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STENOGRAMA
ședinței Senatului din 23 aprilie 2020
Ședința a început la ora 10.10.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al
Senatului, asistat de domnii Marian Pavel și Mario-Ovidiu Oprea, secretari ai Senatului.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Bună dimineața, stimați colegi, aflați în țară, aflați în sală!
Mă bucur să vă revăd!
Hristos a înviat!
Mă uit în sală și văd o majoritate copleșitoare din partea PNL.
Declar deschisă ședința de astăzi, 23 aprilie, condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de
domnii senatori Marian Pavel și Mario-Ovidiu Oprea.
Ordinea de zi pentru ședința de astăzi și programul de lucru au fost distribuite și afișate pe
pagina de internet a Senatului.
Programul de lucru va dura până la epuizarea ordinii de zi.
Dacă la ordinea de zi sunt intervenții.
Nu am văzut până acum solicitări de intervenții.
Stimați colegi,
Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.1331 din Regulament, modificat prin Hotărârea
Senatului nr.16/2020, în situații excepționale ședințele plenului se desfășoară prin mijloace electronice.
De asemenea, conform art.110 1 din Regulament, dezbaterea și adoptarea inițiativelor se vor face
printr-o procedură simplificată.
Vă reamintesc că în cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentat
al fiecărui grup parlamentar, pentru maximum două minute, în ordinea

mărimii grupurilor.

Reprezentantul senatorilor neafiliați poate interveni pentru maximum un minut. Președintele de ședință
va dispune efectuarea unui apel telefonic, prin intermediul căruia senatorul își va susține intervenția,
conform listei vorbitorilor comunicată de către liderii grupurilor parlamentare.
De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței de plen, solicitările senatorilor de a
interveni telefonic la lucrări se pot efectua prin transmiterea unui SMS la numărul de telefon care a
fost distribuit deja, prin care se va indica motivul solicitării de înscriere la cuvânt.
Pentru operativitate, urmare a hotărârii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din 22
aprilie, având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a

-2-

ședinței se vor desfășura dezbaterile asupra inițiativelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea
acestora, în a doua parte a ședinței, se va exprima votul asupra tuturor inițiativelor, printr-un singur
apel telefonic. Se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa, pentru fiecare punct
înscris pe ordinea de zi.
Cu aceste precizări, trecem la dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi de astăzi, respectiv
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea
de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea COVID-19. (L185/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă și familie este de admitere a proiectului de lege pentru
aprobarea ordonanței.
Proiectul face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem, stimați colegi, dezbaterile.
Se vor efectua apeluri telefonice conform listei înscrierilor la cuvânt.
Primul dintre vorbitori, domnul senator Ion Rotaru, din partea Grupului parlamentar PSD.
Domnul Rotaru este prezent?
Domnul Ion Rotaru:
Stimați colegi,
Domnule președinte,
Hristos a înviat!
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea
valabilității voucherelor de vacanță este un act normativ necesar și așteptat atât de beneficiarii salariați
din sectorul public, dar și din zona privată și în mod deosebit de reprezentanții turismului. Este bine
cunoscut faptul că voucherele de vacanță reprezintă un important beneficiu extrasalarial pentru angajați,
dar și o modalitate, care a fost confirmată prin practica anului 2019, de a susține turismul românesc.
Pentru că aceste vouchere nu au putut și nu vor putea fi valorificate, având în vedere situația
epidemiologică actuală, ordonanța aduce două reglementări importante. Prima vizează prelungirea
valabilității voucherelor emise anul trecut, respectiv în perioada martie – decembrie 2019, până la data
de 31 mai 2021, iar a doua are în vedere modalitatea de emitere a acestor vouchere, și aceasta va fi
doar pe suport electronic, pentru a nu pune în pericol sănătatea beneficiarilor.
Așa cum precizați, domnule președinte, Comisia pentru muncă a adoptat un raport favorabil,
fără amendamente, la acest act normativ.
