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acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități 

din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”. (b8/2022) 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 27 ianuarie 2022 

 

- sesiune extraordinară - 

 

Şedinţa a început la ora 13.03. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al 

Senatului, asistat de domnul Dan Ivan și domnul Sorin Lavric, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Ziua bună, stimați colegi! 

Ca să cităm un clasic: „mai răsfirați puțin”. 

Stimați colegi, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi – întrunit în sesiune extraordinară –, 27 

ianuarie 2022, ședință condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii senatori Dan Ivan și 

Sorin Lavric, secretari ai Senatului. 

Stimați colegi, 

În temeiul art.66 și art.115 alin.(5) din Constituția României, precum și al art.84 din 

Regulament, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară astăzi, 27 ianuarie 2022. 

Ordinea de zi și programul sesiunii extraordinare se regăsesc înscrise în Decizia nr.3/2022 și 

sunt publicate pe pagina de internet a Senatului. 

Pe ordinea de zi avem astăzi – Informare cu privire la Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 

energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum și pentru completarea 

Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”. (b8/2022) 

Programul de lucru propus pentru sesiunea extraordinară de astăzi, 27 ianuarie, este: începând 

cu ora 13.00 până la epuizarea ordinii de zi – lucrări în plenul Senatului. 

Dacă nu sunt comentarii, ne vom pronunța prin vot asupra ordinii de zi și a programului de 

lucru pentru sesiunea extraordinară anunțată. 

Vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul sistemului de vot electronic hibrid, 

respectiv prin intermediul tabletei puse la dispoziție de STS și card de vot electronic, iar senatorii care 
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nu vor putea să-și exprime votul în această modalitate vor fi apelați din sala de plen la numerele de 

telefon puse la dispoziție la solicitarea liderilor de grup. 

Rezultatul votului se obține prin însumarea voturilor exprimate prin sistemul de vot electronic 

hibrid, cardul de vot și tabletă, și prin apel nominal telefonic. 

În timpul ședinței de vot electronic hibrid, în cazul în care senatorul este înregistrat în aplicație 

sau are cardul de vot introdus în consolă, dar nu apasă nicio tastă, va figura absent la votul respectiv. 

În situația în care, din eroare, senatorul prezent în sala de plen își exercită votul prin 

intermediul cardului de vot, cât și on-line, prin intermediul tabletei sau prin apel telefonic, în mod 

automat se va înregistra și se va lua în considerare doar opțiunea exprimată prin intermediul sistemului 

din sala de plen, și anume cardul de vot. 

Stimați colegi, 

Supun votului ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară de astăzi, 27 

ianuarie 2022. 

Vă rog să votați. 

Avem: pentru – 37 de voturi, niciun vot împotrivă, nicio abținere. 

Stimați colegi, 

Dacă nu mai sunt alte propuneri de votat, având în vedere această unanimitate… Nimeni nu 

mai propune nimic. 

Mulțumesc. 

Urmează efectuarea votului telefonic și-l rog pe domnul senator Dan Ivan să procedeze la 

apelul colegilor. 

* * 

PAUZĂ 

Domnul Dan Ivan: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Începem apelul telefonic, primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Achiței Vasile-Cristian și se pregătesc doamna senator 

Aelenei Evdochia și doamna senator Anastase Roberta-Alma. 

Domnul Vasile-Cristian Achiței: 

Achiței Vasile-Cristian, senator de Botoșani, PNL, votez pentru. (Discuții.) 

Doamna Evdochia Aelenei: 

Ce cuvânt? Nu știu… 

Domnul Dan Ivan: 

Votați pentru programul zilei ședinței extraordinare de la Senat. (Discuții.) 
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Doamna Aelenei nu răspunde. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Anastase Roberta-Alma. 

Se pregătesc doamna senator Anisie Monica-Cristina și domnul senator Antal Istaván-Loránt. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Roberta Anastase sunt, senator PNL de Prahova, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să o apelați pe doamna senator Anisie Monica. 

Se pregătesc domnul senator Antal István și domnul senator Azamfirei Leonard. 

Nu răspunde doamna Anisie la primul apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Antal. 

Se pregătesc domnul senator Azamfirei și domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Domnul Antal nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Azamfirei. 

Se pregătesc domnul senator Badea Viorel și doamna senator Banu Claudia-Mihaela. 

