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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat POP RAREŞ-TUDOR

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat NĂSUI CLA UDIU-IULIUS-GA VRIL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BOTEZ MJHAI-CĂTĂLIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră;

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator MIHAJL RADU-MIHAI

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BĂLTÂREŢU VIOREL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BLAGA DANIEL-CODRUŢ

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat BUZOIANU DIANA-ANDA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Pârlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat CAMBERA OANA-ALEXANDRA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CRISTIAN BRIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L218/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat GHEBA DANIEL-SORIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 23.05.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la 
regimul străinilor în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul 
României

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.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


