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Parlamentul Romaniei 
Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 3 februarie 2021 
Nr.L186/2020

Domnului
Senator lON-CRISTINEL RUJAN

PRE§ED1NTELE COMISIEI PENTRU CONSTITUTIONALITATE

in temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 

completarile ulterioare, m §edinl;a din 3 februarie 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea 

spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de 

credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (1186/2020- 

procedura de urgenta - reexaminare ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.600/2020), in 

vederea intocmirii unui raport suplimentar impreuna cu Comisia pentru buget, finance, 

activitate bancara §i piafa de capital §i Comisia economica, industrii ^i servicii.

in acest sens,va anexam extras din stenograma §;edin|:ei Senatului din data de 3 februarie 

2021.
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Parlamentul Romaniei 
Senat

PRE§EDINTE Bucure^ti, 3 februarie 2021 
Nr.L186/2020

Domnului
Senator CLAUDIU-MARINEL MURE§AN

PRE5EDINTELE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANJE, ACTIVITATE 

BANCARA §1 PIAJA DE CAPITAL

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in ^edin^a din 3 februarie 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea 

spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de 

credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori [L186/2020- 

procedurd de urgentd - reexaminare ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.600/2020), in 

vederea intocmirii unui raport suplimentar impreuna cu Comisia pentru constitu^ionalitate §i 

Comisia economica, industrii ?i servicii.

in acest sens,va anexam extras din stenograma §edin^ei Senatului din data de 3 februarie

2021.
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Parlamentul Romaniei 
Senat

PRE§EDINTE Bucure§ti, 3 februarie 2021
Nr.L186/2020

Doamnei

Senator SILVIA-MONICA DINICA

PRE§EDINTELE COMISIEI ECONOMICE, INDUSTRII §I SERVICII

in temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 

completarile ulterioare, m 5edin|;a din 3 februarie 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea 

spre reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanpei de urgenpa a Guvernului 

nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de 

credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (L186/2020- 

procedura de urgentd - reexaminare ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.600/2020), in 

vederea intocmirii unui raport supUmentar impreuna cu Comisia pentru constitufionalitate ^i 

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i pia^a de capital.

in acest sens,va anexam extras din stenograma ^edinfei Senatului din data de 3 februarie

2021.
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EXTRAS
din stenograma ^edinfei Senatului din 3 februarie 2021

*

Doamna Anca Dana Dragu:
Avem o interventie din partea liderului de grup USR PLUS.

Va rog.

Domnul Radu-Mihai Mihail:
Multumesc, doamna presedinta.

As vrea sa solicit un vot pentru retrimiterea la comisie pentru proiectele care sunt, pe ordinea 

de zi, la punctele de la 7 p^a la 15 inclusiv. Pentru ca este nevoie de a avea puncte de vedere 

suplimentare pentru marea majoritate dintre ele. Deci pentru acestea, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §i 15, 

solicitam retrimiterea la comisie, sa votam retrimiterea la comisie.

Multumesc.
(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 3 al ordinii de zi avem o interventie din partea liderului de grup PNL.

Va rog, domnule lider.

Domnul Virgil Guran:
Multumesc, doamna presedinta.

(Interventie neinteligibila din said.)

Nu, ca nu putem astepta ordinea marimii grupului, pentru ca am venit cu urmatoarea propunere; 

pentru ca aici avem ni§te probleme putin mai complexe, referitor la pandemie, va propun retrimiterea 

la comisie.
Deci, stimate coleg, in spiritul a ce a spus domnul lider de la dumneavoastra, Lucian 

Romascanu, am venit la punctul respectiv sa propun.

Multumesc.

Doamna Anca Dana Dragu:
Multumesc, domnule senator.

Vom supune votului solicitarea dupa dezbaterea celorlalte puncte.

(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
Va rog, domnule senator.
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Domnul Virgil Guran:
Propunerea a venit de la dumneavoastra, sa iesim la fiecare punct. Stiu ca trebuie sa venim la 

inceput sa propunem acest lucru, dar daca a venit propunerea de la dumneavoastra, am spus ca vom 

iesi sa spunem.

Referitor la termen, da, aveti dreptate, propunerea este de o saptam^a.

Doamna Anca Dana Dragu:
Multumim pentru precizare.

(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 7 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a 

Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit 

si institutii fmanciare nebancare anumitor categorii de debitori. (LI86/2020)

S-a solicitat retrimiterea la termen.

li rog pe liderii de grup sa precizeze pentru ce perioada se retrimite la comisii punctul 7 de pe 

ordinea de zi, va rog.

Domnul Radu-Mihai Mihail:
Multumesc, doamna presedinta.

Solicitam retrimiterea pentru trei saptamani.

Multumesc.

(...)

Domnul Eugen Pirvulescu:
Doamna presedinta,

Stimati colegi,

Rezultatele voturilor de astazi sunt urmatoarele:

(...)

Punctul 3: 73 pentru, 59 contra, zero abtineri.

(...)

Punctul 7 de pe ordinea de zi: 73 de voturi pentm, 59 contra, zero abtineri. 

Punctul 8: 73 pentru, 59 contra, zero abtineri.

Punctul 9: 73 pentru, 59 contra, zero abtineri.

Punctul 10: 73 pentru, 59 contra, zero abtineri.
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Punctul 11; 73 pentru, 59 contra, zero abtineri. 

Punctul 12: 73 pentru, 59 contra, zero abtineri. 

Punctul 13: 121 pentru, 11 contra, zero abtineri. 

Punctul 14: 73 pentru, 59 contra, zero abtineri. 

Punctul 15: 72 pentru, 58 contra, 2 - abtinere.

(...)

Va multumim.

Doamna Anca Dana Dragu:
Urmare anuntului facut de secretarul de sedinta:

(...)

La punctul 3 al ordinii de zi initiativa legislativa a fost retrimisa la comisie.

(...)

La punctele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si 15 ale ordinii de zi au fost aprobate solicitarile de 

retrimitere la comisiile de specialitate.

(...)

3




