
Parlamentul Ronmniei 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat A CA TRINEIDOREL-GHEORGHE

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"

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



Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AELENEIDÂNUŢ

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional ’^Casa 
noastră”

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. L245/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ANDRUŞCEAC ANTONIO

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional 'Xasa 
noastră'*

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

n



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AXINIA ADRIAN-GEORGE

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"

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



Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BADIU GEORGEL

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"

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



F^rlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat COLEŞA ILIE-ALIN

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"

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. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat FOCŞA DUMITRU-VIOREL

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional *'Casa 
noastră"

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



I^rlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022 '
PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat MITREA DUMITRINA

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional ^Xasa 
noastră”

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. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat MUNCACIU SORIN-TITUS

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"

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. L245/2022
PREŞEDINTE

Domnului

DeputatNAGY VASILE

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră*'

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



f^rlamentul României 

Senat

Bucureşti, 23.05.2022 

Nr. L245/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat POP DARIUS

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

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa 
noastră"

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


