
 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 13 ianuarie 2020 

 

- sesiune extraordinară - 

 

S U M A R  

 

1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. 2 

2. Informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului înregistrat la Biroul permanent al Senatului în data de 9 

ianuarie 2020 și care urmează să fie avizat de comisiile permanente în 

termenele stabilite. 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 13 ianuarie 2020 

 

- sesiune extraordinară - 

 

Şedinţa a început la ora 13.10. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Teodor-Viorel Meleșcanu, președinte al 

Senatului, asistat de domnul Mario-Ovidiu Oprea și doamna Silvia-Monica Dinică, secretari ai 

Senatului. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

O să vă rog să luați loc în bancă pentru a putea începe ședința Senatului de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului întrunit în sesiune extraordinară astăzi, 13 ianuarie 

2020. 

O s-o rog pe doamna… 

Vă rog frumos, doamna Dinică, să luați loc. 

Ședința plenului Senatului de astăzi este condusă de subsemnatul, președinte al Senatului, 

asistat de doamna senator Monica Dinică și domnul Mario-Ovidiu Oprea. 

Stimați colegi, 

În temeiul dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) și ale art.115 alin.(5) din Constituția României, 

republicată, precum și ale art.84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului 

nr.28/2005, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul a fost convocat pentru astăzi în sesiune 

extraordinară, la data de 13 ianuarie. 

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru, stabilite de Biroul permanent al 

Senatului și de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, înscrise în anexa la decizia de convocare a 

sesiunii extraordinare, au fost distribuite. 

Vă prezint acum ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară, respectiv: 

1. Informare cu privire la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.1/2020 înregistrat la Biroul permanent al Senatului la data de 9 ianuarie a.c., care 

urmează să fie avizat de comisiile permanente în termenele stabilite; 

și 
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Programul de lucru propus pentru sesiunea extraordinară din data de 13 ianuarie 2020, cu 

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

Dacă nu sunt comentarii asupra ordinii de zi și programului de lucru pentru sesiunea 

extraordinară a Senatului, voi supune la vot cele două documente: ordinea de zi și programul de lucru. 

Vă rog să votați. 

Vă mulțumesc. 

E cineva împotrivă? 

Abțineri? 

Unanimitate – au fost aprobate ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea 

extraordinară a Senatului. 

* 

Stimați colegi, 

Vă informez că la Biroul permanent a fost depus următorul act normativ: 

1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

În ședința de astăzi a Biroului permanent s-a stabilit ca termenul pentru transmiterea avizelor de 

către comisiile de specialitate să fie data de 6 februarie 2020, iar raportul comisiei sesizate în fond să 

fie depus la data de 11 februarie 2020. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința Senatului de astăzi, 13 ianuarie 2020. 

Vă mulțumesc pentru participare. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.15. 