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Pe cale de consecință, Grupul parlamentar al senatorilor PSD, consecvent, de altfel, adoptării
tuturor măsurilor necesare pentru susținerea mediului de afaceri, dar și a acelora care vizează
acordarea unor beneficii salariaților, va vota pentru.
Înainte de a încheia, aș vrea să mai fac doar o ultimă remarcă. M-aș bucura ca și celelalte
măsuri care sunt promovate în Parlament pentru relansarea economică, dar și pentru protejarea
salariaților, a pensionarilor, a tuturor categoriilor sociale să fie susținute de o largă majoritate
parlamentară, inclusiv cele care vizează agricultura. O să-mi spuneți că nu este tema noastră, dar este o
temă de mare actualitate, iar PSD a tras un semnal de alarmă referitor la acest aspect – criza gravă în
care se află agricultura, generată de seceta prelungită. Mesajul PSD nu a fost recepționat, ca atare n-a
existat niciun ecou din partea Guvernului PNL. Pe cale de consecință, parlamentarii PSD au depus o
inițiativă legislativă, pe care vă invit să o susțineți cu toții, pentru a susține și a sprijini agricultorii,
având în vedere faptul că agricultura și… în agricultură, de fapt, timpul nu așteaptă, iar orice zi
pierdută, din păcate, nu mai poate fi recuperată.
Vă mulțumesc.
Cu aceasta am încheiat.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Rotaru.
Urmează, din partea Grupului PNL, domnul Daniel Fenechiu.
Microfonul central.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Domnule președinte,
Dragi colegi,
Am apreciat intervenția antevorbitorului meu, întrucât, într-adevăr, în momentul în care vorbim
de măsuri bune, ideea consensului este o chestie foarte bună, așteptată, cu siguranță, de marea
majoritate a semenilor noștri.
Ordonanța nr.35 vine cu două prevederi. Una dintre ele este cea privind emiterea doar pe suport
electronic a voucherelor pentru 2020. Și vine cu a doua prevedere, care, practic, permite prelungirea
voucherelor emise, până la mijlocul anului 2021. Credem că Guvernul a venit, astfel, atât în
întâmpinarea mediului de afaceri, pentru că și turismul românesc trebuie avut în vedere, cât și în
întâmpinarea beneficiarilor de vouchere, în speță a salariaților, care, astfel, nu-și vor pierde voucherele
și vor putea să beneficieze de ele atunci când timpurile vor permite.
Mulțumesc comisiei pentru votul favorabil unanim și anunț că Grupul Partidului Național
Liberal va vota, în mod evident, pentru.
Vă mulțumesc.
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule Fenechiu.
Urmează doamna senator Ramona Dinu, din partea Grupului USR.
Apel telefonic.
Doamna Nicoleta-Ramona Dinu:
Hristos a înviat!
Stimați colegi,
Aș dori să atrag atenția asupra unui dezechilibru în abordarea sectorului de călătorii și turism.
Avem, într-adevăr, astăzi în dezbaterea plenului Senatului o măsură benefică sectorului, însă, din
păcate, este singura măsură specifică adoptată pentru sprijinirea afacerilor din cadrul acestui sector.
Vreau să amintesc că în ultima lună s-au impus o serie de restricții pentru activitatea din sector și voi
enumera succint: Hotărârea nr.6/2020 provenită de la Comitetul Național pentru Situații Speciale de
Urgență, Ordonanțele militare nr.1, 2, 3, 4, 5 și 9. Toate acestea impun restricții, printre altele desigur,
și sectorului de călătorii și turism.
Aș dori să aduc câteva argumente privind importanța acestui sector în cadrul economiei naționale.
Sectorul contribuie în proporție de 5,9% în produsul intern brut al României și creează 537 000 de
locuri de muncă. În plus, turismul aduce 3,7% din exporturi, ceea ce înseamnă, în valoare absolută,
peste 15 miliarde de lei.
