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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 12.09.2022 

Nr. L399/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Senator GORGHIU ALINA-ŞTEFANJA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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, 12.09.2022 

Nr. L399/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator LÂSZLO A TTILA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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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I^rlamentul României 

Senat

Bucureşti, 12.09.2022 

Nr. L399/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Senator FULGEANU-MOAGHER LAURA-MIHAELA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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, 12.09.2022 

Nr. L399/2022
PREŞEDINTE

Doamnei

Senator SBÎRNEA LILIANA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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, 12.09.2022 

Nr. L399/2022
PREŞEDINTE

Doamnei

Senator GEORGESCULAURA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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, 12.09.2022 

Nr. L399/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Senator TOANCHINĂ MARIUS-GHEORGHE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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, 12.09.2022 

Nr. L399/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator POTERAŞ COSMIN-MARIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modifîcarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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, 12.09.2022 

Nr. L399/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Senator MUNTEANLUCICA DINA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 12.09.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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


