
Parlamentul Romdniei 

SENAT

Bucure^ti, 2 martie 2020 
Nr.L41/2020

PRE^EDINTE

Domnului

Senator DANIEL-CAtALIN ZAMFIR 
PRE§EDINTELE COMISIEI ECONOMICE, INDUSTRII §I SERVICII

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, m §edinfa din 2 martie 2020, plenul Senatului a hotarat trimiterea 

spre reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru 

prejudicii produse terpilorprin accidente de vehicule^i tramvaie (L41/2020) in vederea 

intocmirii unui raport suplimentar, impreuna cu Comisia pentru buget, fmante, activitatea 

bancara §i piata de capital.
In acest sens, va anexam extras din stenograma jedin^ei Senatului din data 

de 2 martie 2020.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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Parlamentul Romdniei 

SENAT

PRE§EDINTE Bucure^ti, 2 martie 2020 
Nr.L41/2020

Domnului

Senator Viorel ARCA§
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANTE, ACTIVITATEA BANCARA

§i piatAde capital

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, m §edinfa din 2 martie 2020, plenul Senatului a hotarat trimiterea 

spre reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea Legii 
nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru 

prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie (L41/2020) in vederea 

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

de 2 martie 2020.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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EXTRAS
din stenograma ^edin^ei Senatului din 2 martie 2020

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mergem mai departe.
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului 

nr.24/2020 privind unele masuri pentru imbunata^irea §i reorganizarea activita^ii 
Agen^iei Na^ionale de Administrare Fiscala, precum §i pentru modificarea 

completarea unor acte normative. (L79/2020)
Declar deschise dezbaterile generate.
Din partea Guvemului, microfonul 8.

Domnul Eleodor Mihai Mandres - secretar de stat la Ministerul 
Finantelor Publice:

Multumesc, domnule presedinte.
Prin proiectul de lege se propune reducerea numarului de vicepresedinti, 

de la patm la trei, la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in 

vederea eficientizarii procesului decizional.
De asemenea, incadrarea personalului Directiei Generate Antifrauda in 

cadml general aplicabil functionarilor public!, respectiv se propune, asadar, 
desfiintarea de urgenta a functiilor publice specifice din cadml Directiei 

Generate Antifrauda si infiintarea unor fiinctii publice generate care sa asigure 

redistribuirea personalului specializat in mod fluent si fara barierele impuse 

inerent de fiinctia specifica. Si se urmareste crearea posibilitatii redistribuirii 

personalului atat intre stmcturile ANAF, cat si intre functiile administratiei.
Sustinem proiectul de lege in forma aprobata de Guvem.
Multumesc.
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Multumesc.

Din partea Comisiei pentru buget...

Doamna senator Papirca, va rog.

Doamna Roxana-Natalia Paturca:
MulUimesc, doninule presedinte.

Grupul parlamentar al PSD cere retrimiterea la comisie a acestui punct.
Si, daca-mi permiteti, ca tot sunt aici, este vorba si de punctul 19. De 

asemenea, retrimitere la comisie, termen - o saptamana. La punctul 19 de pe 

ordinea de zi avem Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto 

pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie. 
(L41/2020)

Deoarece nu s-au prezentat la comisie toti invitatii si consider^ ca mai e 

nevoie de clarificari.
Multumesc.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Multumesc.
Numarul 19... sau20?

20, da.

Stimati colegi,

Supunem votului propunerea Grupului PSD de retrimitere la comisie a 

celor doua proiecte.

Va rog sa votati.

73 de voturi pentru, contra - 8.

Proiectele, cele doua, au fost retrimise la comisie.
Doamna Gorghiu, va rog, microfonul 2.

Din sala: Termen?
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Termenul constitutional.

Doamna Alina-Stefania Gorghiu:
Va rog frumos sa impuneti termen, pentru ca termenul de adoptare tacita 

la prima, conform site-ului, este 10 martie si urmatoarea, tot la inceputul lunii 
martie. Deci o sa va rog sa nu dam mai mult de o saptamana termen de intoarcere 

la comisie, pentru ca altfel se adopta tacit. Si o sa inteleg ca PSD nu vrea de fapt 
sa trimita la comisie, ci sa treaca prin adoptare tacita initiativa.

Deci va rog o saptamana, altfel iesim din termen.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Termen - o saptamana.
Asa a si fost cerut, da.

Multumesc.
*