De aceea, solicităm Guvernului să adopte de urgență acte normative care să impună noi standarde
de igienă și sisteme de certificare a serviciilor turistice de toate felurile. Și o facem în contextul în care
România se situează pe locul 36 în clasamentul mondial în privința criteriului sănătate și igienă și
aceasta ar putea să fie un avantaj de competitivitate important, dacă ar fi tratat prin politici adecvate.
Și, vorbind despre politici, România se află pe locul 101 în lume privind politicile publice de
prioritizare a dezvoltării sectorului de călătorii și turism. Deci așteptăm un pachet complet de măsuri
pentru sprijinirea acestui sector, pentru că el are mare importanță în cadrul economiei naționale.
Grupul senatorilor USR va vota pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.35/2020.
Mulțumim frumos.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, doamna senator.
Nu avem intervenții din partea Grupului UDMR și a senatorilor neafiliați.
Ceva noutăți? Nu.
Stimați colegi,
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi, urmează ca votul să fie
exercitat la finalul ședinței.
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*
La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar. (L190/2020)
Raportul Comisiei pentru sănătate este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de
lege pentru aprobarea ordonanței.
Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile, de asemenea, prin apeluri telefonice.
Primul înscris la cuvânt, din partea Grupului PSD, domnul senator Orțan Florin.
Vă rog să-l apelați.
Domnul Ovidiu-Florin Orţan:
Domnule președinte,
Stimate colege și stimați colegi senatori,
Prezentul act normativ își propune, având în vedere contextul pandemic, flexibilizarea pe
perioadă medie – repet, pe perioadă medie – a unor procese manageriale din sistemul sanitar.
În principiu, sunt două tipuri de decizii care impun abordarea prin OUG.
Prima linie de decizie ar fi coordonarea managerială a spitalelor de către Ministerul Sănătății,
indiferent de forma de subordonare a acestora, dar strict în vederea implementării de strategii unitare,
naționale, pentru combaterea pandemiei.
A doua linie de decizie managerială se referă la flexibilizarea angajărilor pe termen mediu,
pentru a compensa lipsa de personal, având în vedere preconizatul vârf al îmbolnăvirilor în rândul
populației, precum și al inerentelor îmbolnăviri în rândul personalului medical.
Având în vedere cele expuse, Grupul PSD va fi consecvent cu susținerea Guvernului atunci
când este necesar, în interesul românilor.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Orțan.
Urmează, din partea Grupului PNL, de la microfonul central, domnul senator Daniel Fenechiu.
Vă rog.
Având în vedere distanța socială, fără mască.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc frumos, domnule președinte.
Fără îndoială, ordonanța care vizează sporirea capacității administrative a sistemului sanitar
este o prioritate pentru aceste vremuri. Fără îndoială, ea vine cu niște măsuri care, așa cum de altfel se
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și numește ordonanța, sunt menite să întărească capacitatea de reacție a sistemului sanitar. Sunt niște
măsuri care, pe lângă faptul că sunt necesare, sunt bine-venite și au fost solicitate atât de mediul de
specialitate, cât și de nevoile concrete cu care se confruntă astăzi sănătatea românească.
Mă bucur că proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost bine primit. Apreciez că
amendamentele sunt pertinente și practic sporesc valoarea actului normativ, sens în care Partidul
Național Liberal va vota pentru.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Din partea Grupului USR, doamna senator Florina Presadă, prin telefon.
Vă rog.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună ziua, stimate colege și stimați colegi!
Aș dori să încep prin a vă spune că este bine-venită această ordonanță de urgență privind
întărirea capacității administrative a sistemului sanitar. Ea vine ca urmare a nevoii de a atrage personal
medical în sistemul public de sănătate, în contextul acestei epidemii, și era nevoie ca Executivul să
aibă o pârghie prin care să poată răspunde rapid acestei nevoi. Vorbim, așadar, despre o ordonanță care
permite angajări în sistemul public de sănătate fără concurs, pe perioada stării de urgență.
