
Parlamentul RomSniei 
Senat

Bucure^ti, 21 martie 2022
Ur. L50/2022

PRE§EDINTE

. Domnului
Senator CLAUDIU MARINEL MURE§AN 

PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU MEDIU

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, in ^edin^a din 21 martie 2022, plenul Senatuiui a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea si completarea 

Ordonanpei de Vrgenta a Guvernului nr.l95 din 22 decembrie 2005 privind protectia 

mediului [L50/2022), in vederea mtocmihi unui raport suplimentar.
in acest sens, va anexam extras din stenograma §edin^ei Senatului din data 

de 21 martie 2022.
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Parlamentul Romaniei 
Senat .

PRE$EDINTE Bucure^tt 21 martie 2022 
Nr. L50/2022

Domnului
Senator CLAUDIU-MARINEL MURE$AN 

PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU MEDIU

In §edin^a din 21 martie 2022, SenatuI Romaniei a hotarat ca propunerea legislativa 

pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.l95 din 22 

decembrie 2005 privind protectia mediului (L50/2022) sa fie dezbatuta de Senat, in calitate de 

prima Camera sesizata, in termen de 60 de zile, cu respectarea dispozi^iilor art.75 alin.(23 teza a 

doua din Constitulia Romaniei, republicata, §i ale art.149 alin.Cl) din Regulamentul Senatului, 
republican cu modificarile §i completarile ulterioare.

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

21 martie 2022.
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Extras
din stenograma ^edintei Senatului din 21 martie 2021

Doamna Alina-Stefania Gorghiu:
Daca aveti comentarii pe procedura? 

Va rog, domnule senator. (Discufii.) 

E in regula.

Domnul Sebastian Cernic: 

MulUimesc mult, doamna pre§edinte.

(...)

Doi. Cerem prelungirea termenului la L47 cu doua saptto^i, avand in vedere ca 

ministerul nu a trimis punctul de vedere in dreptul amendamentelor depuse la comisie - 

asta, pentru a evita trecerea tacita in forma actuala cerem retrimiterea la comisie §i 

prelungirea termenului cu 60 de zile la L50.

MulUimesc mult, doamna presedinte.

Doamna Alina>Stefania Gorghiu:
§titi ce va rog, indicati-ne pozitia de pe ordinea de zi, ca sa ne fie §i noua mai 

u§or. (Discufii.)

Domnul Sebastian Cernic:
2 §i 4, da?

Domnul lon-Narcis Mircescu (de la prezidiu):
L50 si L47?

Domnul Sebastian Cernic:
Da. (Discufii.)

Multumesc, doamna pre^edinte.

Ne referim la punctul 2 de pe ordinea de zi §i punctul 4.

Multumesc mult.

Doamna Alina-!^tefania Gorghiu:
La care solicitati reintoarcerea la comisie si prelungirea termenului la...



Domnul Sebastian Cernic:
Da. La L50, da, retrimisa prelungirea termenului, iar la L47 - prelungirea 

termenului cu 60 de zile.

Doamna Alina-^tefania Gorghiu:
Daca-mi dati voie sa lamuresc totu§i aspectele de procedura invocate de 

dumneavoastra.

OK, prima solicitare se poate sustine, la a doua de ce cereti prelungirea, daca ^t\\\ 

ca este astazi la vot?

Domnul Sebastian Cernic:
Pentru ca nu are raport de la juridica.

Domnul Catalin-Daniel Fenechiu:
N-am facut raport la...

Domnul Sebastian Cernic:
La L47.

Doamna Alina-I^tefania Gorghiu:
N-ati facut?

Domnul Catalin-Daniel Fenechiu:
N-am facut raport.

(Discutii la prezidiu.)

Doamna Alina-I^tefania Gorghiu:
Multumesc.

O sa va rog sa introduced cartelele in console, astfel incat sa putem da votul pe 

solicitarile colegilor no^tri de la USR.

(...)

Cu privire la celelalte doua propuneri, prin care se modifica ordinea de zi de 

ast^i, va supun votului propunerea ca proiectului de la punctul 2, §i anume Propunerea 

legislative pentru modificarea §i completarea Ordonanfei de urgenta a Guvemului 

nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului (L50/2022), sa ii fie prelungit 

termenul la 60 de zile.



Este prima propunere pe care o supun votului dumneavoastra.

Va rog, vot.

Multumesc.
Prezenti - 72 de senatori: pentru - 72, contra - zero, abtineri - zero, „nu votez” -

zero.

Propunerea de prelungire a termenului a fost adoptata... aprobata.

Urmeaza sa va supun votului dumneavoastra propunerea de retrimitere la comisie 

a aceluia§i punct 2, aceeasi Propunere legislative pentru modificarea §i completarea 

Ordonan^ei de urgenfa a Guvemului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protec^ia 

mediului. Termen - doua saptamani.

Vot, va rog.
80 de senatori prezenti: 80 de voturi pentru, contra - zero, abtineri - zero, „nu 

votez” - zero.

Aceasta initiative va merge, doua saptemani, la comisie.

De asemenea, ve supun votului cea de a doua propunere de modificare a ordinii 

de zi, §i anume propunerea legislative de la punctul 4 - Propunerea legislative pentru 

completarea art.98 alin.(2) al Ordonantei de urgente a Guvemului nr. 195/2005 privind 

protectia mediului. (L47/2022)

Nu ne-a parvenit raportul de la comisie, inse, avand termen de adoptare tacite pe 

data de 23.03.2022, colegii nostri au propus prelungirea termenului la 60 de zile.

Va rog, vot.

81 de senatori prezenti: pentru - 81 de voturi, contra - zero, abtineri - zero, ,4iu 

votez” - zero.

Ca atare, propunerea de extindere a termenului la 60 de zile a fost adoptata.

Va supun acum, pentru acelasi proiect legislativ, pentru acelasi punct 4, 

propunerea de retrimitere la comisie. Tot termen de doua saptamani.

Vot, va rog.

81 de senatori prezen|i: pentru - 80, zero contra, o singura abtinere, „nu votez” -

zero.




