
Parlamentul României 

SENAT

Bucureşti, 13 februarie 2023 
Nr.L820/2022

PREŞEDINTE

Domnului

Senator Nicolae NEAGU
PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANŢE, ACTIVITATE BANCARĂ ŞI PIAŢĂ

DE CAPITAL

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, în şedinţa din 

13 februarie 2023, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre reexaminare a propunerea 

legislativă pentru modificarea art291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal (L820/2022-procedură de urgenţă], în vederea întocmirii unui raport suplimentar, 
împreună cu Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic.

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

de 13 februarie 2023.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



Parlamentul României 

SENAT

PREŞEDINTE Bucureşti, 13 februarie 2023 
Nr.L820/2022

Domnului

Senator Liviu-Lucian MAZILU
PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU APE, PĂDURI, PESCUIT ŞI FOND CINEGETIC

în temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, în şedinţa din 

13 februarie 2023, plenul Senatului a hotărât trimiterea spre reexaminare a propunerea 

legislativă pentru modificarea art291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal [L820/2022-procedură de urgenţă], în vederea întocmirii unui raport suplimentar, 
împreună cu Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital.

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

de 13 februarie 2023.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu



EXTRAS
din stenograma şedinţei Senatului din 13 februarie 2023

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
înainte de punctul 12, îl invit pe liderul Grupului UDMR, domnul Turos 

Lorând, la microfonul 2.

Vă rog, aveţi cuvântul.
Domnul Turos Lorând:
Vă mulţumesc, doamna preşedinte.
Având în vedere că nu vom discuta azi punctul 22 - L820, vă propun 

retrimiterea la comisie timp de o săptămână.
Mai avem timp, termenul de adoptare fiind 4 martie.

Vă mulţumesc.
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
Voi supune votului dumneavoastră propunerea Grupului UDMR.

Rog, vot.
Domnule ministru, vă salut.

' 69 de voturi pentru, un vot împotrivă, 10 abţineri.
Propunerea Grupului UDMR, formulată de lider, a fost aprobată.
Punctul 22 se întoarce, pentru o săptămână, la comisie.


