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Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022

PRE§EDINTE

Doamnei

Deputat BUZOIANU DIANA-ANDA

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgen(a a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitatile de transport alternativ 
cu autoturism conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputajilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022
PRE§ED1NTE

Domnului

Deputat HA VARNEANU FILIP

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa initiata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitafile de transport alternativ 
cu autoturism conducator auto

Totodata, va aducem la cuno^tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure5ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022
PRE§EDINTE

Domnului

Deputat LAZAR lON-MARIAN

Va facem cunoscut ca, in ^edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Fropunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitafile de transport alternativ 
cu autoturism conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Rom^iei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputaplor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat LAZAR TEODOR

Va facem cunoscut ca, m §edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa in4iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitatile de transport alternativ 
cu autoturism §i conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tinla ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menlionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputalilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022

PRE§EDJNTE

Domnului

Deputat MOLNAR RADU-IULIAN

Va facem cunoscut ca, in ^edinfa din 07.03.2022, Senatul « respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgen^a a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitafile de transport alternativ 
cu autoturism §i conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tin|a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu|ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022

PRE§EDINTE

Doamnei

Deputat NEA GU DENISA-ELENA

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini|iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenja a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitatile de transport alternativ 
cu autoturism $i conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tin|a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitulia Romaniei, republicata, propunerea legislativa menjionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022

PRE§EDINTE

Domnului

Deputat PANAIT RADU

Va facem cunoscut ca, in |edin|a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa inijiata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenja a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitafile de transport alternativ 
cu autoturism conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tin|a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitutia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu

alexandru.nita
Rectangle



I^rlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022
PRE§ED1NTE

Domnului

Deputat TENIJA DRAGO§-CATALIN

Va facem cunoscut ca, in §edin^a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitatile de transport alternativ 
cu autoturism §i conducator auto

Totodata, va aducem la cuno^tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
§i (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 
fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputatilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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Parlamentul Romaniei 

Senat

Bucure§ti, 07.03.2022 

Nr. L68/2022
PRE§ED[NTE

Domnului

Deputat TODOSIU BENIAMIN

Va facem cunoscut ca, in §edin|a din 07.03.2022, Senatul a respins 

urmatoarea propunere legislativa ini^iata de dumneavoastra:

-Propunere legislativa pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitafile de transport alternativ 
cu autoturism ^i conducator auto

Totodata, va aducem la cuno§tin^a ca, potrivit articolului 75 alineatele (1) 
(3) din Constitu^ia Romaniei, republicata, propunerea legislativa men^ionata a 

fost inaintata spre dezbatere Camerei Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-Stefania Gorghiu
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