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S T E N O G R A M A 

ședinței Senatului din 26 martie 2020 

 

Ședința a început la ora 12.00. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, 

asistat de domnii Marian Pavel și George-Edward Dircă, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului de astăzi. 

Dacă și tehnicul va dori să-mi acorde un pic de asistență, pentru a evita dublarea sunetului. 

Cătălin, te rog. (Discuții.) 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 26 martie 2020. 

Ședința plenului Senatului este condusă de Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, asistat de 

domnul senator Pavel Marian și domnul senator George-Edward Dircă, secretari ai Senatului, cărora le 

mulțumesc atât pentru prezența colegială și fizică, dar și cea spirituală, aici, în plenul Senatului. 

De asemenea, semnalez prezența unui alt coleg senator, care între timp s-a retras la distanța 

corespunzătoare. 

Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru, stabilite de Biroul 

permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite și afișate pe 

pagina de internet a Senatului. 

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi avem un punct: Proiectul de hotărâre privind modificarea și 

completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005. 

Programul de lucru va dura până la epuizarea ordinii de zi. 

Stimați colegi, 

Așa cum am anunțat, pe ordinea de zi de astăzi avem un singur punct: Proiectul de hotărâre 

privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului 

nr.28/2005. 

Raportul Comisiei pentru regulament și proiectul de hotărâre au fost afișate pe pagina de 

internet a Senatului. 

Biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în ședințele din data de 24 martie 

2020, au hotărât desfășurarea online a acestei ședințe, iar votul asupra proiectului de hotărâre să se 

exprime prin apel nominal efectuat telefonic. 
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În conformitate cu prevederile art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, „votul prin apel 

nominal se desfășoară astfel: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor «pentru», 

«contra» și «abținere», după care unul dintre secretari dă citire numelui și prenumelui fiecărui senator, 

care răspunde «pentru», «contra» sau «abținere». După terminarea apelului se repetă numele și 

prenumele senatorilor care nu au răspuns la primul apel.” 

Stimați colegi, 

În vederea exprimării votului, vă aduc la cunoștință următoarea procedură, așa cum a fost 

aprobată de Biroul permanent. 

Ședința de plen a Senatului este difuzată în direct pe pagina de internet a instituției. La 

dezbateri va lua cuvântul câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, în ordinea mărimii 

grupurilor, în limita a două-trei minute. Președintele de ședință va dispune efectuarea unui apel 

telefonic, prin intermediul căruia senatorul își va susține intervenția, conform listei vorbitorilor 

existentă la domnul senator Marian Pavel, secretar de ședință. 

Domnul senator George Dircă, de asemenea secretar al Senatului, va efectua apelul tuturor 

senatorilor, în ordine alfabetică. Fiecare senator va fi apelat telefonic, de către funcționarii publici 

parlamentari desemnați, pe numărul de telefon comunicat. Lista cu numerele de telefon ale senatorilor 

este pusă la dispoziție de către liderii fiecărui grup parlamentar, respectiv individual de către senatorii 

neafiliați. Secretarul Senatului va pronunța numele senatorului care va exercita votul prin apel 

nominal. În acel moment senatorul va intra în conexiune directă cu sala de plen și își va spune numele 

și prenumele, precum și opțiunea de vot. Subliniez: astfel, opțiunea „pentru” înseamnă că este de acord 

cu Hotărârea privind modificarea Regulamentului Senatului, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că 

este împotriva modificării propuse, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” se va abține de la vot. La 

finalul apelului nominal vor fi reapelați senatorii care nu au răspuns la primul apel telefonic, în ordinea 

nominalizării lor de către secretarul de ședință. Senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice 

efectuate va fi considerat absent. 

Rezultatul votului va fi anunțat de președintele de ședință, după numărătoarea voturilor 

efectuată de secretarul de ședință care efectuează apelul nominal. Pentru adoptarea proiectului de 

hotărâre sunt necesare 69 de voturi pentru. 

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere că este recomandabil, în măsura posibilităților, ca 

urmărirea dezbaterilor să fie efectuată de pe un alt dispozitiv mobil decât cel folosit pentru intervenția 

în direct pentru exprimarea votului. De exemplu: laptop, calculator, tabletă, alt telefon mobil. 

În cazul în care, din motive tehnice, conexiunea telefonică este întreruptă, senatorul va fi 

reapelat. Vă rugăm, subliniez, vă rugăm să nu apelați numărul de telefon de la care ați fost sunat. Pe 

parcursul acestei ședințe online, eventuale alte intervenții ale senatorilor se pot efectua prin 
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transmiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon indicat anterior – îl repet, 0725965921 –, prin care 

se va indica motivul solicitării de înscriere la cuvânt. 

Începem dezbaterile. 

Se vor efectua apeluri telefonice conform listei înscrierilor la cuvânt. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Fifor Mihai-Viorel, reprezentantul Grupului 

parlamentar PSD. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel, reprezentantul, liderul Grupului 

parlamentar PNL. 

Mai întâi însă invit echipa tehnică să ne facă legătura cu domnul senator Fifor. 

Aveți cuvântul. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua! 

Mă auziți? 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă auzim. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Domnule președinte, 

Domnule secretar, 

Stimați colegi... 

Domnul Titus Corlățean: 

Domnule senator, 

V-aș recomanda să închideți dumneavoastră... să închideți ecranul pe care urmăriți. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Mă auziți mai bine acum? 

Domnul Titus Corlățean: 

Acum, da. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bun. 

Vreau să vă felicit pentru ședința inedită de plen de astăzi. 

Pe ordinea de zi, așa cum ați precizat și dumneavoastră, domnule președinte, un singur punct, 

în speță un proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Senatului. Este un proiect de 

hotărâre pe care l-am avut la Comisia de regulament și pe care l-am prezentat Biroului permanent al 

Senatului pentru aprobare. 
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El conține, practic, completarea a două articole din Regulamentul Senatului, art.110 și 133, cu 

câte un nou articol, care se referă la modalitatea de desfășurare a procedurii legislative în situații 

excepționale, așa cum este aceasta în care ne aflăm, din păcate, și noi în momentul de față. Sunt 

modificări ce pot să asigure continuarea lucrărilor, pe de o parte, în plenul Parlamentului în formatul 

acesta, online, dar și, totodată, activitatea curentă a Senatului României. 

Vreau să spun colegilor care ne aud și ne urmăresc în momentul de față că această modificare a 

Regulamentului Senatului pune în acord Regulamentul Senatului cu cel al Camerei Deputaților. Și 

acolo există o astfel de modificare a Regulamentului Camerei Deputaților și pot spune că în momentul 

de față atât Camera, cât și Senatul fac modificări asemănătoare la Regulament, pentru a putea să-și 

desfășoare în condiții optime lucrările în perioada care urmează. 

Eu nu pot decât să sper că acest proiect de hotărâre va primi votul colegilor senatori, pentru că 

este extrem de important ca în zilele următoare să ne putem desfășura activitatea aproape normal, 

având în vedere că avem un pachet extrem de important de legi de trecut, care sunt așteptate de toți 

cetățenii României în aceste momente foarte complicate. 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Dacă sunt întrebări, pot să răspund la ele. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule senator. 

În continuare, am rugămintea mai întâi, către toți colegii care vor interveni, ca înainte de a lua 

cuvântul prin telefon să își activeze opțiunea „mut” pe ecranul, pe site-ul Senatului pe care urmăresc 

această transmisie, pentru a evita microfonia. 

Înainte de a trece mai departe și a continua dezbaterile de fond, îmi semnalează doamna senator 

PNL Scântei Iuliana Laura dorința de a interveni pe motive de procedură. 

Rog aparatul tehnic să o caute în baza de date și să o apelați pe doamna senator Scântei. 

O secundă, vă rog. 

Se face legătura acum. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Da. 

