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ParlamentuI Romdniei
SEN AT

Bucuresti, 6 septembrie 2021 
Nr.L199/2021

PRESEDINTE

Domnului

Senator Constantin-Bogdan MATEI
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE SANSE,

CULTE §I MINORITATI

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, in §edinja din 

6 septembrie 2021, plenul Senatului a hotarattrimiterea spre reexaminare a propunerii 

legislative pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sdrbatoare a comunitatii armdne din 

Romania (1199/2021), in vederea intocmirii unui raport supUmentar.

In acest sens, va anexam extras din stenograma §edinj;ei Senatului din data 

de 6 septembrie 2021.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu

legislativ
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EXTRAS
din stenograma §;edintei Senatului din 6 septembrie 2021

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 33 al ordinii de zi avem Propunerea legislativa pentru 

consacrarea zilei de 23 mai ca sarbatoare a comunitatii armane din Romania. 
(L199/2021)

(...)

Domnule lider Romascanu, va rog.
Domnul Lucian Romascanu:

9

Multumesc mult, doamna presedinta.
Stimate coleg Radu-Mihai Mihail,
Stimati colegi,
E o chestiune care ar putea sa fie foarte importanta. Suntem obisnui|i sa 

votto si lucruri care sa nu aiba amprenta istorica. Asta e unul dintre cele care 

ar putea sa aiba amprenta istorica. Si-atunci, va propun sa marim termenul, de 

la 45 la 60, de adoptare tacita, sa retrimitem la comisie si comisia sa ceara un 

punct de vedere documentat al Academiei Romane. E important, chiar e 

important subiectul si n-are rost sa facem lucruri care ar putea sa ne coste sau 

sa fie interpretate in viitor.
Va mulhimesc frumos si as vrea sa supuneti la vot aceasta propunere.
Multumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Multumesc, domnule lider.
As vrea sa supun votului dumneavoastra propunerea liderului Grupului 

PSD, domnul senator Romascanu.
Vot prin ridicarea mainii.
Cine este pentru?
OK, multumesc.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva?
Cu unanimitate de voturi, propunerea domnului Romascanu a fost

adoptata.
Va multumesc.
Deci propunerea a fost pentru prelungirea termenului la 60 de zile si 

retrimiterea la comisie.
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SENAT

PRESEDINTE Bucuresti, 22 iunie 2021 
Nr.L199/2021

Domnului

Senator Constantin-Bogdan MATEI
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU DREPTURILE OMULUI, EGALITATE DE SANSE,

CULTE §I MINORITAJI

In temeiul articolului 109 din Regulamentui Senatului, republicat, in ^edinfa din 

22 iunie 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre reexaminare a propunerii 
legislative pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sarbdtoare a comunitdtii armane din 

Romania (L199/2021), in vederea intocmirii unui raportsuplimentar.
In acest sens, va anexam extras din stenograma §edin^;ei Senatului din data 

de 22 iunie 2021.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca JP^na Dragu
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Rectangle



Extras din stenograma sedintei Senatului 
din 22 iunie 2021

(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
Multumim, domnule senator.
Avem o interventie pe procedura din partea liderului Gmpului PNL, domnul 

Virgil Guran.
Va rog, domnule senator.

Domnul Virgil Guran:
Va multumesc, doamna presedinta.
In urma discutiei cu liderii de grup, am convenit sa propunem retrimiterea la 

comisie a L199/2021, marginal 27, termen - doua saptamani.

Multumesc.

Doamna Anca Dana Dragu:
Supun votului dumneavoastra prin ridicarea mainii propunerea domnului 

senator Virgil Guran de retrimitere la comisie pentru doua saptamani a punctului 

27 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Multumesc.
/V

Impotriva?
Abtineri?
Cu unanimitate de voturi, punctul 27 se intoarce la comisie pentru doua

saptamani.
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