Această dezbatere parlamentară este un bun prilej pentru a reitera recunoștința noastră
pentru tot personalul medical, aflat în linia întâi în lupta cu acest nou coronavirus și datorită cărora
reușim să salvăm vieți. Cu atât mai mult suntem recunoscători celor care intră acum în sistemul
medical, în condiții de criză, fără echipamente de protecție sau fără protecție adecvată, riscându-și
viața, departe de familiile lor.
Și, pentru că îi apreciem, ne-am dori ca acești eroi să poată rămâne în sistemul medical pe mai
departe. Așa că nu pot decât să mă bucur că amendamentul colegului meu Adrian Wiener – la rândul
lui medic, aflat în lupta cu acest nou coronavirus în Arad –, care permite angajarea cu contracte de
muncă, după încetarea stării de urgență, a celor care sunt angajați în baza acestei ordonanțe, a întrunit o
largă majoritate în comisia de specialitate.
Totodată, reiau și aici solicitarea, făcută ministrului sănătății, de a transparentiza aceste angajări
fără concurs și să publice lunar o listă cu aceste angajări. Nu vrem nume, vrem să știm că oamenii
angajați corespund cerințelor posturilor sau funcțiilor pe care au fost angajați, pentru că de competența
acestor oameni depind viețile altor oameni. Am avut un amendament în acest sens, care a fost respins
și pe care, din păcate, nu-l pot susține acum, din cauza procedurii de desfășurare a plenului la distanță.
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Sper însă ca ministrul sănătății să înțeleagă că transparența nu este o corvoadă și că, mai ales în
condiții de criză, nu face decât să crească încrederea oamenilor în acțiunile autorităților.
Acestea fiind spuse, Uniunea Salvați România va vota pentru aprobarea acestei ordonanțe
de urgență.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Presadă.
Din partea Grupului UDMR, domnul senator László Attila.
Domnul László Attila:
Bună ziua, stimați colegi!
Cristos a înviat!
Aș saluta această ordonanță de urgență în mare. Și vă spun acest lucru pentru că rezolvă doar o
parte din probleme și în același timp deschide cutia Pandorei pentru eventuale abuzuri, care, din
păcate, timpul ne-a demonstrat că s-au și întâmplat. Și aici mă refer la acest fapt că am reglementat
problema rezidenților până în octombrie și vom vedea care va fi deznodământul în acea perioadă. Dar,
atunci când vorbesc de eventuale posibilități de abuzuri, din păcate, s-au întâmplat atât în județul
Mureș sau în alte județe, când factorii locali au abuzat de puterea pe care le-o conferea această ordonanță
și au făcut schimbări fără să se consulte cu autoritățile locale. Și aici aș face încă câteva precizări.
În primul rând, v-aș aduce la cunoștință că în 2010, prin hotărâri ale Guvernului, respectiv ale
Parlamentului de la acea vreme, am pornit pe un drum și am început să descentralizăm instituțiile
sanitare din această țară. O bună parte din ele au devenit proprietatea autorităților locale și marea
majoritate a autorităților locale, prin eforturile pe care le-au făcut, ne-au demonstrat că a fost o decizie
bună și au făcut investiții, au făcut tot posibilul ca aceste instituții sanitare să funcționeze în parametri
normali. Le-am restrâns acest drept cu această ordonanță. Sper ca odată cu terminarea acestei perioade
de urgență să revenim la această normalitate și să le creăm posibilitatea să își poată continua activitatea
în calitate de proprietar, cu toate drepturile care revin din acest lucru, inclusiv să continuăm acest
proces de descentralizare la nivelul legat de decizii. Și sper să nu mai ajungem în situația ca eforturile
făcute de autoritățile locale să fie cenzurate sau modificate de cine știe cine, persoane, de obicei, nu
neapărat cu cunoștințe și pregătire necesare să ia astfel de decizii.
Iar ceea ce ține de amendamentele făcute și aprobate la nivelul comisiei, aș dori să salut
amendamentul pe care l-am adoptat, legat de posibilitatea ca, în cazul voluntarilor care în aceste zile ne
ajută să stăpânim această pandemie, să aibă posibilitatea ca contractele încheiate pe perioadă
determinată să fie transformate în contracte pe perioadă nedeterminată, și cred că este o măsură
compensatorie acceptabilă și bine-venită.