Domnul Titus Corlățean: 

Doamna senator, aveți cuvântul, vă rog. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Alo, bună ziua! 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 
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Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. 

O chestiune de procedură. 

Am intrat câteva minute mai târziu online și am reușit conexiunea. 

Mi se pare că trecem foarte ușor la dezbateri și nu lămurim, până la urmă, procedura în baza 

căreia are loc această ședință pe care o prezidați. Și nu o spun eminamente din punct de vedere politic, 

ci din punct de vedere al efectelor pe care această ședință, și eventual un vot pe care îl vom da astăzi, 

va afecta stabilitatea legislativă și eventualele proiecte care vor fi adoptate, inclusiv proiectul de 

hotărâre de astăzi, de critici de neconstituționalitate în privința procedurii de adoptare. 

Spun acest lucru pentru că modul de vot pe care îl preconizați astăzi, anticipativ pentru 

modificarea Regulamentului Senatului, în sensul de a vota în viitor în mod electronic la distanță, 

telefonic, așa cum ați stabilit în procedura transmisă anterior, nu este în prezent reglementat prin 

Regulament. Or, nu putem să punem căruța înaintea cailor. Pentru că acest lucru, votul de astăzi, în 

lipsa unei proceduri pe care deja să o fi votat în plen sau conform unui regulament deja adoptat 

regulamentar, va fi el însuși viciat sub acest aspect procedural. 

Prin urmare, întrucât prezidați această ședință, dumneavoastră împreună cu colegii 

dumneavoastră din prezidiu ar trebui să ne indicați temeiul din Regulamentul actual, în vigoare, al 

Senatului României în baza căruia realizăm această dezbatere și vom exercita votul. 

Încă o dată, reamintesc faptul deosebit de important sub aspectul efectelor deciziei noastre de 

astăzi: toate proiectele legislative care vor fi adoptate ulterior în baza unei proceduri pe care noi o 

votăm cu încălcarea Regulamentului valabil azi, la data anterioară acestei ședințe, nemodificat, 

conform aceleiași proceduri stabilite prin Regulament, vor fi afectate și supuse criticilor de 

neconstituționalitate în viitor. 

Ați menționat... a menționat colegul nostru mai devreme importanța inițiativelor legislative pe 

care Parlamentul le are ca sarcină de adoptat în această perioadă extrem de importantă. Haideți să nu 

ne jucăm cu procedura și să uităm, până la urmă, că ea este cea care validează conținutul oricăror 

măsuri adoptate de Senat. 

Aș vrea să-mi indicați, prin urmare, temeiul din Regulamentul în vigoare, actual, publicat în 

Monitorul Oficial, în baza căruia realizăm această ședință. Să ne spuneți dacă este regulamentar sau nu. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Am să vă prezint câteva considerente și vă propun o discuție regulamentară, colegială și 

adecvată circumstanțelor excepționale în care ne desfășurăm activitatea. 
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Această ședință de plen este convocată în baza discuției și deciziei Biroului permanent, a 

liderilor politici și a reprezentanților din Biroul permanent, desfășurată, această ședință, în urmă cu 

două zile, în baza propunerii și raportului Comisiei de regulament cu... care face aceste propuneri de 

modificare a Regulamentului. Aveți și un proiect de hotărâre, care este anexat documentului și este 

afișat pe site-ul Senatului. 

Trebuie să facem precizarea că Biroul permanent a fost, de asemenea, de acord și a aprobat, în 

urmă cu două zile, o procedură simplificată, este adevărat, adecvată circumstanțelor, dar similară și cu 

procedura care a fost pusă în practică în urmă cu puțină vreme în ședința Birourilor permanente reunite 

și în plenul reunit al celor două Camere. 

Vă aduc aminte, mi se indică Hotărârea nr.2/2020, care a modificat Regulamentul Camerelor, 

plenului reunit al celor două Camere, care, e adevărat, a exprimat în mod explicit acordul tuturor, și 

toată lumea care a fost prezentă – și dumneavoastră ați fost prezentă – a semnat pentru modificarea 

Regulamentului, care în articolul... dacă îmi puteți indica... 51¹ parcă... includea însă și o exprimare 

explicită a acordului și a voinței parlamentarilor de a modifica Regulamentul pentru a avea o 

procedură online, inclusiv pentru fiecare Birou permanent separat, pentru fiecare plen separat, pentru 

fiecare set de comisii parlamentare, distinct Cameră și Senat. 

Noi acum folosim acest acord, care a fost deja exprimat în mod explicit, pentru a operaționaliza 

modificarea specifică a Regulamentului Senatului, așa cum și la Camera Deputaților se procedează. 

Or, avem această propunere de modificare a Regulamentului în baza raportului Comisiei de 

regulament, ele au fost supuse acordului, aprobării Biroului permanent al Senatului în urmă cu două 

zile și m-aș fi așteptat, cu tot respectul, la o mai bună comunicare între noi, între grupurile 

parlamentare, în baza deciziei Biroului permanent. Deci lucrurile sunt absolut regulamentare. 

Dacă ar fi fost să mergem pe o interpretare pe care am auzit-o din partea dumneavoastră, astăzi 

aș fi fost obligat să vă invit la o prezență fizică în plenul Senatului, ceea ce, în condițiile excepționale 

pe care le cunoaștem, ar fi fost inadecvat. Dar avem această bază regulamentară și vă rog să putem să 

continuăm mai departe această dezbatere. (Discuții.) 

Vreau să vă invit să continuăm această dezbatere și am și acordul secretarilor de ședință. 

Vreau să solicit staffului tehnic să ne facă legătura telefonică cu domnul senator Fenechiu 

Cătălin-Daniel, liderul Grupului parlamentar PNL, pentru a lua cuvântul. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai, liderul Grupului parlamentar USR. 

Vom începe însă cu domnul senator Fenechiu. 

Vă rog să ne faceți legătura. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Domnule președinte de ședință, 



 - 8 - 

Dragi colegi, 

Indiscutabil, zilele pe care le trăim și provocările la care ne supune acest virus, care se pare că 

ne schimbă nu doar viața instituțională, ci și viața privată, ne obligă să stăm în casă și să ne schimbăm 

obiceiurile, nu pot să nu influențeze într-un fel și activitatea parlamentară. Din păcate însă, activitatea 

parlamentară, și în cazul nostru a Senatului României, este reglementată de Regulamentul Senatului, 

care prevede o procedură de vot, care este o procedură cert reglementată, care nu are excepții și care 

spune foarte clar cum lucrează Senatul: lucrează în ședință cu prezență, cu respectarea dreptului la 

cuvânt, cu modul în care se exprimă votul. 

Indiscutabil, ceea ce facem noi astăzi trebuie, într-o formă îmbunătățită, să devină soluția 

viitoare după ce facem modificarea. Dar din punct de vedere regulamentar, din punct de vedere legal, 

nu putem să votăm în maniera și pe procedura pe care ne dorim să o introducem prin modificarea pe 

care o votăm astăzi. Adică, practic, noi astăzi votăm pe o procedură care ar urma să devină aplicabilă, 

din perspectivă legală și regulamentară, doar după votul de astăzi. 

V-a spus colega mea Iulia Scântei o serie de obiecțiuni legate de legalitate. Eu o să vă spun că 

pe linie de oportunitate, și știți foarte bine, toate legile și tot ceea ce va vota Senatul pe procedura care 

va fi adoptată într-o manieră nelegală și neregulamentară va fi practic într-o situație de risc în ceea ce 

privește legalitatea și validitatea activității și votului dat în Senatul României. Că vom vota o lege, că 

vom aproba o ordonanță, că vom lua o hotărâre, orice persoană, mai mult sau mai puțin bine 

intenționată, va putea să o atace și va putea să invoce pe calea unei excepții de neconstituționalitate 

tocmai ceea ce facem noi astăzi. 

