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PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MEDIU

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, în şedinţa din 30 mai 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a propunerii legislative privind aprobarea procedurii de pregătire 

pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor 

tehnice privind pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi 

monitorizare a echipamentelor electrice şi electronice reutilizate (1296/2022], în 

vederea întocmirii unui raport suplimentar.

în acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data 

de 30 mai 2022.
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FBojnn-VasIIe Cîţu



EXTRAS
din stenograma şedinţei Senatului din 30 mai 2022

Domnul Florin-Vasile Cîţu:
Domnule lider al Grupului Partidului Naţional Liberal, vă rog frumos.

Microfonul central.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Am două solicitări.

Prima, convenită în Comitetul liderilor - ca proiectul aflat pe punctul 20, 

L296/2022, Propunerea legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru 

reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a cerinţelor tehnice privind 

pregătirea pentru reutilizare şi a cerinţelor de raportare şi monitorizare a echipamentelor 

electrice şi electronice reutilizate, să fie retrimis la comisie, cu termen - două săptămâni de 

zile. Şi o să vă rog să supuneţi la vot.

Şi, punctul 2, completarea ordinii de zi, prin introducerea pe ordinea de zi a 

L288/2022. Are raport dat chiar în urmă cu puţină vreme de Comisia juridică şi Comisia 

economică şi propunerea noastră este să fie introdus pe poziţia 3, ordinea urmând să fie 

modificată corespunzător.

Mulţumesc.

Domnul Florin-Vasile Cîţu:

Mulţumesc, domnule lider, imediat.
Deci, în primul rând, supunem la vot, aşa cum s-a stabilit la Comitetul liderilor, 

retrimiterea la comisie a punctului 20... pentru două săptămâni?

Da, pentru două săptămâni.

Vă rog să votaţi.

Cu 66 de voturi pentru şi 20 împotrivă, punctul 20 - retrimis la comisie.

Cealaltă propunere era ca L288 să fie introdus la punctul 3 pe ordinea de zi.

Vă rog să votaţi.

Cu 65 de voturi pentru, două împotrivă, 19 abţineri, L288 a fost introdus la punctul 3.