Nu răspunde la primul apel nici domnul senator Azamfirei. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Badea. 

Se pregătesc doamna senator Banu și domnul senator Berea Cristinel-Gabriel. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mulțumesc. 

Votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator Badea. 

Vă rog să o apelați pe doamna senator Banu Claudia-Mihaela. 

Se pregătesc domnul senator Berea Cristinel și domnul senator Bica Dănuț. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Claudia Banu, Circumscripția nr.40 Vâlcea, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Berea. 

Se pregătesc domnul senator Bica Dănuț și domnul senator Bîca Iulian. 
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Domnul Cristinel-Gabriel Berea: 

Bună ziua! 

Cristi Berea sunt, senator USR de Iași, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Dănuț Bica: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PNL Dănuț Bica, Circumscripția electorală nr.3 Argeș, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Bîca. 

Se pregătesc doamna senator Boancă și domnul senator Bodog. 

Domnul Iulian-Mihail Bîca: 

Bună ziua! 

Iulian-Mihail Bîca, senator, Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Boancă. 

Se pregătesc domnul senator Bodog și domnul senator Bourceanu. 

Doamna Boancă nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Bodog. 

Se pregătesc domnul senator Bourceanu și doamna senator Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Sunt Florian Bodog, senator PSD Bihor, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Bourceanu. 

Se pregătesc doamna senator Breahnă-Pravăț, domnul senator Bumb Sorin, domnul senator 

Busuioc Andrei. 

Domnul senator Bourceanu nu răspunde la primul apel. 

Doamna senator Breahnă-Pravăț, domnul senator Bumb Sorin și domnul senator Busuioc Andrei. 
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Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț: 

Bună ziua! 

Cristina Breahnă-Pravăț, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la punctele aflate astăzi 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Bumb Sorin. 

Se pregătesc domnul senator Busuioc și domnul senator Cadariu Constantin. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Bună ziua! 

Sunt Sorin Bumb, senator de Alba, și votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Busuioc Andrei. 

Se pregătesc domnul senator Cadariu Constantin și domnul senator Carp Gheorghe. 

Domnul Busuioc nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul Cadariu. 

Se pregătesc domnul senator Carp și domnul senator Cătană Gheorghe Adrian. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Carp Gheorghe. 

Se pregătesc domnul senator Cătană, domnul senator Chirteș Ioan. 

Domnul Gheorghe Carp: 

Senator Carp, PNL Bihor, pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cătană. 

Se pregătesc domnul senator Chirteș, domnul senator Cioromelea Valentin și domnul premier 

Ciucă Nicolae-Ionel. 



 

- 7 - 

 

Domnul Cătană nu răspunde la primul apel telefonic. 

Urmează domnul senator Chirteș Ioan. 

Se pregătesc domnul senator Cioromelea și domnul senator Ciucă Nicolae. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Sunt Cristian Chirteș, senator PNL de Mureș, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cioromelea. 

Se pregătesc domnul senator Ciucă și domnul ministru Cîmpeanu Sorin. 

Domnul senator Cioromelea nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-i apelați pe domnul prim-ministru Ciucă Nicolae și pe domnul ministru Cîmpeanu Sorin. 

Se pregătește și domnul președinte Cîțu Florin-Vasile. 

Domnul Ciucă nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-i apelați pe domnul ministru Cîmpeanu, pe domnul președinte Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 

Nici domnul Cîmpeanu nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătesc domnul senator Corlățean și domnul senator Cosma Dorinel. 

Domnul Cîțu nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Corlățean. 

Se pregătesc domnul senator Cosma Dorinel și domnul senator Costea Adrian. 

Domnul Dorinel Cosma: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cosma Dorinel, AUR Botoșani, ambele poziții – pentru… 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul Dorinel Cosma: 

…atât ordinea de zi, cât și… (Neinteligibil.) – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul Corlățean? 
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Din sală: Domnul Cosma. 

Domnul Dan Ivan: 

Am înțeles, a fost domnul Cosma Dorinel acum, dar pe domnul Corlățean l-ați apelat? 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

Sunt Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu este pentru la punctul aflat pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Costea Adrian. 

Se pregătesc domnul senator Cristescu Ionel-Dănuț și domnul senator Cristina Ioan. 

Domnul senator Costea nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cristescu. 

