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Parlamentul Ronmniei 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr.L191/2022
PREŞEDINTE

Domnului

DeputatLONGHER GHERVAZEN

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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.L191/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat A CATRINEIDOREL-GHEORGHE

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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.

PREŞLmNV SENATULUI

FLORIN-^ASILE CÎŢU



Bucureşti, 16.05.2022 

Nr.L191/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AELENEIDĂNUŢ

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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^NATULUI

FLORir^VASILE CÎŢU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. L191/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ALBIŞTEANU MIHAIL

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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.

AXULUIPREŞEDINTELE

FLORIN/VXSILE CÎŢU
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr.L191/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ANDRUŞCEAC ANTONIO

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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. L191/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AXINIA ADRIAN-GEORGE

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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 AIULUI

FLORIN-Vy^ILE CÎŢU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr.L19i/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BALABAŞCIUC CĂLIN-CONSTANTIN

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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 SFATULUI

FLORIN-Vy^SILE CÎTU
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. LI91/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BARBU 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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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.

mxuLuiPREŞEDINTEL

FLORIN-VÂSILE CÎŢU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr.L191/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CHELARUMIRCIA

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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.

PREŞEDINŢIE NATULUI

FLORIN-^SILE CÎŢU
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr. L191/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CIUBUC CIPRIAN

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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 S ATULUI

FLORIN-VVŞILE CÎŢU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 16.05.2022 

Nr.L191/2022
PREŞEDINTE

Doamnei

DeputatDUMITRESCURALUCA GIORGIANA

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.168/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, 
misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

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 S ATUCUI
�

FLORIN-VAŞjlLT CÎTU


