
ilitelli
■^••••^

Parlamentul Romdniei 

SENAT

Bucuresti, 17 noiembrie 2021 
Nr.L47l72021

PRESEDINTE

Doamnei

Senator Nicoleta PAULIUC
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU APARARE, ORDINE PUBLICA §I SIGURANJA

nationalA

in temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, in §edinl:a din 17 noiembrie 2021, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.104/2021 privind inflintarea Directoratului National de Securitate 

Cibernetica (L471/2021-procedura de urgenta) in vederea intocmirii unui raport 
suplimentar, impreuna cu Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

in acest sens, va anexam extras din stenograma §edin^ei Senatului din data 

de 17 noiembrie 2021.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca D^a Dragu
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Parlamentul Romdniei 

SENAT

Bucuresti, 17 noiembrie 2021 
Nr.L471/2021

PRESEDINTE

Domnului

Senator Marius HUMELNICU
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNICATII SI TEHNOLOGIAINFORMATIEI

in articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, in §edinfa din 17 noiembrie 2021, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.104/2021 privind infiintarea Directoratului National de Securitate 

Cibernetica [L471/2021-procedura de urgenta) in vederea mtocmirii unui raport 
suplimentar, impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^a nationals.

in acest sens, va anexam extras din stenograma §edini:ei Senatului din data 

de 17 noiembrie 2021.

temeiul

PRE§EDINTELE SENATULUI

Anca Dana Dragu
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Extras
din stenograma sedintei Senatului din 17 noiembrie 2021

(•••)

Doamna Anca Dana Dragu:
Avem o interventie din partea liderului Grupului parlamentar al PSD. 

Va rog, domnule senator Romascanu.

Domnul Lucian Romascanu:
9

MulUimesc, doamna presedinte.

Avem o situatie la L471 - pentru care ii multumim ca ne-a facut atenti 

domnului secretar general exista un amendament care modifica o hotarare 

de Guvem, ceea ce nu se poate face printr-o lege.

Deci va rog sa supuneti votului retrimiterea la comisie a L471, punctul 

3 de pe ordinea de zi.

Multumesc.

Doamna Anca Dana Dragu:
MulUimesc.

Supun la vot, vot prin ridicarea mainii, propunerea domnului lider 

Romascanu de retrimitere la comisie a punctului 3 de pe ordinea de zi, L471. 

Cine este pentru retrimitere?

MulUimesc.

Impotriva? E cineva impotriva?

Abtineri?
9

Cu unanimitate de voturi, s-a votat trimiterea punctului 3 la comisie.
(...)