Se pregătesc domnul senator Cristina Ioan și domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Ionel-Dănuț Cristescu: 

Bună ziua! 

Senator de Teleorman Cristescu Ionel-Dănuț, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătesc domnul senator Császár Károly Zsolt și domnul ministru Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și voi vota pentru la singurul punct înscris la ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Se pregătesc domnul ministru Cseke Attila-Zoltan și domnul senator Dăneasă Mircea. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este pentru. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Cseke Attila. 

Se pregătesc domnul senator Dăneasă Mircea și domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul ministru Cseke Attila nu răspunde la primul apel. 

Domnul senator Dăneasă Mircea. 

Se pregătesc domnul senator Deneș Ioan, domnul ministru Dîncu Vasile. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Dăneasă. (Discuții.) 

Mulțumim. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Deneș Ioan. 

Se pregătesc domnul senator Dîncu Vasile și domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul Ioan Deneș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Deneș, senator PSD de Bistrița-Năsăud, iar votul meu este pentru la punctul 

înscris pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc și eu, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Dîncu Vasile. 

Se pregătesc domnul senator Dunca Marius-Alexandru și domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Domnul ministru Dîncu nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătesc domnul senator Fejér László-Ődőn, domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel și 

doamna senator Firea Gabriela. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov, votul meu este pentru la punctul întâi la ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 
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Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László, UDMR, senator de Covasna, votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătesc doamna senator Firea Gabriela și doamna senator Firu Stela. 

Nu răspunde nici domnul Fenechiu la primul apel telefonic. 

Vă rog să apelați pe doamna senator Firea, pe doamna senator Firu Stela și pe domnul senator 

Florean Ovidiu-Iosif. 

Nici doamna Firea nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să apelați pe doamna Firu Stela, pe domnul senator Florean Ovidiu și pe domnul senator 

Genoiu Mihail. 

Doamna Stela Firu: 

Bună ziua! 

Stela Firu, senator de Mehedinți, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Florean. 

Se pregătesc domnul senator Genoiu și domnul senator Guran Virgil. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Bună ziua! 

Ovidiu Florean sunt, senator de Bistrița-Năsăud, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Genoiu Mihail. 

Se pregătesc domnul senator Guran Virgil și domnul senator Hangan Andrei. 

Domnul Mihail Genoiu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Mihail Genoiu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 



 

- 11 - 

 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Guran Virgil. 

Se pregătesc domnul senator Hangan Andrei, domnul senator Hatos Adrian și doamna senator 

Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Virgil Guran: 

Bună ziua! 

Senator Virgil Guran, vot pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Hangan. 

Se pregătește domnul senator Hatos. 

Nu răspunde domnul senator Hangan. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Hatos. 

Se pregătesc doamna senator Ioan Raluca-Gabriela și domnul senator Iordache Ion. 

Nu răspunde nici domnul Hatos la primul apel telefonic. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul senator Iordache Ion se pregătește… și doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Senator Ioan Raluca-Gabriela, votez „pentru”… 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

…pentru ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, doamna senator. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

„Pentru”, da? 

Senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Dan Ivan: 

Am înțeles. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Iordache Ion. 

Se pregătesc doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana și doamna senator Kovács Irina Elisabeta. 

Domnul Iordache Ion nu răspunde la primul apel. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Șoșoacă Diana. 
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Se pregătește doamna senator Kovács Irina. 

Doamna senator Șoșoacă nu răspunde la primul apel. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Kovács. 

Se pregătesc domnul senator Mateescu Sorin și domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Doamna Kovács Irina Elisabeta: 

Alo, bună ziua! 

Sunt Kovács Irina Elisabeta, senator UDMR de Sălaj, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Mateescu Sorin. 

Se pregătesc domnul senator Matei Constantin-Bogdan și domnul senator Matieș Călin. 

Domnul Mateescu nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Matei. 

Se pregătesc domnul senator Matieș și domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Numele meu este Matei Constantin-Bogdan și votul meu este pentru la punctele înscrise pe 

ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Matieș. 

Se pregătesc domnul senator Mazilu și domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

Sunt Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul Matieș nu răspunde la primul apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu. 
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Se pregătesc domnul senator Mircescu și doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Mircescu. 