E adevărat, avem o situație complicată, e adevărat, trebuie să respectăm regulile igienico-sanitare, 

dar asta nu ne permite să eludăm Regulamentul, chiar dacă avem cele mai bune intenții. Cred că 

soluția este să convocăm, cu toate variantele de securitate, o ședință cum se scrie la Regulamentul 

actual, eventual cu apel nominal, durează mai mult votul, suntem în Senat, îl urmărim pe ecrane, n-are 

importanță, și votăm regulamentar, iar hotărârea luată astfel de modificare a Regulamentului Senatului 

va fi opozabilă oricui și va sta în picioare. 

Din motivele care țin de încălcarea Regulamentului, chiar dacă încălcarea este determinată de 

intenții bune – se spune că și iadul e pavat cu bune intenții –, din motivele de risc în ceea ce privește 

oportunitatea și de posibile consecințe negative asupra procesului legislativ, senatorii Grupului 

parlamentar al Partidului Național Liberal nu vor vota această modificare. Vor răspunde „prezent, nu 

votez”, care este a patra ipoteză, pe care domnul președinte de ședință Corlățean n-a indicat-o, pentru 

că, pe lângă, da, vot „pentru”, „împotrivă” și „mă abțin”, există și a patra variantă, nemenționată în 

speech-ul domnului președinte de ședință – „prezent, nu votez”. 
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Vă mulțumesc și vă reiterez că Partidul Național Liberal apreciază buna intenție a inițiatorilor, 

dar crede că nu este soluția care să ducă la o activitate legală a Senatului României și cere Biroului 

permanent să opteze pentru o soluție care să respecte Regulamentul, pentru ședința de modificare a 

Regulamentului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc. 

Am luat notă. 

Voi face câteva comentarii ulterior. 

Aș dori să-i dau cuvântul domnului senator Dircă, de asemenea, pe chestiuni de procedură. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Într-adevăr, ne aflăm într-o situație deosebită. În România a fost decretată, prin votul nostru, la 

solicitarea Președintelui, stare de urgență. În Constituția României scrie că Parlamentul este obligat să 

lucreze și este convocat atât în stare de urgență, cât și în stare de necesitate. Deci iată că suntem în 

situația neplăcută în care, pe de o parte, suntem obligați să ne aflăm în Parlament și să avem ședințe de 

plen pentru a legifera, pentru a ajuta Guvernul, pentru ca Guvernul să poată depune aceste ordonanțe 

de urgență pe care este nevoit să le adopte în această perioadă, pentru că avem nevoie de măsuri 

imediate, iar, pe de altă parte, noi nu putem să ne întâlnim fizic în aceeași sală, pentru că trebuie să 

respectăm regulile de distanțare socială. 

Un alt impediment major pentru care nu ne putem întâlni este că foarte mulți colegi care nu 

sunt din București și nu au aici o locuință trebuie să fie cazați în unități hoteliere, unități hoteliere care 

sunt închise. Deci nu știu cum... dacă pentru colegii de la Călărași sau de la Ialomița sau care sunt în 

apropierea Bucureștiului este facil să ajungă și în aceeași zi să se întoarcă înapoi în circumscripție, 

după ce vor acorda un vot, iată că pentru colegii de la Satu Mare sau de la Suceava sau de la Timișoara 

nu este atât de ușor să ajungă în clădirea Parlamentului și să voteze. Sigur, este o situație excepțională, 

o situație pe care niciun legiuitor, din nicio țară, nu a prevăzut-o vreodată și nimeni nu s-a gândit că 

vom fi toți nevoiți să stăm în același timp în casă și să nu avem voie să ne apropiem la o distanță mai 

mică de 2-3 metri de cealaltă persoană. 

Din punctul meu de vedere, ședința de astăzi nu încalcă Regulamentul și vă indic tuturor 

colegilor care sunteți acasă și aveți un calculator la îndemână să verificați procedura de vot de la 

art.134, 135 și 136. Aici este precizată situația în care, în situația în care acest sistem electronic de vot 



 - 10 - 

nu funcționează sau se întâmplă să avem alte probleme, alte impedimente, să votăm prin apelul 

nominal și să ne exprimăm opțiunea de vot. Opțiunea de vot, conform art.136, este „votez pentru”, 

„contra” și „abținere”. „Prezent, nu votez” – nu există această opțiune, motiv pentru care nu o vom 

putea înregistra în această listă pe care eu voi fi obligat astăzi să o completez. 

Eu cred că această situație excepțională ne determină să adoptăm măsuri prin care să arătăm 

cetățenilor României că suntem alături de ei și să arătăm Guvernului... așa cum sâmbătă am fost prezenți și 

am votat învestirea acestui Guvern, la fel trebuie să arătăm că suntem alături de Guvern și că venim și ne 

aducem aportul, prin Parlament, legiferând și în cadrul comisiilor venind cu soluții în susținerea 

activității, pentru ca România să iasă cât mai repede din această stare pe care nimeni nu și-a dorit-o. 

Vă doresc tuturor să dați dovadă de înțelepciune și să vă mai gândiți până când va veni acest 

apel nominal, în funcție de cum veți vota. În final, pot să vă spun un singur lucru: vă doriți sau nu ca 

Parlamentul României să funcționeze în această perioadă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Îi mulțumesc domnului senator Dircă pentru intervenție și pentru considerentele și procedurale, 

și regulamentare, și de fond. 

Este absolut corect faptul că în termeni regulamentari obiectivul este ca Parlamentul să fie 

funcțional, Senatul să fie funcțional, să legifereze regulamentar în această perioadă de criză, să 

susținem în mod corect, concret, consistent eforturile societății românești, statului român, deci și ale 

Guvernului și ale instituțiilor abilitate potrivit decretului prezidențial care a instituit starea de urgență, 

să putem susține combaterea pandemiei, să putem susține combaterea unei destul de vizibile deja crize 

economice. Deci este rolul nostru de a găsi soluții. 

Or, din acest punct de vedere, sunt de acord cu domnul senator Dircă, care a invocat foarte clar 

aspecte regulamentare și în vigoare, inclusiv modalitatea de vot prin apel nominal. O facem telefonic, 

respectând și regulile stabilite prin decretul Președintelui, care nu ne permit reuniunea fizică în această 

sală, avem în egală măsură o decizie care a fost luată în Biroul permanent în unanimitate, în consens. 

N-am avut niciun fel de semnalare de vot împotrivă nici cu privire la proiectul de modificare a 

Regulamentului care astăzi este în fața dumneavoastră sub forma proiectului de hotărâre, nici cu 

privire la procedura simplificată pe baza căreia ne desfășurăm astăzi activitatea în plenul Senatului. 

Așa încât poate părea – și pare un pic – ciudat faptul că există luări de poziție care, practic, ar dori să 

pună în imposibilitate Senatul să funcționeze. 

E datoria noastră să căutăm soluții regulamentare, cu atât mai mult cu cât – și ăsta e ultimul 

meu comentariu înainte de a da cuvântul, mai departe, următorului vorbitor –, cu cât toți senatorii 

prezenți la momentul învestirii Guvernului actual și modificării Regulamentului Camerelor reunite și-au 
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exprimat consimțământul nu doar pentru modificarea Regulamentului Camerelor reunite. Există un 

consimțământ foarte clar cu privire la acel articol care a fost adoptat pentru modificarea 

Regulamentului plenului reunit care făcea referire și la modificarea regulamentelor distincte Cameră, 

Senat, pentru a da posibilitatea procedurii online, de la distanță, pentru a putea ca Parlamentul, cele 

două Camere, distinct, să legifereze, să funcționeze, mai ales într-un astfel de moment de criză. 

Acestea fiind spuse, continuăm dezbaterile generale. 