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Pe de altă parte, aș mai face o singură remarcă. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor din
comisie, inclusiv celor care sunt acum, în această clipă, în linia întâi – și aici mă refer la Diaconescu, la
Orțan, la Botnariu sau Bodog, sau chiar colegul Wiener, în Arad –, care, în această clipă, lucrează de
dimineața până seara. Și ceilalți colegi suntem în stand-by, pentru a pune și noi umărul la acest efort pe
care îl pune întreaga societate.
Mulțumesc frumos.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator, pentru cuvintele pe fond, mulțumesc pentru fairplay.
Stimați colegi,
Am încheiat dezbaterile generale la acest punct al ordinii de zi, urmează ca votul să fie, de
asemenea, la sfârșitul ședinței.
*
La punctul 3 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților
de învățământ. (L191/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă și familie este de admitere a proiectului de lege privind
aprobarea ordonanței.
Proiectul face parte din categoria legilor organice.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Începem dezbaterile, de asemenea, prin apel telefonic.
Primul vorbitor, domnul senator Bodog, din partea Grupului PSD.
Vă rog să-l apelați.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Domnule președinte de ședință,
Doamnelor și domnilor colegi,
Vă salut cu respect și vă doresc să fiți sănătoși!
Proiectul de act normativ pe care îl avem la dezbatere astăzi a fost dezbătut în Comisia de muncă.
Practic, vine să facă reglaje fine la Legea nr.19 și la Ordonanța de urgență nr.30, pe care deja
Comisia de muncă, cu un larg acord al tuturor colegilor, a dezbătut-o, a aprobat-o și a îmbunătățit-o, în
sensul unei aplicări mai facile. Practic, actul normativ se referă la unele facilități care se acordă
părinților care stau să își îngrijească copiii în toată această perioadă de pandemie și la modul în care se
acordă retribuirea părintelui care își îngrijește copilul.
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Ordonanța de urgență este o ordonanță pentru români, este o ordonanță pentru părinți, motiv
pentru care PSD, consecvent atitudinii pe care am avut-o și până acum, va vota pentru.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Bodog.
Urmează, din partea Grupului PNL, de la microfonul central, domnul Daniel Fenechiu. Același
Daniel Fenechiu. Inegalabilul Daniel Fenechiu.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Din nou sunt în situația în care să salut, practic, unanimitatea din comisia de specialitate, pentru
că, practic, nu se întâmplă nimic altceva decât se validează o serie de măsuri care sunt foarte utile și
care, practic, sunt revendicate de mediul parental.
Elementul de inedit al acestei inițiative legislative constă în introducerea în categoria categoriei
de unități de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, împrejurare care rezolvă o problemă
care nu a fost avută în vedere de legiuitor. Modul în care a fost reglementată indemnizația este modul
clasic, care stă la baza stabilirii în general a indemnizațiilor, și în această perioadă, și în general.
Cred că este o ordonanță bună, motiv pentru care Partidul Național Liberal va vota pentru
această inițiativă.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule Fenechiu.
Din partea Grupului USR, domnul senator Mihai Goțiu, pe telefon.
Vă rog.
Domnul Remus Mihai Goţiu:
Bună ziua, stimate colege și stimați colegi!
Grupul de la Senat al USR va susține legea de adoptare a ordonanței de urgență și pentru un
motiv suplimentar față de cele pe care deja le-au prezentat antevorbitorii. În alin.(11) al ordonanței de
urgență se vorbește de faptul că această măsură s-a luat pentru a-i ajuta pe părinți să rămână acasă, cel
puțin unul dintre ei, pentru supravegherea copiilor. Aș spune că nu e vorba doar de supravegherea
copiilor și adolescenților, ci în primul rând de oferirea unui suport emoțional, pentru că, așa cum arată
și studiile psihologilor, dar și rapoartele mai noi, de când a început epidemia de coronavirus, s-a
demonstrat faptul că adolescenții și copiii sunt influențați și afectați negativ din punct de vedere psihic
de izolarea socială, faptul că interacțiunea cu colegii, cu prietenii, cu alte persoane este redusă
cauzează probleme psihice, în special cele legate de depresie și anxietate, și că după revenirea, ieșirea
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dintr-o izolare socială reziliența psihică este mult mai îndelungată în cazul copiilor. Un raport Imperial
College arată că e nevoie de până la 18 luni pentru a putea să își revină.
