
Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Senator CARP GHEORGHE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCAfl)ANA DRAGU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat KELEMENHUNOR

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră;

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA DANA DRAGU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Senator CSEKE A TTILA-ZOL TAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA DANA DRAGU



Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Senator FENECHIU CĂTĂLIN-DANIEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA DANA DRAGU



Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Senator LÂSZLO A TTILA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA DANA DRAGU



^oWAAr/^

Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CSOMA BOTOND

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA DANA DRAGU



Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Senator CÎŢUFLORIN^VASILE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA RANA DRAGU



^oWAat/^

Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Senator TUROS LORAND

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA MnA DRAGU



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 27.10.2021 

Nr. L454/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BODE LUCIAN-NICOLAE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 27.10.2021, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră;

-Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe 

perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi 
private

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

ANCA DANA DRAGU


