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Parlamentul Romdniei 

SENAT

PRESEDINTE Bucuresti, 10 februarie 2020 
Nr.L163/2017

Domnului

Senator DANIEL-CATALIN ZAMFIR 
PRE§EDINTELE COMISIEI ECONOMICE, INDUSTRII SI SERVICII

In articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, in §edint:a din 10 februarie 2020, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a 

Guvernului nr.39/2017 privind acpiunile in despdgubire in cazurile de medicare a 

dispozipiilor legislapiei in materie de concurenpd, precum pentru modificarea 

completarea Legii concurenpei nr.21/1996 (L163/2017-procedurd de urgenpa) in vederea 

intocmirii unui report suplimentar, impreuna cu Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari.

in acest sens, va anexam extras din stenograma §edini:ei Senatului din data 

de 10 februarie 2020.

temeiul

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus Corf^ean



Parlamentul Romaniei 

SENAT

PRESEDINTE Bucuresti, 10 februarie 2020 
Nr.L163/2017

Domnului

Senator SERBAN NICOLAE
PRE§EDINTELE COMISIEIJURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINA, IMUNITATI SI VALIDARI

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, in ^edin^ia din 10 februarie 2020, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a 

Guvernului nr.39/2017 privind acpiunile in despagubire in cazurile de medicare a 

dispozipiilor legislapiei in materie de concurenpd, precum ji pentru modiflearea 

completarea Legii concurenpei nr.21/1996 [L163/2017-,procedurd de urgenpd) in vederea 

intocmirii unui raport suplimentar, impreuna cu Comisia economica, industrii si servicii.
in acest sens, va anexam extras din stenograma §edinj;ei Senatului din data 

de 10 februarie 2020.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Titus j^orlatean



Extras
din stenograma sedintei Senatului 

din 10 februarie 2020

(...)

Domnul Titus Corlatean:
Continuam cu ordinea de zi. Punctul 9 pe ordinea de zi, Legea pentm aprobarea 

Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr.39/2017 privind actiunile in despagubire in 

cazurile de incalcare a dispoziliilor legisla^iei in materie de concurenla, precum §i 

pentm modificarea §i completarea Legii concuren^ei nr.21/1996. (L163/2017)

Atrag atentia colegilor ca si aceasta este o initiativa legislative avand caracter

organic.

Domnul senator Bodog.

Pe procedure.

Ve rog.

Domnul Florian-Dorel Bodog:
Multumesc, domnule presedinte de sedinte.

ve solicitem, in numele Gmpului PSD, retrimiterea la comisie pentm a corecta 

unele dispozitii tranzitorii. Termen - done septemani.

Domnul Titus Corlatean:
Existe o propunere de retrimitere la comisie. Termen - doue septemani.

Supun votului dumneavoastre aceaste propunere.

Rog vot.

Rog semnalati cu mana ridicate fiecare cum voteaze, cei care n-aveti cartele.

110 voturi, 104 plus 6-110, zero impotrive, zero abtineri.

Propunerea este aprobate.
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Parlamentul Romdniei 

SEN AT

Bucuresti, 26 noiembrie 2019 
Nr.L163/2017

PRESEDINTE

Dotnnului

Senator DANIEL ZAMFIR
PRE§EDINTELE COMISIEI ECONOMICE, INDUSTRII SI SERVICII

In articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, in §edin5:a din 26 noiembrie 2019, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a 

Guvernului nr.39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de medicare a 

dispozipiilor legislapiei in materie de concurenpd, precum yi pentru modificarea si 
completarea Legii concurenpei nr.21/1996 [1163/2017-procedura de urgentd) in vederea 

intocmirii unui raport suplimentar, impreuna cu Comisia juridica, de numiri, discipline, 
imunitati si validari.

in acest sens, va anexam extras din stenograma ^edinfei Senatului din data 

de 26 noiembrie 2019.

temeiul

PRE§EDINTELE SENATULUI
:/V

Teodor-Viorel Melescanu



ParlamentuI Romaniei 

SEN AT

PRE§EDINTE Bucure^ti, 26 noiembrie 2019 
Nr.L163/2017

Domnului

Senator SERBAN NICOLAE
PRE5EDINTELE COMISIEIJURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINA, IMUNITATI SI VALIDARI

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, in ^edin^a din 26 noiembrie 2019, plenul Senatului a hotarat 
trimiterea spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a 

Guvernului nr.39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de medicare a 

dispozipiilor legislapiei in materie de concurenpd, precum pentru modiftcarea 

completarea Legii concurenpei nr.21/1996 (L163/2017'procedurd de urgentd] in vederea 

intocmirii unui report supUmentar, impreuna cu Comisia economica, industrii si servicii.
In acest sens, va anexam extras din stenograma §edin^ei Senatului din data 

de 26 noiembrie 2019.

PRE§EDINTELE SENATULUI

nXT'-^

^ TeodoPA^reftel^ami



Extras
din stenograma sedintei Senatului din 26 noiembrie 2019

Domnul Teodor-Viorel Melescanu:
Trecem la Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr.39/2017 

privind ac^iunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozi^iilor legisla^iei in materie 

de concuren^a, precum §i pentru modificarea §i completarea Legii concuren^ei nr.21/1996.

(LI 63/2017)

Declar deschise dezbaterile generate asupra legii si dau cuvantul reprezentantului... 
Va rog. Microfonul central.

Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Multumesc, domnule presedinte.
Gmpul PSD solicita retrimiterea la comisie.
Termen - doua saptamani.
E vorba de niste necorelari care pot sa-si gaseasca raspuns in viitoarea sedinta a

comisiei.
Multumesc.

Domnul Teodor-Viorel Melescanu:
Va multumesc foarte mult.
S-a facut o propunere din partea Grupului PSD privind retransmiterea la comisie a 

acestui proiect de lege si supun la vot cine este de acord cu retransmiterea la comisie.

Va rog sa votati. (Discutii.)

Nu se poate ca sunt prezenti 76. Nu se poate sa voteze 76. (Discutii.)

Pai, sunt prezenti 76!
Deci 76 de voturi pentru.
Legea pentru aprobarea ordonantei va fi retrimisa la comisie.
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