Se pregătesc doamna senator Mirea și domnul senator Mîndruță Gheorghiță. 

Nici domnul Mircescu nu răspunde la primul apel. 

O apelăm acum pe doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătesc domnul senator Mîndruță și doamna senator Muntean Lucica Dina. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Siminica Mirea și votul meu pentru astăzi este vot pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Mîndruță. 

Se pregătește doamna senator Muntean. 

Domnul Gheorghiță Mîndruță: 

Bună ziua! 

Senator Gheorghiță Mîndruță, USR PLUS, de Suceava, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Muntean. 

Se pregătesc domnul senator Mutu Gabriel și domnul senator Nazare Alexandru. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt Lucica Dina Muntean, senator PNL Hunedoara, și votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Mutu Gabriel. 

Se pregătesc domnul senator Nazare și domnul senator Neagu Nicolae. 

Domnul Alexandru Nazare: 

Bună ziua! 

Alexandru Nazare, votez pentru. 
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Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule Nazare. 

Domnul Mutu Gabriel nu răspunde la primul apel telefonic. 

Domnul senator Neagu Nicolae, vă rog să-l apelați. 

Se pregătesc domnul senator Niculescu-Țâgârlaș și domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Nicolae Neagu: 

Alo, bună ziua! 

Nicolae Neagu, senator PNL de Sibiu, votul meu este pentru la ordinea de zi de astăzi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator Neagu. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Niculescu-Țâgârlaș. 

Se pregătesc domnul senator Novák Csaba-Zoltán și domnul senator Oros Nechita-Adrian. 

Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș: 

Sunt senator Niculescu-Țâgârlaș Cristian, PNL Maramureș, vot pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Novák Csaba. 

Se pregătesc domnul senator Oros Nechita-Adrian, domnul senator Pandea Ciprian și doamna 

senator Pauliuc Nicoleta. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo, bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator de Mureș, UDMR, votul meu este pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul Oros nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pandea. 

Se pregătesc doamna senator Pauliuc și domnul senator Pălărie Ștefan. 

Domnul Pandea nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Pauliuc. 

Se pregătesc domnul senator Pălărie și domnul senator Petcu Toma-Florin. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Nicoleta Pauliuc sunt, senator PNL de Ilfov, votul meu este pentru la toată ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pălărie. 

Se pregătesc domnul senator Petcu Toma și domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Bună ziua! 

Sunt senator Ștefan Pălărie, senator USR, Circumscripția nr.42 București, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Petcu. 

Se pregătesc domnul senator Pistru și domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună ziua! 

Senator Petcu Toma, PNL, Circumscripția nr.19 Giurgiu, votez pentru la punctul de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim și noi. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator… (Discuții.) Pîrvulescu Eugen – vă rog să-l apelați. 

Nu răspunde domnul Pistru la apelul telefonic. 

Se pregătește domnul senator Popa Maricel. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Senator Eugen Pîrvulescu sunt, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Popa Maricel. 

Se pregătesc domnul senator Popescu Ion-Dragoș și domnul senator Potecă Vasilică. (Discuții.) 

Domnul Popa Maricel nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Popescu Ion. 

Se pregătesc domnul senator Potecă Vasilică și domnul senator Poteraș Cosmin-Marian. 

Domnul Ion-Dragoș Popescu: 

Bună ziua! 
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Dragoș Popescu, Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, votul meu este pentru ordinea de 

zi și programul de lucru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Potecă Vasilică. 

Se pregătesc domnul senator Poteraș și domnul senator Pufu Vlad. 

Domnul Vasilică Potecă: 

Sunt senatorul de Hunedoara Vasilică Potecă, votul meu la punctele înscrise la ordinea de zi 

este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Pe domnul senator Poteraș Cosmin vă rog să-l apelați. 

Se pregătesc domnul senator Pufu, domnul senator Puiu Ovidiu. 

Domnul Cosmin-Marian Poteraș: 

Cosmin-Marian Poteraș, Circumscripția nr.17 Dolj, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Bună ziua! 

Vlad-Mircea Pufu, senator PNL, votul meu este „pentru” astăzi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim și noi. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Puiu Ovidiu. 

Se pregătește doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela. 

Domnul Ovidiu Puiu: 

Ovidiu Puiu, senator PSD de Argeș, votul meu pentru astăzi, la singurul punct de pe ordinea de 

zi, este pentru. 