Vreau să îl invit la cuvânt pe domnul senator Mihail Radu-Mihai, reprezentantul, liderul 

Grupului senatorial USR. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila-Zoltan, din partea Grupului parlamentar UDMR. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Modificările de regulament pe care le votăm acum vor permite Senatului să funcționeze în 

condițiile actuale de criză. Dar votul de astăzi reprezintă mai mult decât atât. Este un vot esențial, 

pentru că marchează niște jaloane importante pentru două subiecte importante. 

Primul este apărarea democrației în România. Chiar în condiții de criză, mai ales în momente 

de criză, procesele democratice trebuie să se desfășoare în continuare, conform prevederilor 

constituționale. Parlamentul trebuie să-și ducă la îndeplinire îndatoririle, în special cele legate de 

legiferare și de control asupra activității Guvernului. Continuitatea funcționării în regim cvasinormal a 

Senatului, a Parlamentului, garantează că în România democrația rămâne funcțională. 

De asemenea, criza actuală gravă ne împinge pe calea pe care ar fi trebuit să o luăm mai de 

mult: accelerarea modernizării funcționării instituțiilor statului, începând cu Parlamentul. Senatul poate 

da exemplu, poate da tonul unui proces larg de eficientizare și cristalizare a procesului în organizațiile 

de stat. Adaptările pe care le votăm în activitatea Senatului sunt doar un prim pas. În aceste momente 

dificile, vedem cum birocrația excesivă, ineficiența administrației reprezintă o frână enormă nu doar 

pentru dezvoltarea țării, reprezintă chiar un pericol pentru sănătatea și viața oamenilor. România, statul 

român, are de parcurs un drum lung până la a atinge o performanță acceptabilă în modul în care îi 

servește pe cetățenii săi. 

USR, prin colegul Cristian Ghica, a depus în aceste zile o propunere legislativă pentru 

digitalizarea administrației publice, pentru eliminarea hârtiei, pentru reducerea birocrației. Vom 

continua eforturile ca România să evolueze către un stat modern, funcțional, în slujba cetățeanului și 

care îl protejează pe cetățean. 

Așa că USR este de acord cu modificarea Regulamentului. 

Mulțumesc. 
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Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc foarte mult, domnule senator, pentru intervenția dumneavoastră. 

Înainte de a continua dezbaterile generale, îmi semnalează domnul senator Bădulescu 

Dorin-Valeriu, din partea senatorilor neafiliați, dorința de a interveni, de a lua cuvântul pe 

chestiuni de procedură. 

Vă rog să ne faceți legătura cu domnul senator Bădulescu. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Alo! Alo! 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă rog, domnule senator, aveți cuvântul. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Mulțumesc. 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Am ascultat temerile colegilor de la PNL cu privire la posibila desfășurare neregulamentară a 

acestei ședințe. Din perspectiva senatorilor PMP, eu cred că modalitatea aleasă este singura modalitate prin 

care se putea lua legătura și se putea da un vot astăzi pe modificările Regulamentului. Cred că este soluția 

oportună și domnul senator Dircă a explicat destul de bine, mai devreme, modalitatea în care se poate vota. 

Din perspectiva senatorilor PMP, considerăm că se poate acorda votul pe proiectul de hotărâre 

în condițiile date și, în acest sens, pot să vă spun că suntem de acord cu modificările regulamentare. 

Deci PMP va vota pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă mulțumesc, domnule senator, pentru intervenție. 

Continuăm dezbaterile generale și adresez rugămintea să-l apelăm pe domnul senator Cseke 

Attila-Zoltan, liderul Grupului senatorial UDMR. 

Vă rog. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Grupul UDMR va vota pentru adoptarea Proiectului de hotărâre privind completarea 

Regulamentului Senatului. 

Suntem într-o situație excepțională, nedorită de nimeni, dar care ne obligă să găsim soluții 

pentru ca Senatul să poată funcționa în continuare și să funcționeze atribuția principală a acestuia, de 



 - 13 - 

for legislativ al țării. Soluția găsită și prezentată azi de Comisia pentru regulament nu este perfectă. 

Probabil nici nu există soluție perfectă într-o asemenea situație, dar sperăm că nu va dura mult 

aplicarea acestei situații excepționale și a prevederii regulamentare pe care, probabil, o adoptăm azi. 

Spunem acest lucru și pentru că Senatul, ca și cealaltă Cameră a Parlamentului, a fost, este și 

trebuie să rămână o instituție vie, cu posibilitatea de dezbateri, cu prezența fizică a parlamentarilor, a 

Executivului și a tuturor celor implicați în procedura obișnuită. Nu vom susține ca asemenea proceduri 

pe care le supunem azi votului să continue și după epuizarea situației excepționale. Nu trebuie să 

alunecăm spre o virtualitate a dezbaterilor parlamentare. Azi, în schimb, suntem în această situație 

excepțională, când senatorii nu pot fi prezenți fizic la lucrările Parlamentului în București. Este, astfel, 

necesar ca Senatul să rămână funcțional și operațional și să poată legifera în continuare și să lucrăm în 

continuare în consecință. Dacă nu se găsește soluția de azi, practic Senatul nu ar mai putea lucra în 

plen și comisii până la finalizarea situației excepționale. Legile în vigoare interzic o prezență fizică a 

atâtor persoane într-o încăpere cum ar fi în plenul Senatului. 

În ce privește dezbaterea legată de chestiunea de procedură, în final, permiteți-mi două 

considerații. Dezbaterea în plenul comun privind încuviințarea Decretului prezidențial privind 

instituirea stării de urgență în România s-a desfășurat tot după o procedură derogatorie, impusă printr-o 

ședință mai puțin obișnuită a Senatului. Este ceva, a fost ceva asemănător cu ceea ce avem astăzi. Pe 

baza acestui decret prezidențial, încuviințat de Parlamentul României în unanimitate, s-au emis până 

acum trei ordonanțe militare. Deci, dacă ridicăm această problemă a procedurilor, s-ar putea să ridicăm 

problema și legat de încuviințarea decretului, de ordonanțele care s-au emis și așa mai departe. 

Eu cred că trebuie să depășim această discuție și trebuie într-adevăr să găsim soluții pentru ca 

Parlamentul, în ambele Camere, să poată funcționa atât în plen, cât și în comisii și sperăm ca această 

situație excepțională să nu dureze foarte mult. 

Vom vota propunerea de completare a Regulamentului Senatului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule senator Cseke Attila, inclusiv pentru comentariile privind potențiale 

consecințe ale unei interpretări pe care am auzit-o mai devreme. 

Mai fac o precizare, deși lucrurile sunt clare: această modificare de regulament vizează 

posibilitatea Senatului de a începe să funcționeze în procedura de la distanță, online. Este valabilă 

exclusiv pentru perioada de criză, s-o numim așa, în circumstanțele excepționale, și, mai mult decât 

atât, există deja propuneri de modificare suplimentară a regulamentului care au fost transmise sau 

vor fi transmise la Comisia de regulament, inclusiv de PNL, de USR, avem și colegi din PSD care 

formulează propuneri de modificare a regulamentului, deci vom avea în continuare posibilitatea să 
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ameliorăm regulamentul, inclusiv pentru această situație excepțională – stare de urgență, în care, 

iată, suntem nevoiți să ne desfășurăm activitatea de la distanță. Acestea erau comentariile pe care 

doream să le formulez. 

Cu acest apel, am încheiat dezbaterile generale asupra proiectului de hotărâre. 

Vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului prin apel nominal telefonic. 

Reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va fi considerat 

absent și vă rugăm să nu apelați numărul de telefon de la care ați fost sunat inițial. 

Îl invit la microfon pe domnul senator George Dircă, secretar al Senatului, pentru efectuarea 

apelului nominal. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Echipa tehnică să mă anunțe când putem să începem și să fac apelul nominal. 

Domnul Titus Corlățean: 

Domnule senator, 

Până când echipa tehnică se pregătește, aș dori să reamintesc colegilor modalitatea de vot. 

