
Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat A CA TRINEIDOREL-GHEORGHE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dunmeavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AELENEIDÂNUŢ

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BADIU GEORGEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CHELARUMIRCIA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat COARNĂ DUMITRU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii ■ Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat COLEŞA ILJE-ALIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022
PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat ENA CHIRAISA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
•Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat FLUCUŞ DUMITRU

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022

PREŞEDINTE

Doamnei

Deputat GA VRILĂ ANAMARIA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat GHIŢĂ DANIEL-FLORIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 29.06.2022 

Nr. L315/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat LASCA MIHAIIOAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 29.06.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:
-Propunere legislativă „Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 
suveran al poporului şi al cetăţeanului român

întrucât propunerea legislativă menţionată a fost respinsă de Senat, în 
calitate de Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului 152 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare, această respingere este definitivă, iar 
propunerea legislativă iniţiată de dumneavoastră nu mai poate fi readusă în discuţia 
Senatului în cursul acestei sesiuni parlamentare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