Mulțumesc frumos, o zi bună! 

Domnul Dan Ivan: 

O zi bună, domnule senator! 
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Vă rog s-o apelați pe doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela. 

Se pregătesc domnul ministru Romașcanu Lucian și domnul senator Rotaru Ion. (Discuții.) 

Doamna senator Purcărin nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Romașcanu Lucian. 

Se pregătesc domnul senator Rotaru Ion, domnul senator Rujan Ion și doamna senator Sbîrnea 

Liliana. (Discuții.) 

Domnul senator Romașcanu nu răspunde la primul apel. 

Domnul senator Rotaru Ion, domnul senator Rujan Ion. (Discuții.) 

Domnul Rotaru nu răspunde. 

Domnul senator Rujan Ion și doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

Bună ziua! 

Senator Rujan Ion-Cristinel, vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator Rujan. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătesc domnul senator Scarlat George și doamna senator Scântei Laura. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, Circumscripția electorală nr.10 Buzău, votul meu este pentru la 

punctul înscris pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Scarlat George. 

Se pregătesc doamna senator Scântei Laura-Iuliana și domnul senator Stan Ioan. (Discuții.) 

Domnul senator Scarlat nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Scântei. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Sunt Iulia Scântei, senator PNL de Iași, votul meu pentru punctul de pe ordinea de zi este vot pentru. 



 

- 18 - 

 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna Scântei. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătesc doamna senator Stocheci Cristina-Mariana și domnul senator Streinu Cercel Adrian. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, vot pentru. 

Vă mulțumesc, o zi bună în continuare! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua! 

Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Streinu Cercel. 

Se pregătesc domnul senator Stroe Felix și domnul ministru Tánczos Barna. 

Domnul Adrian Streinu Cercel: 

Bună ziua! 

Senator Adrian Streinu Cercel, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Stroe Felix. 

Se pregătesc domnul senator Tánczos Barna și domnul senator Târziu Claudiu-Richard. (Discuții.) 

Domnul Stroe nu răspunde la primul apel. (Discuții.) 

Domnul senator Tánczos Barna nu răspunde la primul apel, nici domnul Târziu Claudiu-Richard. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Tîlvăr Angel. 

Se pregătesc domnul senator Trifan Raoul-Adrian și domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Angel Tîlvăr: 

Votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator Tîlvăr. 
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Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Raoul Trifan, senator de Timiș, votul meu pentru ordinea de zi este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătesc domnul senator Turos Lóránd și domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Turos Lóránd, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună ziua! 

Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Țapu Nazare. 

Se pregătesc domnul senator Veștea Mihail și domnul senator Vlad Sergiu Cosmin. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Bună ziua! 

Eugen Ţapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu pentru azi, pentru sesiunea de azi, este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul Sergiu Cosmin Vlad: 

Bună ziua! 

Sunt Vlad Sergiu Cosmin, senator USR de Arad, și votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 



 

- 20 - 

 

Pe domnul senator Veștea Mihail vă rog să-l apelați și se pregătește domnul senator Vlașin Sorin. 

Domnul Sorin Vlașin: 

Sorin Vlașin, senator de Maramureș, votul meu pentru ședința de astăzi – și programul de lucru, 

și ordinea de zi – este pentru. 

Mulțumesc, o zi bună! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Veștea Mihail. 

Se pregătesc domnul senator Voiculescu Liviu și domnul senator Zamfir Daniel. (Discuții.) 

Domnul Veștea nu răspunde la apelul telefonic. 

Vă rog să-i apelați pe domnul senator Voiculescu și pe domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Alo! 

Domnul Dan Ivan: 

V-auzim, domnule senator, ziceți vă rog. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Liviu Voiculescu, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Zamfir Daniel și… 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

Daniel Zamfir sunt, votul meu astăzi este pentru. 

Mulțumesc, o zi bună tuturor! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim și noi. (Discuții.) 

Nouă ne apăreați că ați votat la votul electronic. N-ați votat pe tabletă? 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

OK. Domnul Vela. 

Puteți și la microfon, aveți acolo microfon. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Votul meu este pentru. 
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Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator Vela. (Discuții.) 

Am înțeles, pe domnul senator Vela îl consemnăm doar la votul electronic. 