Astfel: opțiunea „pentru” înseamnă că este de acord cu Hotărârea privind modificarea Regulamentului 

Senatului; opțiunea „contra” înseamnă că este împotriva modificării propuse; iar prin exprimarea 

opțiunii „abținere”, se va abține de la vot. 

Domnule senator, vă rog. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Dacă echipa tehnică e gata... Îmi confirmați, da? Bun. 

Alexandrescu Vlad-Tudor 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Alexandrescu Vlad-Tudor. Pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Doamna Andronescu Ecaterina. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Bună ziua, domnule președinte de ședință! 

Vă salut, cu drag și cu respect, pe toți și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Antal István-Loránt 
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Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul UDMR Antal István-Loránt și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Rugămintea pentru colegii pe care îi apelăm: să se și prezinte la telefon, pentru a nu exista 

suspiciuni cu privire la persoana care se află la capătul..., la celălalt telefon. 

Arcan Emilia 

Arcan Emilia, ne auziți? 

Arcan Emilia, ne auziți? 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua! Bună ziua, distinși colegi! 

Sunt Emilia Arcan, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Arcaș Viorel 

Arcaș Viorel! 

Domnul Viorel Arcaș: 

Sunt senatorul Arcaș Viorel, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Avram Nicolae 

Domnul Nicolae Avram: 

Alo, bună ziua! 

Senatorul Avram Nicolae, de Sibiu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Baciu Gheorghe. (Discuții.) 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Sunt senatorul Gheorghe Baciu, votez acest proiect de lege. Pentru! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Pentru. 

Vă mulțumim. 

Badea Viorel-Riceard 
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Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! Bună ziua! 

Sunt Viorel Badea, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Trebuie să exprimați una din opțiunile: „pentru”, „contra” sau „abținere”. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mi-am exprimat opțiunea. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Titus Corlățean: 

Regulamentar, nu există această opțiune, și domnul senator Dircă a precizat foarte clar, din 

Regulamentul Senatului, care sunt opțiunile. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Haideți să oprim votul puțin și să discutăm... liderii sau..., nu știu... O consultare între liderii de 

grup, cel puțin. Telefonic. 

Domnul Titus Corlățean: 

Stimați colegi, 

S-a explicat foarte clar anterior că, potrivit regulamentului – și am prezentat și eu procedura –, 

nu există decât cele trei opțiuni de vot, așa încât fac apel la dumneavoastră: fie liderii de grup să aibă o 

discuție acum între ei, într-un sistem pe care-l găsesc corespunzător, fie să fie o exprimare a opțiunii de 

vot în consecința regulamentului, opțiunile care există cu adevărat. 

Vă invit, dacă se poate, liderii de grup să încerce o scurtă consultare la propunerea mea0 și a 

secretarului de ședință. 

PAUZĂ 

Domnul Titus Corlățean: 

Până liderii de grup avansează cu dezbaterea, vreau să fac o precizare. 

Există o solicitare de intervenție, inițial, drept la replică, după aceea, pe procedură. Fac precizarea 

că, atât prin liderii de grup, cât și eu, la începutul ședinței, am indicat foarte clar care este numărul de 

telefon pe care colegii senatori pot semnala oficial dorința de a interveni. Și numai pe acest număr. 

Sistemul înregistrează, și atunci evident că imediat dădeam dreptul la replică sau intervenție pe 

procedură. Cine (dintre colegi) mi-a semnalat dorința prin intermediari, pe un alt număr, al altui coleg, 

nu a respectat chestiunea convenită în cadrul Biroului permanent și procedura. 

Am vrut să fac această clarificare, nu e o chestiune de rea-intenție, dar aveți numărul indicat pe 

care puteți să transmiteți, să semnalați dorința de  a interveni. 

PAUZĂ 
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Domnul Titus Corlățean: 

Secretarul ședinței de astăzi, domnul senator Dircă, va continua cu procedura de vot, cu 

comentariul procedural pe care doriți să-l faceți, domnule senator. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Ca urmare a discuțiilor, precum și a studierii regulamentului, ne aflăm în situația în care, dacă 

ne-am fi aflat prezenți fizic în sală și senatorii care nu doresc să voteze ar avea cartela introdusă în 

aparat, iar aceștia nu exprimă nicio opțiune de vot, echivalează cu faptul că au fost prezenți la această 

ședință, însă nu și-au exprimat opțiunea de vot – pentru a clarifica toate aceste probleme, având în 

vedere și prevederile regulamentare, unde scrie foarte clar că votul este „pentru”, „contra” sau 

„abținere”. Deci cei care vor răspunde apelului telefonic vor fi considerați prezenți, însă nu putem 

înregistra nicio opțiune de vot a acestora. 

Vă mulțumesc. 

Reiau. 

Domnule președinte, îmi permiteți să reiau apelul? 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Alo?! 

Niculae Bădălău, de acord, pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Pentru. 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Următorul, domnul Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua! 

Dorin-Valeriu Bădulescu, PMP, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Bodog Florian-Dorel 
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Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Florian Bodog, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Botnariu Emanuel-Gabriel 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Alo! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă auzim, domnule senator. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Botnariu Emanuel-Gabriel, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Brăiloiu Tit-Liviu 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Alo?! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă rog, vă auzim, domnule senator. 

Brăiloiu Tit... 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Alo?! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă auzim, vă rog! 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Deci nu se aude nimic... (Discuții.) 

Brăiloiu. Pentru! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul Breaz Valer-Daniel. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

Daniel Breaz, vot pentru. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Bulacu Romulus 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua! 

Romulus Bulacu, prezent, nu am nicio opțiune de vot. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul Butunoi Ionel-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ionel-Daniel Butunoi, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Cadariu Constantin-Daniel 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Alo?! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua! 

Vă auzim, vă rog. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Alo?! Mă auziți?! 

Alo?! 

Cadariu Constantin-Daniel, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Iancu Caracota: 

Senator Caracota Iancu, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule Caracota. 

Domnul Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Cazan Mircea-Vasile, „prezent, nu votez”. 



 - 20 - 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul Cazanciuc Robert-Marius. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Robert Cazanciuc, pentru. 

L-am auzit pe domnul Caracota, mă bucur că a ieșit din carantină și este sănătos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Cârciumaru Florin 

Cârciumaru Florin! 

Nu răspunde, vom reveni la al doilea apel. 

Chirteș Ioan-Cristian 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Cristian Chirteș, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Chisăliță Ioan-Narcis 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliță: 

Senatorul Chisăliță Ioan sunt, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Chițac Vergil 

Nu răspunde. 

Mulțumesc. 

Cîțu Florin-Vasile 

Nu răspunde. 

Mulțumesc. 

Coliban Allen 

Domnul Allen Coliban: 

Allen Coliban, senator de Brașov, votez pentru și vă doresc multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule coleg. 

Corlățean Titus 
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Domnul Titus Corlățean: 

Corlățean Titus, pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Costoiu Mihnea-Cosmin 

Nu răspunde, revenim la al doilea apel. 

Covaciu Severica-Rodica 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Maramureș Severica-Rodica Covaciu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua! 

Senator Craioveanu Elena-Lavinia, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua! 

Sunt Gabriela Crețu, votul meu este pentru. 

Și o lume fără viruși! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Domnul senator Cristina Ioan. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Arad Ioan Cristina, „prezent, nu votez”. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Császár Károly Zsolt 

Császár Károly nu răspunde, revenim la al doilea apel. 
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Cseke Attila-Zoltan 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Cseke Attila sunt, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Dan Carmen Daniela 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Senator Dan Carmen Daniela, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Dănăilă Leon 

Nu răspunde domnul senator. 

Mulțumesc. 

Domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul Ioan Deneș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Deneș, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Sunt senator Derzsi Ákos, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Votez pentru, Renică Diaconescu. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Diaconu Adrian-Nicolae 

(Intervenție neinteligibilă a domnului Adrian-Nicolae Diaconu.) 

Puteți să repetați, vă rog?! Mai este la telefon domnul senator? 

(Discuții. Intervenție neinteligibilă a domnului Adrian-Nicolae Diaconu.) 
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Vom reveni cu al doilea apel. 

Doamna senator Dima Carmen. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua! 

Dima Carmen, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt senator de București Dinică Sivia-Monica, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Senator de Constanța Dinu Nicoleta-Ramona, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Dircă George-Edward, subsemnatul, votez pentru. 

Domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Dogariu Eugen, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Pentru colegii cu care nu am reușit să intrăm în legătură: vom reveni cu al doilea apel. Conform 

regulamentului, suntem obligați să revenim la colegii care nu au răspuns la primul apel. 

Domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Cristian Dumitrescu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 
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Domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Are telefonul închis, revenim la al doilea apel. 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Dunca Marius-Alexandru, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Fălcoi Nicu. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Senator Nicu Fălcoi, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Senator PSD de Botoșani Doina-Elena Federovici, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senator UDMR de Covasna, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mă auziți? 

Domnul George-Edward Dircă: 

Da, vă auzim, vă rog. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

În temeiul art.136 alin.(3), teza finală din Regulamentul Senatului valabil astăzi, data ședinței, 

sunt „prezent și nu votez”. Și vă rog să-mi acordați dreptul la replică după terminarea votului. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul președinte care conduce ședința a înregistrat solicitarea dumneavoastră. 
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Reiau. 

Domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua, stimați colegi, din nou! 

Mihai-Viorel Fifor, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Filipescu Răducu-George. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Răducu Filipescu, senator de Călărași. 

În temeiul art.136 alin.(3), „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Ion Ganea: 

Alo?! Alo?! 

Ion Ganea, pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Senator Cristian Ghica, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua! 

Senator Gioancă Eugen, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Alina Gorghiu, „prezent, nu votez”. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, votez pentru și doresc să mă înscriu la cuvânt pentru 

explicarea votului din partea Grupului parlamentar al USR. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Vom reveni. 

Domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Hadârcă Ion, votez pentru și vă doresc tuturor sănătate! 

Multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator, asemenea! 

Hărău Eleonora-Carmen 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua! 

Senator Hărău Eleonora-Carmen, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Ilea Vasile. 

Domnul Vasile Ilea: 

Senator Ilea Vasile, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua! 

Sunt senator Viorel Ilie, senator de Bacău, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 
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Domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

Multă sănătate vă doresc tuturor! 

Sunt senator PMP de București Cătălin Lucian Iliescu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Sunt senator de Ialomița, PMP, Ionașcu Gabi, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Virginel Iordache sunt, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua! 

Sunt senator PSD de Gorj Iriza Scarlat și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator László Attila. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator de Cluj, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leș: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senatorul Gabriel-Beniamin Leș, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Dan Lungu: 

Bună ziua! 

Votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Lungu Vasile și voi da un vot de abținere. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Abținere. Bun. Am înțeles. 

Mulțumesc. 

Domnul senator Lupu Victorel. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

Senator Victorel Lupu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Senator Dan Manoliu, Neamț, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 
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Domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

Marin Gheorghe, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Nicolae Marin: 

Alo, bună ziua! 

Vă salut, stimați colegi! 

Sunt senatorul Nicolae Marin și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Marussi George-Nicolae. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

Marussi George, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt senator de Vâlcea Matei Constantin-Bogdan, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua, dragi colegi! 



 - 30 - 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Sunt Radu Mihail, senator diaspora, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Senator de Constanța Mihu Ștefan, votez pentru și vă doresc sănătate maximă la toți! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. Mulțumim asemenea, domnule senator! 

Doamna senator Mirea Siminica. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Senator Mirea Siminica, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Moga Nicolae. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua! 

Senator Moga Nicolae, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Senator de Cluj, PNL, Marius-Petre Nicoară, „prezent, nu votez”, pentru că nu există o bază 

legală pentru acest vot. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator, și pentru aprecieri. 

Domnul senator Nicolae Șerban. 
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Domnul Șerban Nicolae: 

Bună ziua! 

Senator Șerban Nicolae, vot pentru. 

Sănătate tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator de Suceava Ilie Niță, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt Mario-Ovidiu Oprea, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă rog să vă și prezentați. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Pentru! (Discuții.) 

Radu-Ștefan Oprea. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc tare mult, domnule senator. 
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Domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Sunt Orțan Ovidiu-Florin, senator de Brașov, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Marian Pavel (de la prezidiu): 

Pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Prezent, votează pentru. 

Mulțumesc. 

Doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Alo, bună ziua! 

Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Bine ne-am regăsit sănătoși! 

Sunt senatorul Nicoleta Pauliuc. 

Conform art.136 din Regulamentul Senatului, opțiunea mea de vot astăzi este: „prezent, 

nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Doru-Adrian Pănescu, votul meu este pentru. 

Vă doresc multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim asemenea, domnule senator. 

Domnul senator Pereș Alexandru. 
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Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Alba Alexandru Pereș, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Senatorul Pîrvulescu Eugen sunt, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Pop Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Pop Gheorghe de la Sălaj, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnule senator, mă auziți? 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Alo?! Sunt senator de Maramureș Liviu-Marian Pop și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Vă doresc sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră! 

Sunt senatorul Cornel Popa, răspund „prezent și nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Popa Ion. 

Domnul Ion Popa: 

Ion Popa, sunt prezent și nu votez. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 
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Domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton. 

Nu răspunde, revenim la al doilea apel. 

Mulțumesc. 

Domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

Radu Preda de la Craiova sunt, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Doamna senator Presadă Florina-Raluca. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Sunt Florina-Raluca Presadă, senator USR de București, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. (Discuții.) 

Nu răspunde. Revenim la al doilea apel. 

Domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Lucian Romașcanu. Pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Rotaru Ion. Vă rog. (Discuții.) 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Ion Rotaru, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Ruse Mihai. 

Nu răspunde. Revenim la al doilea apel. 

Domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Viorel Salan: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator de Hunedoara Salan Viorel, votez pentru. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua de la poalele Caraimanului! 

Senator Emanoil Savin, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Buzău Liliana Sbîrnea și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Scântei Laura-Iuliana. (Discuții.) 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Sunt Iulia Scântei senator PNL de Iași. Opțiunea mea este în conformitate cu art.136 alin.(3), 

teza finală din Regulamentul Senatului în vigoare, precum și în conformitate cu Hotărârea nr.3 a 

Biroului permanent reunit, a Birourilor permanente reunite, nr.3/2020, respectiv „prezent, nu votez”. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru. 

Multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Doamna senator Silistru Doina. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua! 

Sunt senator Silistru Doina, votez pentru. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Simionca Ioan. 

Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua! 

Ioan Simionca, senator Bistrița-Năsăud, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua tuturor! 

Miron Smarandache, senator de Bacău, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

Soporan Aurel-Horea, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Stan Ioan. (Discuții.) 

Domnul Ioan Stan: 

Ioan Stan, Suceava, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Paul Stănescu, votez pentru și vă urez multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Stângă George-Cătălin. (Discuții.) 

Domnul George-Cătălin Stângă: 

Stângă George-Cătălin, „prezent, nu votez”. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua! 

Sunt Cristina Stocheci Mariana, senator de Argeș, și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Șoptică Costel. 

Nu răspunde. Revenim la al doilea apel. 

Domnul senator Talpoș Ioan-Iustin. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Senator Iustin Talpoș, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Tánczos Barna: 

Senator Tánczos Barna, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. 

Nu răspunde. Revenim la al doilea apel. 

Mulțumesc. 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mă bucur fiindcă n-am tușit până acum. 

Senator PNL de Vrancea Toma Cătălin Dumitru, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua și sănătate tuturor! 
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Senator de Iași Vasile Toma, votez pentru, pentru că vreau ca Parlamentul să lucreze în această 

perioadă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut, distinși colegi! 

Sunt senator PSD de Botoșani Lucian Trufin, votul meu este pentru. 

Vă doresc multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt Turos Lóránd, senator UDMR de Satu Mare, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, „prezent, nu votez”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Valeca Șerban-Constantin. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Șerban Valeca, senator de Argeș, votez pentru și sănătate tuturor colegilor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Vela Ion Marcel. 

Nu răspunde domnul ministru. 
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Domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Eu sunt senator Vulpescu Ioan și votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Wiener Adrian. (Discuții.) 

Revin la al doilea apel, atunci. Da? 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Daniel Zamfir sunt, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, vom relua a doua strigare a 

senatorilor care nu au putut fi contactați la primul apel efectuat. 

Domnul Titus Corlățean: 

Exact asta era și intenția mea, domnule senator, să vă invit, în calitate de secretar de ședință, să 

efectuați un nou apel nominal pentru senatorii care nu au răspuns la primul apel. 

Vă rog. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Revenim cu apelul nominal pentru domnul Cârciumaru Florin. 

Precizez că este al doilea și ultimul apel pe care îl vom realiza. 

Microfonul 4, vă rog. (Discuții.) 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă ascultăm, domnule senator. 

Domnul  Florin Cârciumaru: 

Bună ziua! 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt Florin Cârciumaru, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Reluăm apelul pentru domnul senator Chițac Vergil. 
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Cunoaștem situația medicală. Sper că domnul senator se simte bine. (Discuții.) 

Domnul Titus Corlățean: 

Dacă-mi permiteți, chiar de la distanță, aș vrea să transmitem domnului senator Chițac 

însănătoșire grabnică și, bineînțeles, tuturor colegilor multă sănătate! 

Vă rog, domnule senator, continuați! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Domnul ministru nu răspunde. Știm că e ocupat în această perioadă. 

Domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. (Discuții.) 

Ați reușit să luați legătura cu domnul Costoiu? 

Nu răspunde. 

Mulțumim. 

Domnul... (Discuții.) 

Deci reușim să luăm legătura cu domnul Costoiu sau... (Discuții.) 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Mihnea Costoiu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Repetăm apelul pentru domnul senator Császár Károly... (Discuții.) 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Alo! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

M-auziți? 

Domnul Titus Corlățean: 

Da, v-auzim. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senator Császár Károly, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Dănăilă Leon. (Discuții.) 

Mulțumim. 
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Nu răspunde. 

Domnul senator Diaconu Adrian-Nicolae. 

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu: 

Senator Adrian-Nicolae Diaconu, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Acum v-am auzit foarte bine. 

Domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu răspunde. 

Vă mulțumesc. 

Am să revin cu apelul pentru domnul senator Pavel Marian, care s-a aflat în sală, dar nu s-a 

înregistrat votul pe bandă. 

Vă rog, domnule senator… 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Marian Pavel, vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Domnul Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Alo! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua! 

Vă rog. Vă ascultăm, domnule președinte. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Popescu-Tăriceanu Călin. Pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Resmeriță Cornel-Cristian, Hunedoara, pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 
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Domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Mihai Ruse: 

Senator Mihai Ruse, votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Șoptică Costel. (Discuții.) 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă ascultăm. 

Domnul Costel Șoptică: 

Costel Șoptică. Pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. (Discuții.) 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

N-aud. Dar nu intru, nu intru în... 

Domnul George-Edward Dircă: 

Deci nu poate fi contactat. Da? 

Mulțumesc. 

Domnul senator Vela Ion Marcel. 

E închis telefonul domnului ministru. 

Și domnul senator Wiener Adrian. 

Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru votul exprimat și pentru timpul acordat. 

Domnule președinte, vă rog. 

Domnul Titus Corlățean: 

Domnule secretar de ședință, domnule senator Dircă, vă rog să numărați voturile exprimate, să 

ne comunicați rezultatul votului. După aceea, voi invita la microfon pentru explicarea votului pe 

colegii senatori care mi-au semnalat regulamentar dorința de a interveni. 

Vă rog, domnule senator, să numărați și să ne prezentați. 

PAUZĂ 

Domnul Titus Corlățean: 

Îl invit pe domnul senator Dircă, în calitate de secretar de ședință, să prezinte rezultatele votului 

prin apel nominal, efectuat telefonic. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 
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Stimați colegi, 

Vă anunț că, din totalul de 136 de senatori cu drept de vot, la apelul nominal au răspuns 129 de 

senatori, dintre care: 

- voturi pentru: 103 voturi; 

- voturi împotrivă: zero; 

- o abținere; 

- 25 de colegi nu și-au exprimat votul – prezenți, dar fără să-și exprime votul. 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Vă rog să anunțați rezultatul. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

Având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

În continuare, aș dori să dau cuvântul senatorilor care mi-au semnalat regulamentar dorința de a 

interveni pentru explicarea votului. 

Mai întâi domnul senator Daniel Fenechiu, liderul Grupului senatorial PNL. 

Vă rog să luați legătura cu domnul senator. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Alo! Mă auziți? 

Domnul Titus Corlățean: 

Da, vă auzim, domnule senator. 

Aveți cuvântul. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Domnule președinte de ședință, 

Dragi colegi, 

Medicii și întreg personalul medical, polițiștii, jandarmii, pompierii, militarii, notarii publici, 

judecătorii, procurorii și avocații își fac treaba și nu lucrează prin teleconferințe, respectă o lege, ceea ce ar 

trebui să facă și organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, care 

poate să-și modifice legal și regulamentar Regulamentul, respectându-l pe cel pe care vrea să-l modifice. 

Viața și sănătatea noastră sunt indispensabil importante, cum e viața oricărui om, dar asta nu ne 

dă dreptul să încălcăm Regulamentul și să votăm neregulamentar, când era atât de simplu să procedăm 

regulamentar. Cu puțin efort și cu respectarea regulilor de protecție și igienă, puteam să dăm un 

exemplu și să respectăm Regulamentul care, așa cum spuneam, nu e facultativ nici măcar pentru 

organul reprezentativ al poporului român. 
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În temeiul art.136 alin.(3) din Regulamentul Senatului, noi, senatorii PNL, am optat să nu 

votăm o modificare care, așa cum am mai arătat, este adoptată neregulamentar și care poate avea ca 

efect atât neconstituționalitatea sau neregularitatea acestuia, consecințele putând să afecteze toată 

activitatea legislativă a Parlamentului României. 

Vă informez totodată că vom sesiza Curtea Constituțională să verifice dacă noi sau 

dumneavoastră avem dreptate. 

Aceasta este poziția Partidului Național Liberal, senatorii PNL fiind dispuși oricând la o 

convocare, să vină la Senatului României și să-și exercite atribuțiile constituționale, votând, așa cum 

spune Regulamentul actual, modificarea acestuia, pentru ca, după ce l-am modificat legal și 

regulamentar, să putem vota prin teleconferință. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule senator. 

La sfârșit voi face câteva comentarii procedurale, dar înainte de acest lucru, aș dori să-l invit pe 

domnul senator Goțiu, din partea Grupului USR, pentru explicarea votului. 

Vă rog să luați legătura cu domnul senator. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Grupul parlamentar al USR a votat pentru modificarea Regulamentului, în primul rând, din 

responsabilitate față de ceea ce se întâmplă în acest moment în țară, și din responsabilitate pe mai 

multe paliere. 

În primul rând, trebuie să nu uităm că un gospodar, un bun gospodar își face vara sanie și iarna car. 

