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Parlamentul României 
SENAT 

PREŞEDINTE Bucureşti,l0 iunie 2020 
Nr.L313/2020 

Domnului 

Senator Şerban NICOLAE 
PREŞEDINTELE COMISIEI JURIDICE , DE NUMIRI, DISCIPLINĂ, IMUNITĂŢI 

SI VALIDĂRI 

În temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în şedinxa din 10 iunie 2020, plenul Senatului a 

hotărât trimiterea spre reexaminare a propunerii legislative pentru organizarea şi 

funcrionarea Direcxiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (L313/2020) în vederea întocmirii unui 

raportsuplimentar, împreună cu Comisia pentru mediu. 

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

de 10 iunie 2020. 

p.PREŞEDINTELESENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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Parlamentul României 
SENAT 

PREŞEDINTE Bucureşti, 10 iunie 2020 
Nr.L313/2020 

Domnului 

Senator Allen COLIBAN 
PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MEDIU 

În temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în şedin#a din 10 iunie 2020, plenul Senatului a 

hotărât trimiterea spre reexamin are a propunerii legislative pentru organizarea şi 

funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pen tru 

modificarea şi completarea unor acte normative (L313/2020) în vederea întocmirii unui 

raport suplimentar, împreună cu Comisia juridică , de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări. 

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

de 10 iunie 2020. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 



Extras 

din stenograma şedinţei Senatului din 10 iunie 2020 

(...) . 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimaţi colegi, 

La punctul 1 al ordinii de zi avem o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a 

Proiectului de loge privind aprobarea Ordonanjei de urgenţă a Guvemului nr.75/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modiflcarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene şi alto modificări fiscal-bugetare. (L322/2020) 

Votul, la fmalul dezbaterilor. 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Punctul 9, avem o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a Proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (L280/2020) 

Votul, de asemenea, la frnalul şedinţei. 

* 

Punctui 10, o altă solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii legislative 

pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

(L296/2020) 

De asemenea, votul, la finalul şedinţei. 

(...) . 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Suntem la punctai 25, penultimul punct, o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a 

Propunerii legislative pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L313/2020) 

Domnul Goxiu doreşte o intervenxie la acest punct? 

Vă rog, microfonul central. 

Domnul Remus Mihai Gotiu: 

Bună ziva, stimate colege şi stimaţi colegi! 
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În principiu, retrimiterea la comisie înseamnă o analizare mai bună, mai atentă şi, până la urmă, 

perfecţionarea unei legi. Din acest punct de vedere, putem fi de acord cu această propunere, dar vreau 

să atenţionez că această lege este solicitată şi este una dintre cerinţele societăţii civile de peste 5 ani, de 

la primele proteste masive pentru păduri de pe 10 mai 2015. În ultimele două luni chiar a existat o 

dezbatere publică reală. 

USR nu va vota astăzi retrimiterea la comisie, dar îmi exprim speranţa că şi după această ultimă 

dezbatere şi analiză, eventual, îmbunătăţire a legii, dacă votul va fi favorabil retrimiterii la comisie, 

săptămâna viitoare vom avea această lege extrem, extrem de importantă pentru protecţia mediului din 

România, pentru mesajul pe care î1 transmitem: că această protecţie a mediului este o prioritate 

naţională şi înţelegem să contribuim fiecare pentru un viitor sănătos al copiilor şi nepoţilor noştri. Iar 

dacă şi săptămâna viitoare vom avea opoziţie, până la unnă, oamenii vor vedea cine apără şi cine nu 

âpără mafia pădurilor din România. 

Mulţumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mul(umnesc, domnule senator. 

Nu mai sum alte intervenţii. 

Votul, la finalul şedinţei. 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimaţi colegi, 

Avem rezultatul votului. 

Î1 rog pe domnul secretar George Dircă să ne anunţe rezultatul. 

Domnul George-Edward Dircă: 

V ă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Stimaţi colegi, 

Pentru ordinea de zi supusă votului Senatului astăzi s-au înregistrat următoarele voturi: 

Punctul 1 (L322/2020): 131 de voturi pentru. 

(...) 

Punctul 9 (L280/2020): 118 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. 

Punctul 10 (L296/2020): 131 de voturi pentru. 

(...) 

Punctul 25 (L313/2020): 118 voturi pentru, 13 voturi împotrivă. 
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(...) 
Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulţumesc, domnului senator George Dircă. 

Stiniaţi colegi, 

Urmare anunţului privind rezultatul numărării voturilor, solicitarea de retrimitere la comisiile 

de specialitate a iniţiativei înscrise la punctul 1 a fost aprobată. 

(...) 

La punctul 9, solicitarea de retrimitere la comisia de specialitatea fost aprobată. 

La punctul 10, solicitarea de retrimitere la comisie a fost aprobată. 

(...) 

Solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a iniţiativei înscrise la punctul 25 a fost 

aprobată. 
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