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Parlamentul României 
SENAT 

PREŞEDINTE Bucureşti, 3 iunie 2020 
Nr.L308/2020 

Domnului 

Senator TIT-LIVIU BRĂILOIU 
PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ 

ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

În temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, în şedinxa din 3 iunie 2020, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a protectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.68/2020 pen tru modificarea şi completarea unor acte normative cu 

incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile 

(L308/2020-procedură de urgenţă); în vederea întocmirii unui raport suplimen tar. 

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

de 3 iunie 2020. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 

~ 



EXTRAS 

din stenograma şedi$ei Senatului din 3 iunie 2020 

Donmul Robert-Marius Cazanciuc: 

Înainte de a intra în ordinea de zi, aş vrea să îl invit la microfon pe domnul 

senator Radu Preda, din partea Grupului PSD, liderul Grupului PSD. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Multumesc, domnule preşedinte. 

Două chestiuni vreau să vă supun atentiei. 

(...) 

Şi aş vrea să vă informez că în Comitetul liderilor am hotărât ca, la punctul 11, 

proiectul de lege aflat pe ordinea de zi să fie retrimis la comisie. Vă rog să supuneti 

votului plenului retrimiterea la comisie, Cu termen — o săptămână. 

Vă multumesc. 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

La punctul 11, stimati colegi, avem o solicitare de retrimitere la comisie, cu 

termen pentru depunerea raportului — o săptămână, a Proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situatiilor 

de urgenţă şi al protectiei civile. (L308/2020) 

Ne vom pronunta la finalul dezbaterilor asupra acestei solicitări de retrimitere la 

comisie. 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Îl rog pe domnul senator Mario Oprea să ne anunte rezultatul. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Rezultatul votului este următorul: 



(...) 

Puncml 11, L308: voturi pentru — 134, voturi contra — zero, abţineri — zero; 

(...) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Solicitarea de retrimitere la comisie de la punctul 11 a fost aprobată. 
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