Asta înseamnă că noi trebuie să ne desfășurăm activitatea parlamentară nu doar în raport cu 

ceea ce se întâmplă în aceste momente în România, ci mai ales cu ceea ce se va întâmpla peste câteva 

luni, peste un an sau doi, când măsurile și legile pe care le vom da în aceste zile și pe care trebuie să le 

dăm, ținând cont de ceea ce se întâmplă, își vor produce efectele. 

În același timp, e o responsabilitate față de ceea ce colegii de la PNL invocă, respectarea 

Constituției României. Și aș aduce aici în discuție Capitolul V – Raporturile Parlamentului cu 

Guvernul, și mai exact articolele 111, 112 și 115 din Constituție, legate de controlul activității 

Guvernului prin Parlamentul României. Trebuie să avem acest lucru în vedere, inclusiv într-o situație 

de criză, pentru a putea propune soluții, pentru a putea veni cu informații și cu experți în rezolvarea 

problemelor cu care ne confruntăm în aceste zile. Este un pic ciudat să încălcăm Constituția pe fond 

din motive procedurale. 
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Cât despre prezența fizică în Parlament, da, ne-am dori să fim prezenți fizic la Parlament, dar 

nu cred că cei de la PNL sunt cei care trebuie să invoce acest lucru, știut fiind faptul că au absentat 

masiv la prezența fizică la votarea propriului Guvern în urmă cu puțin timp. 

Repet, USR a votat din responsabilitate pentru adoptarea acestui Regulament care să ne permită 

să ne desfășurăm activitatea în această perioadă. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc domnului senator Mihai Goțiu pentru explicația votului, în numele Grupului 

senatorial USR. 

Mi-a solicitat regulamentar dreptul la intervenție domnul senator Cseke Attila-Zoltan, pentru 

explicația votului, în numele Grupului senatorial UDMR. 

Vă rog să luați legătura cu domnul senator Cseke. (Discuții.) 

Rog să-l apelați pe domnul senator Cseke Attila. (Discuții.) 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

... pentru acest proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Senatului. 

N-aș vrea să reiau toate argumentele care au stat la baza acestui vot al Grupului senatorilor 

UDMR. Cel mai important, în schimb, este acela de a găsi soluții pentru ca Senatul, ca și orice altă 

instituție fundamentală a statului, să funcționeze. 

Și eu nu cred că este bine și nu e de recomandat să deschidem această discuție a procedurilor 

dintr-un simplu motiv. 

Cu toții ne amintim de cum s-a desfășurat procedural modificarea Regulamentului comun al 

celor două Camere, cum s-a votat modificarea acelui regulament pe baza căruia am avut ședința de 

încuviințare a decretului prezidențial. 

Pe baza decretului prezidențial, încă o dată, s-au emis trei ordonanțe militare și se vor mai 

emite alte acte normative, absolut necesare, al căror conținut poate fi discutat, dar a căror formă eu nu 

cred că, în această situație excepțională în care ne aflăm, trebuie discutată. 

Așa încât, eu cred că trebuie să mergem înainte și trebuie să arătăm, până la urmă, și cetățenilor 

acestei țări că Senatul poate să funcționeze în continuare și își desfășoară activitatea principală de for 

legislativ. 

Am votat „pentru”. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc liderului Grupului senatorial UDMR, domnul senator Cseke Attila-Zoltan. 

Îmi permiteți de la microfonul central să am o intervenție. 

Explicația votului, în numele Grupului senatorial PSD, aspecte de fond, dar și unele de procedură. 
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Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Grupul senatorial PSD a votat pentru adoptarea hotărârii pe care am avut-o în dezbatere în 

plenul Senatului astăzi, pentru că era absolut necesar, era imperios necesar ca Senatul României să fie 

funcțional, să-și desfășoare activitatea în condiții regulamentare, pentru a putea legifera, pentru a putea 

susține toate eforturile statului român, pentru a combate această pandemie de coronavirus, pentru a da 

o speranță cetățenilor români și pentru a oferi soluții legislative la combaterea crizei economice, care 

deja afectează zeci de mii de companii, de firme românești, de salariați, de pensionari, astfel încât 

votul nostru s-a bazat pe soluții regulamentare. 

Cred că senatorii PNL, probabil din nebăgare de seamă, au făcut o încadrare greșită, invocând 

art.136 în ceea ce privește exprimarea opțiunii de vot. Art.136 din Regulament, paragraful 1, se referă, 

citez, la „...votul prin mijloace electronice, care se realizează prin introducerea cardului de vot în 

consolă” și curge fraza mai departe. Toate celelalte paragrafe din art.136 se referă la votul prin 

mijloace electronice. În mod evident, este o încadrare greșită. Din neștiință, din rea-voință, asta fiecare 

o poate evalua. 

Din punctul de vedere al Biroului permanent al Senatului – și subliniez acest lucru încă o dată, l-am 

menționat și la deschiderea ședinței –, citez,  „Biroul permanent și Comitetul liderilor grupurilor 

parlamentare, în ședințele din data de 24 martie 2020, au hotărât desfășurarea online a acestei ședințe, iar 

votul asupra proiectului de hotărâre să se exprime – subliniez – prin apel nominal efectuat telefonic.” 

Altfel spus, suntem în ipoteza art.135, este vorba de votul prin apel nominal, iar la paragraful 3, 

citez încă o dată: „Votul prin apel nominal se desfășoară astfel: președintele explică obiectul votării și 

sensul cuvintelor «pentru», «contra» și «abținere», după care unul dintre secretari dă citire numelui și 

prenumelui fiecărui senator, care răspunde «pentru», «contra» sau «abținere». După terminarea 

apelului, se repetă numele și prenumele senatorilor care nu au răspuns la primul apel.” 

În mod evident, plenul Senatului, astăzi reunit, în baza deciziei Biroului permanent, care a 

fost adoptată în consens, inclusiv cu sprijinul senatorilor PNL membri ai Biroului permanent și 

liderului Grupului senatorial PNL prezent în Comitetul liderilor, a acționat astăzi pe deplin 

regulamentar, a exprimat opțiunea de vot prin apel nominal, pe cale telefonică, pe cele trei opțiuni 

prevăzute de Regulament. 

Pentru a aduce totuși un confort senatorilor PNL, voi adăuga și paragraful 4 al art.135, care 

spune: „Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una din cele trei opțiuni de mai sus, plus 

senatorii prezenți care nu și-au exprimat opțiunea de vot, reprezintă prezența senatorilor la ședință.” 
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Altfel spus, îi „confortăm” pe distinșii senatori PNL că Domniile Lor au fost considerați în 

cvorum, chiar dacă nu au dorit să exprime o opțiune de vot, astfel încât se consideră că au fost prezenți 

regulamentar la muncă de la distanță. 

Închei spunând că PSD și celelalte grupuri parlamentare, mai puțin Grupul senatorial PNL, care 

a absentat și la învestirea propriului Guvern, în bună măsură, au dovedit astăzi un gest de responsabilitate. 

Am adoptat hotărârea care permite Senatului să-și desfășoare de acum înainte activitatea online 

de la distanță, pentru a face ceea ce ține de noi din punctul de vedere al competențelor constituționale 

parlamentare, pentru a susține acest efort de combatere a acestei pandemii pe care dorim s-o învingem, 

dar o putem învinge împreună, și nu cu jocuri care nu fac cinste. 

Vă mulțumesc. 

Acestea fiind spuse și având în vedere rezultatul votului, proiectul de hotărâre fiind adoptat cu 

majoritatea largă menționată de secretarul de ședință, ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă 

această ședință online a Senatului și vă mulțumesc. 

Mulțumesc colegilor secretari de ședință. 

Mulțumesc staffului, aparatului tehnic, Secretariatului general, care a făcut eforturi deosebite 

astăzi pentru a asigura regulamentar această ședință. 

Declar ședința închisă. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.00. 


