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Domnului 

Senator Lucian ROMAŞCANU 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU CULTURĂ ŞI MEDIA 

În şedinja din 5 mai 2020, Senatul României a hotărât ca propunerea legfslatfvă 

pentru modificarea şi completarea OrdonanYei de urgenţă a Guvernuluf nr.189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modiffcarea şi completarea 

Legii nr.273/2006 privind j'inanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri j/nanciare (L154/2020) să fie dezbătută de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în termen de 60 de zile, at respectarea dispozixiilor art.75 alin.(2) teza a doua din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.146 alin.(1) din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

În acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinjei Senatului din data de 5 mai 

2020. 
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EXTRAS 
din stenograma şedinţet Senatului din 5 mat 2020 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 
(...) 
Cu aceste precizări, trecem la punctul I al ordinii de zi de astăzi, respectiv solicitarea de prelungire 

a termenului de dezbatere la 60 de zile şi retrimiterea la comisie a Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instantelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi at personalului care functionează în cadrul 
Institutului National de Expertize Criminalistice. (L163/2020) 

Urmează ca votul să fie la finalizarea dezbaterilor asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de 
zi. 

* 

Punctul 2 al ordinii de zi, de asemenea, o solicitare de prelungire a termenului de adoptare tacită la 
60 de zile şi retrimiterea la comisie a Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea şi protectia 
solului. (L152/2020) 

De asemenea, votul la finalul dezbaterilor. 
* 

Punctul 3, solicitare de prelungire a termenului la 60 de zile şi retrimitere la comisie a Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul institutiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. (L154/2020) 

De asemenea, vot la finalul dezbaterilor. 
* 

Punctul 4, solicitare de prelungire a termenului la 60 de zile şi retrimiterea la comisie a Propunerii 
legislative pentru modificarea art.4 şi 6 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, a 
pct.6 din anexa la Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum şi pentru completarea 
alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L146/2020) 

De asemenea, vot la finalul dezbaterilor. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 
Conform art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării pentru 

initiativele dezbătute anterior. Astfel: 
Punctul 1 — Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate at instantelor şi parchetelor, urmează să ne pronuntăm, prin vot, 
asupra solicitării de prelungire a termenului de dezbatere la 60 de zile şi retrimiterea la comisiile de 
specialitate. 
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Punctul 2 — Propunere privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului, de asemenea, ne vom 
pronunţa, prin vot, asupra solicitării de prelungire a termenului de dezbatere la 60 de zile şi retrimitere la 
comisiile de specialitate. 

Punctul 3 — Propunere pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 
privind itnanţele publice, de asemenea, ne vom pronunţa prin vot asupra solicitării de prelungire a 
termenului la 60 de zile şi retrimiterea la comisie. 

Punctul 4 — Propunerea pentru modiftcarea art.4 şi 6 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea 
risipei alimentare, de asemenea, ne vom pronunţa, prin vot, asupra solicitării de prelungire a termenului de 
dezbatere la 60 de zile şi retrimiterea la comisie. 

(...) 
De asemenea, la punctul 1 — L163/2020, punctul 2— L152/2020, punctul 3 — L154/2020 şi punctul 

4 — L146/2020, de pe ordinea de zi: opţiunea „pentru", înseamnă că sunteţi de acord cu propunerea de 
prelungire a termenului de dezbatere la 60 de zile, precum şi retrimiterea la comisiile de specialitate, 
opţiunea „contra" înseamnă că nu sunteţi de acord, iar prin exprimarea opţiunii „abţinere", vă abţineţi de 
la vot. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 
Stimaţi colegi, 
Procesul de numărare a voturilor s-a finalizat. 
Îl rog pe domnul senator Mario Oprea să ne anunţe rezultatul numărării voturilor. 
Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 
Punctul 1, L163/2020: voturi pentru — 130, voturi contra — zero, abţineri — zero. 
Punctul 2, L152/2020: voturi pentru — 130, voturi contra — zero, abţineri — zero. 
Punctul 3, L154/2020: voturi pentru — 130, voturi contra — zero, abţineri — zero. 
Punctul 4, L146/2020: voturi pentru — 130, voturi contra — zero, abţineri — zero. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 
Stimaţi colegi, 
Urmare a rezultatului numărătorii voturilor, vă informez următoarele: 

Solicitarea de retrimitere la comisie şi prelungirea termenului la 60 de zile la punctul 1 au fost 
aprobate. 

Solicitarea de prelungire a termenului de dezbatere şi retrimiterea la comisie de la punctul 2 au fost 
aprobate. 

Solicitarea de retrimitere la comisie şi prelungirea termenului de la punctul 3 au fost aprobate. 
Solicitarea de retrimitere şi prelungirea termenului de dezbatere la punctul 4 au fost aprobate. 
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