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Parlamentul României 
Senat 

PREŞEDINTE Bucureşti, 28 aprilie 2020 
Nr.L205/2020 

Domnului 

Senator VIOREL ARCAŞ 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANŢE, ACTIVITATE 

BANCARĂ ŞI PIA'1'Ă DE CAPITAL 

In temeiul art.109 şi art.1101 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, în şedinxa din 28 aprilie 2020, plenul Senatului a 

hotărât trimiterea spre reexaminare a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COV/D-19, pe 

perioada stării de urgenţă (L205/2020-procedură de urgenţă), în vederea întocmirii unui 

raport suplimentar. 

In acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinxei Senatului din data 

de 28 aprilie 2020. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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EXTRAS 
din stenograma sedinţei Senatului din 28 aprilie 2020 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnul Radu Preda, urmare a şedinţei Comitetului liderilor. 

Vă rog, schimbările preconizate la ordinea de zi. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Sunt două chestiuni, chiar trei, aş putea spune, pe procedură. 

La punctul 12 avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia. 

Propunerea era supusă aprobării plenului sub rezerva depunerii raportului. 

Nu avem, până în momentul de faţă, raportul de la comisie, de aceea vă rog să 

scoateţi această propunere de pe ordinea de zi. 

Vă rog ca la finalul ordinii de zi să adăugaţi, ca punct 16, în urma 

renumerotării punctelor de pe ordinea de zi, O.U.G. nr.43/2020, cu solicitarea de 

retrimitere la comisie, să dăm vot pentru retrimiterea acestui punct la comisie. Mai 

sunt chestiuni de reglat la nivelul comisiilor. 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Punctul 16 al ordinii de zi, avem solicitarea de retrimitere la comisie a 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanlei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului COVID-19. 

Votul, de asemenea, urmează să fie la finalul şedinţei. 

(...) 



Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Punctul 16 al ordinii de zi de proiectul de lege privind aprobarea O.U.G. 

nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene 

urmează să ne pronunţăm printr-un singur vot asupra solicitării de retrimitere la 

comisia de specialitate. 

(...) 

Domnul George-Edward Dircă: 

La punctul 16 al ordinii de zi, L205/2020, au fost exprimate 103 voturi 

pentru şi 27 de voturi împotrivă. 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Solicitarea de retrimitere la comisie a iniţiativei legislative înscrise la 

punctul 16 al ordinii de zi a fost aprobată. 




