ SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎŢU


