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Parlamentul Romdniei
SENAT

PRESEDINTE Bucuresti, 10 mai 2021 
Nr.L105/2021

Domnului

Senator Stefan pAlArIE
PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU MUNCA, FAMILIE §I PROTECTIE SOCIALA

In articolului 109 din Regulamentul Senatului, republican cu 

completarile ulterioare, m §edinja din 10 mai 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea 

spre reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative 

privind raporturile de muncd (L105/2021X in vederea intocmirii unui raport suplimentar.
In acest sens, va anexam extras din stenograma §edinfei Senatului din data 

de 10 mai 2021.
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EXTRAS

din stenograma ^edinfei Senatului din 10 mai 2021

Doamna Alina-Stefania Gorghiu:
Pe problema de procedura legata de punctul 15 al ordinii de zi, si 

anume Propunerea legislativa pentru modificarea unor acte normative privind 

raporturile de munca (LI05/2021), il invit pe liderul senatorilor PNL, Virgil 

Guran, sa ia cuvantul.

Va rog, domnule senator.

Domnul Virgil Guran:

Multumesc.
La punctul 15, L105/2021, cerem retrimiterea la comisie, termen - doua 

saptamani, pentru a lamuri anumite aspecte.

Doamna Alina-Stefania Gorghiu:
Multumesc.

il rog pe liderul senatorilor PSD sa ia cuvantul.

Domnul Lucian Romascanu:
Multumesc, doamna presedinta de sedinta.

Pentru punctul 15, doar asa, foarte repede va spun ca pe parcursul 

acestei guvemari - ii spuneti dumneavoastra cum vreti, din partea aia sigur ca 

nu poate fi numita decM dezastroasa -, am venit un milion de oameni in tara, 

n-ati fost in stare sa-i tineti, §omajul 1-ati crescut cu 80 si ceva la suta, de la 

3,1 la 5,7, si cand era cat pe-aci sa scoateti o lege, dragi colegi de la USR, 

care sa faca ceva bine pentru piata muncii, a venit Consiliul Legislativ si v-a 

desfiintat-o.

Deci ce rugaminte am? Vom vota pentru retrimiterea la comisie. Dar ce 

rugaminte am? Cititi avizul Consiliului Legislativ, sa vedeti cum nu trebuie 

facuta o lege, si poate pe parcursul acestei legislaturi veti invata, dragi colegi 

de la USR, sa legiferati.



2/2

Va mul^mesc.

Doamna Alina-Stefania Gorghiu:

Mul^mesc fmmos pentm interventiile dumneavoastra la punctul 15. 

Data fiind solicitarea lidemlui Grupului PNL de retrimitere, pentru un 

termen de doua saptamani, la comisie a acestei initiative, o sa va rog, stimati 

colegi, sa dam drumul acestui vot cu mana ridicata, in plen.

Cine este pentru aceasta solicitare?

Va mul^mesc.

Cine este impotriva? Doua voturi impotriva... nu aveti voturi impotriva? 

Bun, va multumesc, fara voturi impotriva.

Se abtine cineva?

Cu unanimitate de voturi, solicitarea de retrimitere la comisie a fost

adoptata.
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