
Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat A CA TRINEIDOREL-GHEORGHE

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea ,,Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

Totodată, vă aducem Ia 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

dana.popescu
Text Box



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat AELENEIDĂNUŢ

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării’’

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

s

dana.popescu
Text Box
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Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/202I

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ALBIŞTEANU MIHAIL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr,259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării’’

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

dana.popescu
Text Box



Parlamentul României 

Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat ANDRUŞCEAC ANTONIO

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nn259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

dana.popescu
Text Box



Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BADIU GEORGEL

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

dana.popescu
Text Box



Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat BALABAŞCIUC CÂLIN-CONSTANTIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modifîcarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

/A

dana.popescu
Text Box



Parlamentul României 

Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

Domnului

Deputat CHELARUMIRCIA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

dana.popescu
Text Box



Senat

Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021
PREŞEDINTE

Domnului

Deputat CIUBUC CIPRIAN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

dana.popescu
Text Box



Parlamentul României 

Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

Domnului

Deputat COLEŞA ILIE-ALIN

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

Totodată, vă aducem ia 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

dana.popescu
Text Box



Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

Domnului

Deputat DĂMUREANU RINGO

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea „Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

dana.popescu
Text Box



m

Parlamentul României 

Senat

PREŞEDINTE Bucureşti, 21.02.2022 

Nr. L559/2021

Doamnei

Deputat ENA CHIRAISA

Vă facem cunoscut că, în şedinţa din 21.02.2022, Senatul a respins 

următoarea propunere legislativă iniţiată de dumneavoastră:

-Propunere legislativă privind modificarea şi completarea ,,Legii nr.259/2021 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica şi 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în 
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

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

dana.popescu
Text Box