Mulțumim. (Discuții.) 

Bun, am încheiat primul apel telefonic. 

Revenim la cel de-al doilea apel telefonic. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Aelenei Evdochia. 

Se pregătesc doamna senator Anisie Monica-Cristina, domnul senator Antal István-Loránt și 

domnul senator Azamfirei Leonard. 

Doamna Evdochia Aelenei: 

Senator Aelenei Evdochia și votul meu e abținere. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-i apelați pe doamna senator Anisie, domnul senator Antal și domnul senator 

Azamfirei Leonard. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Monica-Cristina Anisie, senator PNL de București, votul meu pentru astăzi este pentru. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, votul meu pentru ordinea de zi este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Azamfirei, se pregătește… 

Domnul Leonard Azamfirei: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Leonard Azamfirei, de Mureș, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să o apelați pe doamna senator Boancă. 

Se pregătește domnul senator Bourceanu Septimiu. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

Septimiu Bourceanu, senator Circumscripția Constanța, votul meu astăzi este pentru. 



 

- 22 - 

 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Boancă. 

Se pregătesc domnul senator Busuioc Andrei și domnul senator Cătană Gheorghe Adrian. (Discuții.) 

Doamna Boancă nu răspunde nici la al doilea apel. 

Domnul senator Busuioc Andrei… (Discuții.) 

Nici domnul Busuioc nu răspunde la al doilea apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cătană. 

Se pregătesc domnul senator Cioromelea, domnul senator Ciucă și domnul senator 

Cîmpeanu. (Discuții.) 

Domnul Cătană nu răspunde nici la al doilea apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cioromelea. 

Se pregătesc domnul senator Ciucă, domnul senator Cîmpeanu și domnul președinte Cîțu 

Florin-Vasile. (Discuții.) 

Domnul Cioromelea nu răspunde nici la al doilea apel. 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Alo! 

Domnul Dan Ivan: 

V-auzim. (Discuții.) 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Alo, bună ziua! 

Ciucă mă numesc și votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule premier. 

Vă rog să-i apelați pe domnul ministru Cîmpeanu și pe domnul președinte Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Costea Adrian. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, Grup PNL, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul președinte Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătesc domnul senator Costea Adrian și domnul senator Cseke Attila-Zoltan. (Discuții.) 
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Domnul senator Costea nu răspunde. Nici domnul senator Cîțu. 

Domnul Cîmpeanu a votat pentru. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Cseke Attila-Zoltan. 

Se pregătește domnul ministru Dîncu Vasile. (Discuții.) 

Domnul ministru Cseke nu răspunde nici la al doilea apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Dîncu. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. (Discuții.) 

Domnul Dîncu nu răspunde nici la al doilea apel telefonic. 

Vă rog să-i apelați, atunci, pe domnul Fenechiu Cătălin-Daniel și doamna senator Firea Gabriela. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL, Circumscripția nr.4 Bacău, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Firea Gabriela. 

Se pregătesc domnul senator Hangan Andrei și domnul senator Hatos Adrian. 

Doamna Gabriela Firea: 

Bună ziua! 

Gabriela Firea, senator PSD București, votul meu este pentru. 

Mulțumesc, o zi bună! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Hangan Andrei. 

Se pregătesc domnul senator Hatos Adrian și domnul senator Iordache Ion. 

Domnul Adrian Hatos: 

Bună ziua! 

Adrian Hatos, senator PNL Bihor, votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Se pregătesc domnul senator Iordache Ion și doamna senator Iovanovici-Șoșoacă. (Discuții.) 

Domnul Hangan nu răspunde nici la al doilea apel. (Discuții.) 

Nu răspunde nici doamna Șoșoacă la al doilea apel telefonic. (Discuții.) 

Nu răspunde nici domnul Iordache la cel de-al doilea apel telefonic. 
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Vă rog să îl apelați pe domnul senator Mateescu Sorin. 

Se pregătesc domnul senator Matieș și domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Pentru – Călin Matieș, senator PSD Alba, Circumscripția nr.1. Vot pentru. 

(Intervenție neinteligibilă.) 

Mulțumesc. 

(Intervenție neinteligibilă.) 

M-ați auzit? 

Domnul Dan Ivan: 

Da, v-am auzit, vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Mateescu. 

