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PREŞEDINTE

Domnului

Senator lONROTARU

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MUNCĂ, FAMILIE ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ

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

ulterioare, în şedinfa din 5 octombrie 2022, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre 

reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (L410/2022), în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

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

de 5 octombrie 2022.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



EXTRAS
din stenograma şedinţei Senatului din 5 octombrie 2022

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
Domnule vicelider Bodog, vă invit la cuvânt.

Domnul FIorian-Dorel Bodog:

Mulţumesc, doamna preşedintă.

îmi cer scuze că intervin.

Pe ordinea de zi, punctele 1 şi 2 nu au raport depus, motiv pentru care vă solicit, în 

numele Grupului PSD şi în numele Grupului PNL, prelungirea termenului de adoptare 

tacită - datorită complexităţii - la 60 de zile pentru ambele puncte şi retrimiterea la 

comisie.

Mulţumesc frumos.

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
Mulţumesc.
Voi supune votului dumneavoastră solicitarea, punct cu punct.

O să vă rog să pregătiţi cartelele şi să anunţaţi colegii din on-line că vom vota 

retrimiterea la comisie pe cele două puncte care nu au raport.

La punctul 1 al ordinii de zi, după cum ştiţi, avem Propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii educaţiei naţionale nr.l din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. (L416/2022)

Nu este raport, aşa cum spune domnul senator Bodog.

Rog vot pe solicitarea de prelungire a termenului de la 45 la 60 de zile.

Doamna senator Pauliuc mi-a semnalizat că a votat cu mâna sus.

Mai există alte...

Şi domnul senator Vela.

Mai există altcineva fără cartelă astăzi? Bun.



Cu 90 de voturi pentru, două împotrivă... o să vă rog să lăsaţi pe ecran... cu două 

împotrivă, nicio abţinere, solicitarea de prelungire a termenului a fost aprobată.

De asemenea, supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie a acestei 

iniţiative, care n-are raport.

Nu ştiu dacă se mai şi supune retrimiterea, nefiind raport, dar o retrimitem.

Rog, vot.

Mulţumesc.

Cu 95 de voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, propunerea de retrimitere a 

fost aprobată.

Punctul 2...

Domnul Sorin Lavric (de la prezidiu):
lonuţ Neagu vrea ceva pe procedură.

Doamna Alîna-Ştefania Gorghiu:
Ştiu, dar sunt în procedură de vot acum la cele două puncte şi-l invit imediat după 

pe procedură.
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(L410/2022), de la punctul 2, de asemenea. S-au tăcut cele două solicitări de prelungire 

a termenului pentru raport la 60 de zile.

Rog, vot.
Domnul Titus Corlăţean a făcut precizarea - de asemenea să rămână pe 

stenogramă - că nu are cartela şi va vota, de asemenea, cu mâna.

Vă rog să-mi reconfirmaţi: doamna Pauliuc, domnule Vela, aveţi cartelă până la 

urmă sau nu?

OK. Deci momentan, nu. In regulă.

Atunci, cu 101 voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere, solicitarea de 

prelungire a termenului a fost aprobată.

Vă supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie.

Rog, vot.



104 voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere, retrimiterea la comisie a fost

aprobată.
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