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In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, in §edinj:a din 

14 septembrie 2021, plenul Senatului a hotarattrimiterea spre reexaminare a propunerii 
legislative pentru modiflcarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 194 din 12 

decembrie 2002 privind regimul strdinilor in Romania (L241/2021-procedura de 

urgenta), in vederea intocmirii unui raportsuplimentar.
In acest sens, va anexam extras din stenograma §edin5ei Senatului din data 

de 14 septembrie 2021.
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Extras din stenograma ^edinfei Senatului

din 14 septembrie 2021

(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
Avem o interventie asupra ordinii de zi.
Domnul senator Mihail, liderul Grupului parlamentar USR.

Va rog.

Domnul Radu-Mihai Mihail:
Multumesc, doamna pre^edinta.
Dupa scurte consultari cu colegii de grup, am vrea sa va propunem ca la 

numarul 4, marginal 4, L241/2021, Propunerea legislativa pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 194 din 12 decembrie 2002 

privind regimul strainilor m Romania, sa votam o retrimitere la comisie pentru o 

saptam^a.

Multumesc.

Doamna Anca Dana Dragu:
(Discutii.) Nu se mai inchid microfoanele.

pauzA
Doamna Anca Dana Dragu:
Supun la vot propunerea domnului senator Radu Mihail de retrimitere catre 

comisie a punctului 4 marginal §i propun vot prin ridicarea mainii.

Cine... (DiscufU.)

Este vorba de o retrimitere la comisie.
Vreti sa votati cu cartela?

PAUZA



Doamna Anca Dana Dragu:
Va propun un vot test pentru a trece la votul privind propunerea liderului 

USR de retrimitere la comisie a punctului 4 marginal.
A

Incercto votul test.
Stimati colegi, va rog sa votati.
78 de voturi exprimate.

Supun votului dumneavoastra propunerea domnului senator Radu Mihail de 

retrimitere la comisie a punctului 4.
Stimati colegi, va rog sa votati.
76 de voturi pentru, 2 impotriva, zero abtineri, unul „nu votez”.

Punctul 4 va fi retrimis catre comisie.




