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Domnului

Senator Viorel ARCA§
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANJE, ACTIVITATE BANCARA

§i piajA de capital

In articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, m ^edin^a din 9 septembrie 2020, plenul Senatului 
a hotarat trimiterea spre reexaminare a propunerea legislativa pentru simpliflcarea 

impozitului pe cladihle cu destinapie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice 

prin completarea art4S9 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (L538/2020) m 

vederea mtocmirii unui raport suplimentan
In acest sens, va anexam extras din stenograma §edin^ei Senatului din data 

de 9 septembrie 2020.
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Extras
din stenograma sedintei Senatului din 9 septembrie 2020

Domnul Titus Corlatean:
/V

II invit pe domnul senator si secretar de sedinta Dirca sa comunice rezultatul 

numaratorii voturilor.

Domnul George-Edward Dirca:
Va multumesc, domnule presedinte.

Stimati colegi,

Va anunt rezultatul votului exprimat astazi - din totalul celor 136 de senator!, au 

fost exprimate 126 de voturi:

La punctul 1: 123 de voturi pentru, zero abtineri si 3 voturi impotriva.

La punctul 2: 126 de voturi pentru.

La punctul 3: 126 de voturi pentru.

Va multumesc.

Domnul Titus Corlatean:
9

Multumesc si eu foarte mult.

Lucrurile sunt dare;

Urmare anuntului facut de secretarul de sedinta, la punctul 1, initiativa legislativa 

inscrisa la pozitia mentionata a fost adoptata.

Urmare anuntului facut de acelasi coleg secretar de sedinta, solicitarea de 

retrimitere la comisia de specialitate a initiative! legislative inscrise la punctul 2 al 

ordinii de zi a fost aprobata.

§i, in mod similar, solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a initiativei 

legislative de la punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobata.

Acestea fiind zise, stimate colege, stimati colegi, ordinea de zi a fost epuizata si, 

multumind colegilor secretari de sedinta care m-au asistat in conducerea plenului 

Senatului de ast^i, declar inchisa aceasta sedinta a Senatului Romaniei.



EXTRAS
din stenograma sedintei Senatuiui din 9 septembrie 2020

Domnul Titus Corlatean:
La punctul 3 al ordinii de zi de astazi avem o solicitare de retrimitere, de asemenea 

de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii legislative pentru simplificarea 

impozitului pe cladirile cu destina^ie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice prin 

completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Este vorba de proiectul L538/20.08.2020.
Nici aici nu avem semnalate solicit^! de inscriere la cuvant, asa meat urmeaza sa 

supunem votului aceasta solicitare in partea a doua a sedintei noastre.
(...)

Domnul George-Edward Dirca:
La punctul 3; 126 de voturi pentru.

(...)

Domnul Titus Corlatean:
Si, in mod similar, solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a initiativei 

legislative de la punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobata.




