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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE Bucureşti, 3 iunie 2020 
Nr.L301/2020 

Domnului 

Senator ION ROTARU 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MUNCĂ, FAMILIE ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

În temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, în şedinţa din 3 iunie 2020, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a proiectului de lege pen tru modfficarea şi completarea Legii 

nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (L301/2020), în 

vederea întocmirii unui raportsuplimentar. 

În acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data 

de 3 iunie 2020. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Extras 

din stenograma şedinţei Senatului din 3 iunie 2020 

Donmul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mergem mai departe, punctul 22, avem o solicitare de retrimitere la comisie, cu 

termen pentru depunerea raportului suplimentar de o săptămână, a Proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect. (L301/2020) 

Votul, la finalul şedinţei. 

* 

Punctul 23, de asemenea, o solicitare de retrimitere la comisie a Proiectului de 

lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind 

desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. (L251/2020) 

Votul, la finalul şedinţei. 

Ultimul punct al ordinii de zi, avem o solicitare de prelungire de la 45 la 60 de 

zile a termenului de'dezbatere şi adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii camerelor de comer( din România nr.335/2007. (L273/2020) 
* 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimaţi colegi, 

S-a încheiat procesul de numărare a voturilor, îl rog pe domnul senator Mario 

Oprea să ne anunţe rezultatul. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Rezultatul votului este următorul: 

(...) 

Punctu122, L301: voturi pentru — 120, voturi contra — 1, abţineri — 13. 
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Punctu123, L251: voturi pentru — 134, voturi contra — zero, abţineri — zero. 

Şi punctul 24, L273: voturi pentru — 133, voturi contra — zero, abţineri — zero. 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulţumesc mult, domnule senator Mario Oprea. 

Stimaţi colegi, 

Urmare a anunţului privind rezultatul votului, vă informez că: 

(...) 

Solicitarca de retrimitere la comisie înscrisă la punctul 22 a fast aprobată. 

Solicitarea de retrimitere la comisie înscrisă la punctul 23 a fost aprobată. 

Solicitarea de prelungire a termenului de la 45 la 60 de zile — a termenului de 

dezbatere a iniţiativei înscrise la punctul 24 — a fost aprobată. 


