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TEHNOLOGIAINFORMATIEI

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

si completarile ulterioare, in ^edin^a din 16 iunie 2020, plenul Senatului a hotarat
trimiterea spre reexaminare a propunerii legislative pentru digitalizarea administrapiei 
publice prin eiiminarea hdrtiei din fluxul intern $i inter-institupional, precum ^i pentru 

modificarea ^i completarea unoracte normative (L293/2020), in vederea intocmirii unui 
raport suplimentarimpreuna cu Comisia pentru mediu.
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In acest sens, va anexam extras din stenograma ^edin^el Senatului din data 

de 16 iunie 2020.
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Extras
din stenograma sedintei Senatului din 16 iunie 2020

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Urmatorul punct avem o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii legislative 

pentru modificarea §i completarea Legii nr.l60/1998 pentru organizarea §i exercitarea profesiunii de 

medic veterinar. (L295/2020)
Votul, de asemenea, dupa finalizarea dezbaterilor.

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Urmatorul punct avem, de asemenea, o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate, este 

vorba de Proiectul de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr.83/2020 pentru 

modificarea §i completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice si pentru stabilirea unor masuri in domeniul circulatiei pe drumurile publice in contextul 

pandemieideCOVID-19. (L343/2020)
Votul asupra acestui proiect, de asemenea, la finalul dezbaterilor.

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Urmatorul punct pe ordinea de zi, tot o solicitare de retrimitere la comisie a Proiectului de lege 

pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr.85/2020 privind modificarea si completarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr.81/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvemului nr.l 15/2011 privind stabilirea cadrului institutional §i autorizarea Guvemului, prin 

Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera 

atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum §i pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind sprijinireaintreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca 

urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pre^l energiei electrice. (L345/2020) 

Votul, de asemenea, la finalul ^edin^ei.



(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Punctul 20 avem o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a Legii pentru modificarea §i 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea §i combaterea traficului §i consumului ilicit de droguri, 
precum §i a Legii nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare. (L372/2019)
E 0 solicitare de reexaminare din partea Pre§edintelui Romaniei.

Votul, la finalul §edin^ei.

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Punctul 21, avem o alta solicitare de retrimitere la comisie, este vorba de Legea pentru completarea 

art. 10 din Legea nr.7/2006 privind statutul func^ionarului public parlamentar. (L739/2018)
Este o reexaminare ca urmare a Deciziei Curtii Constitu^ionale nr.420 din 3 iulie 2019.
Votul, de asemenea, la finalul sedin^ei.

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Punctul 22, 0 solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii legislative pentru 

digitalizarea administra^iei publice prin eliminarea hartiei din fluxul intern §i interinstitu^ional, precum §i 

pentru modificarea §i completarea unor acte normative. (L293/2020)

§i aceasta solicitare de retrimitere o vom vota la finalul sedintei./Dwcw///.^

(...)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimati colegi,
S-a incheiat procesul de numarare a voturilor, il rog pe domnul senator Mario-Ovidiu Oprea sa dea 

citire rezultatului.

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Distins Senat,



Rezultatul votului este urmatorul:
(...)

Punctul 5, L295: voturi pentru - 129, voturi contra - 1, ab^ineri - zero.

(...)

Punctul 8, L343: voturi pentru - 130, voturi contra - zero, abtineri - zero. 
Punctul 9, L345; voturi pentru - 130, voturi contra - zero, abtineri - zero.
(...)

Punctul 20, L372: voturi pentru - 103, voturi contra - 27, abtineri - zero. 
Punctul 21, L739: voturi pentru - 130, voturi contra - zero, abtineri - zero. 
Punctul 22, L293: voturi pentru - 130, voturi contra - zero, abtineri - zero.

(...)

Multumesc, domnule presedinte.
Am terminat.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Multumesc, domnule senator Mario Oprea.
Stimati colegi,
Urmare a anuntului privind rezultatul votului, va informez urmatoarele:
(...)

La punctul 5, solicitarea de retrimitere la comisie a fost aprobata.
(...)

Solicitarea de retrimitere la comisie a initiativei mscrise la punctul 8 a fost aprobata. 
Solicitarea de retrimitere la comisie a initiativei inscrise la punctul 9 a fost aprobata.
(...)

Solicitarea de retrimitere la comisie a initiativei inscrise la punctul 20 a fost aprobata.
Solicitarea de retrimitere la comisie a initiativei inscrise la punctul 21 a fost aprobata.

Solicitarea de retrimitere la comisie a initiativei inscrise la punctul 22 a fost aprobata.
(...)




