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Parlamentul Romdniei
SEN AT

Bucuresti, 14 februarie 2022 
Nr.L556V2021

PRESEDINTE

Domnului

Senator Toma-Florin PETCU
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU TRANSPORTURI §1INFRASTRUCTURA

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, m 5edinla din 14 februarie 2022, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre 

reexaminare a propunerii legislative privind stabilirea anumitor prevederi referitoare 

la certipcarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate in vederea mmatricularii 
acestora in Romania [L556/2021-procedurd de urgentd), in vederea intocmirii unui report 
supUmentar.

In acest sens, va anexam extras din stenograma §edinlei Senatului din data 

de 14 februarie 2022.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Alina-$tefania Gorghiu
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Extras
din stenograma sedintei Senatului din 14 februarie 2022

(...)

Doamna Alina-Stefania Gorghiu:
Inainte de a trece la dezbaterile punctelor aflate pe ordinea de zide astazi, il invit pe 

domnul senator Daniel Fenechiu, lider al Grupului PNL, pentru a ridica o problema 

privitoare la ordinea de zi.

Va rog, domnule senator.

Domnul Catalin-Daniel Fenechiu:
Multumesc, doamna presedinte.
Grupul PNL va solicita sa supuneti la vot retrimiterea punctului 21 (L556/2021) la

comisie.
Am fost sesizati de catre Guvem ca exista niste inadvertente si niste contradictii 

intre textul care a ie^it din comisie si legislatia in vigoare.
Si pentru a nu legifera cevacare sa ridice probleme, v-a? propune sa o retrimitem la 

comisie - cu termen o sapttaana.

Multumesc frumos.
Punctul 21.
Doamna Alina-^tefania Gorghiu:
Punctul 21, domnule presedinte? Domnule lider, 21, nu 19? OK.

La punctul 21 a fost facuta aceasta solicitare. intrebarea mea este daca ati consultat 

liderii de grup pe aceasta solicitare.fDwcM/z/V
Atunci, va propun sa facem un vot deschis in sala pe aceasta propunere de 

retrimitere la comisie pe punctul aflat la pozitia 21 pe ordinea de zi.

Cine este pentru solicitarea de a retrimite o saptamana?^^^^^/;/.^
Multumesc.



Impotriva? Nu avem voturi impotriva.
Abtineri? Nicio abtinere.
Cu unanimitate de voturi, solicitarea de retrimitere la comisie - o saptamana, a 

punctului 21 a fost aprobata.
(...)