Se pregătesc domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu și domnul senator Mircescu Ion. (Discuții.) 

Domnul Mateescu nu răspunde nici la al doilea apel. 

Domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu, domnul senator Mircescu Ion-Narcis. (Discuții.) 

Nu răspunde domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu la al doilea apel, nici domnul senator 

Mircescu Narcis. 

Vă rog să îl apelați, atunci, pe domnul senator Mutu Gabriel. 

Se pregătesc domnul senator Oros Nechita și domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul Gabriel Mutu: 

Gabriel Mutu, senator Circumscripția nr.42 București, pentru – ordinea de zi și pentru – punctele de 

pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Oros nu răspunde la al doilea apel. 

Vă rog să-l sunați pe domnul senator Pandea Ciprian. 

Se pregătește domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Bună ziua! 

Ciprian Pandea, senator PNL de Călărași, votul meu este pentru la punctul de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Se pregătesc domnul senator Popa Maricel și doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela. 
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Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Bună ziua! 

Eusebiu Pistru sunt, senator PSD Arad: pentru la singurul punct de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Popa Maricel. 

Se pregătesc doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela și domnul senator Romașcanu Lucian. 

Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Bună ziua! 

Bianca Purcărin, PSD Bacău, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. (Discuții.) 

Domnul Popa Maricel nu răspunde nici la cel de-al doilea apel telefonic. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Romașcanu Lucian. 

Se pregătesc domnii senatori Rotaru Ion și Scarlat George. (Discuții.) 

Domnul ministru Romașcanu nu răspunde nici la cel de-al doilea apel telefonic. 

Vă rog să-i apelați pe domnul senator Rotaru Ion și pe domnul senator Scarlat George. 

Se pregătește domnul senator Stroe Felix. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua! 

Ion Rotaru, senator PSD Brăila, vot pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Scarlat. 

Se pregătește domnul senator Stroe Felix. (Discuții.) 

Domnul senator Scarlat nu răspunde nici la al doilea apel. 

Apelați-l, vă rog, pe domnul senator Stroe Felix. 

Se pregătesc domnul senator Tánczos Barna și domnul senator Târziu Claudiu-Richard. 

Domnul Felix Stroe: 

Bună ziua, vă mulțumesc! 

Senator Stroe Felix, senator de Constanța, votul meu astăzi este pentru. 
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Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați, vă rog frumos, pe domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu. 

Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihai Alfred-Laurențiu, senator PSD, Circumscripția electorală nr.25 Ilfov, votul meu la 

punctul de pe ordinea de zi de astăzi este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Tánczos Barna. 

Se pregătesc domnul senator Târziu Claudiu-Richard și domnul senator Veștea Mihail. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Mulțumesc. 

Claudiu Târziu, senator de București sunt și votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-i apelați pe domnii Tánczos Barna și Veștea Mihail. (Discuții.) 

Domnul ministru Tánczos Barna nu răspunde nici la al doilea apel. (Discuții.) 

Nu răspunde nici domnul Veștea Mihail la cel de-al doilea apel telefonic. 

Și am încheiat și procedura de apel telefonic. 

Vă mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Microfonul, vă rog, la… 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Rezultatele voturilor ședinței de astăzi, 27 ianuarie 2022, au fost următoarele: 

- la votul telefonic am înregistrat 79 de voturi pentru, zero contra și o abținere; 

- iar la votul total, telefonic și hibrid, am înregistrat 116 voturi pentru, zero contra și o abținere. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Dan Ivan. 

Stimați colegi, 
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În urma votului, programul de lucru pentru sesiunea extraordinară de astăzi, 27 ianuarie 2022, a 

fost aprobat, împreună cu ordinea de zi. 

Vă aduc la cunoștință că în ședința Biroului permanent de astăzi, 27 ianuarie, a fost repartizat 

comisiilor permanente competente, pentru a fi analizat și dezbătut în conformitate cu procedura 

parlamentară, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2022 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei 

scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021 

– 2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități 

persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei „Delta Dunării”. 

Termenele stabilite pentru depunerea avizului și raportului comisiilor de specialitate sunt 9, 

respectiv 15 februarie 2022. 

Stimați colegi, 

Ordinea de zi a fost epuizată, declar închisă ședința Senatului de astăzi, 27 ianuarie. 

Să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.14. 


