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PREŞEDINTE

Doamnei
Senator LAURA-IULIANA SCÂNTEI

PREŞEDINTELE COMISIEI JURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINĂ. 

IMUNITĂŢI ŞI VALIDĂRI

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în şedinţa din 28 februarie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor e/ectro/iice şi pentru stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (1532/2021], în vederea 

întocmirii unui raport suplimentar împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii şi 

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
în acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data de 

28 februarie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert'Marius Cazanciuc
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Parlamentul României 
Senat

Bucureşti, 28 februarie 2022
Nr.L532/2021

PREŞEDINTE

Domnului
Senator DANIEL-CĂTĂLIN ZAMFIR

PREŞEDINTELE COMISIEI ECONOMICE, INDUSTRII ŞI SERVICII

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în şedinţa din 28 februarie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (1532/2021], în vederea 

întocmirii unui raport suplimentar împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări şi Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

în acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data de 

28 februarie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul României 
Senat

Bucureşti, 28 februarie 2022
Nr.L532/2021

PREŞEDINTE

Domnului
Senator MARIUS HUMELNICU 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNICAŢII 

Şl TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în şedinţa din 28 februarie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice [L532/202Î], în vederea 

întocmirii unui raport suplimentar împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii şi 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.

în acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data de 

28 februarie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Extras
din stenograma şedinţei Senatului din 28 februarie 2022

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
La punctul 3 avem solicitarea de retrimitere la comisie a Proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de 

comunicaţii electronice. (L532/2021)

Votul, la sesiunea de vot.

(...)

Domnul Eugen Pîrvulescu:
Punctul 3 de pe ordinea de zi:

- vot telefonic: 29 de voturi pentru, zero contra, zero abţineri;

- telefonic plus tabletă: 123 de voturi pentru, zero contra, zero abţineri.

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
La punctul 3 solicitarea de retrimitere la comisie a fost aprobată.