În aceste condiții, chiar aș îndemna toți părinții să beneficieze de această facilitate, chiar dacă
au copii adolescenți, care, în concepția lor, ar putea să rămână acasă fără a fi supravegheați, să
înțeleagă că acești copii și adolescenți au nevoie de acest suport psihic, un suport emoțional, și să
beneficieze de prevederile acestei ordonanțe și ale legii de punere în aplicare a ei, pentru a oferi acest
sprijin de care este nevoie în acest moment.
Repet, Grupul de la Senat al USR va vota pentru legea de adoptare a ordonanței.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Goțiu.
Dacă nu mai sunt alte intervenții la acest punct, stimați colegi, am încheiat dezbaterile generale.
Urmează ca votul, de asemenea, să fie exercitat la finalul ședinței.
*
La ultimul punct al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de
Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. (L166/2020)
Raportul Comisiei pentru cultură și media este de respingere a propunerii legislative.
Propunerea face parte din categoria legilor ordinare.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
Primul apel telefonic, domnul senator Romașcanu Lucian, din partea Grupului PSD.
Vă rog.
Domnul Lucian Romașcanu:
Gata?
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Da, domnule Romașcanu, sunteți în direct.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua!
Lucian Romașcanu, președintele Comisiei de cultură și media.
Privind legea în dezbatere acum pe ordinea de zi, s-a adoptat în cadrul comisiei raport de respingere.
Este vorba de Institutul pentru Cercetarea Levantului.
Vă rog să votați pentru raportul de respingere.
Este un institut important și putem să dărâmăm mai ușor, decât să construim.
Deci raport de respingere pentru legea de desființare.
Vă mulțumesc.
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Scurt și cuprinzător.
Din partea Grupului PNL, microfonul central, domnul Daniel Fenechiu.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Încheia antevorbitorul meu cu afirmația: „Este mai ușor să desființezi decât să construiești.”
Sunt în situația în care nu pot să nu-i dau dreptate, pentru că, în momentul în care construiești o
instituție căreia îi dai anumite atribuții și dai o menire de a face lucruri în viitor, este foarte greu să o
evaluezi după o activitate de după nici doi ani de zile.
Este foarte greu să evaluezi o instituție cu o natură mixtă, cum este Institutul Levantului, care
are o serie de atribuții care îmbină atât zona diplomatică, cât și zona culturală, în contextul în care o
faci pur și simplu cu argumente cantitative.
Eu cred că, în momentul în care discuți despre Institutul Levantului, trebuie să ai în vedere
dinamica în care acest institut și-a modelat activitatea, trebuie să ai în vedere obiectivele pe care le are,
trebuie să ai în vedere rezultatele activității acestui institut și poți face o evaluare doar în contextul în
care le ai pe toate acestea în vedere.
Așa cum spune, de altfel, și Consiliul Legislativ în punctul de vedere, expunerea de motive la
acest proiect de lege nu vine cu argumente convingătoare, nu analizează impactul nici asupra relației
funcționale pe care această instituție o are cu altă instituție din țara noastră, nici nu analizează
impactul… dispariția acestui institut în contextul intereselor României.
Personal, m-am întâlnit de vreo două ori în decursul anului trecut cu președintele acestui
institut, cu fostul Președinte al României Emil Constantinescu, care se deplasa în interesul României în
zone de interes pentru România. Și știu din contactele și din informațiile pe care le-am primit că
Institutul și președintele Constantinescu fac o treabă foarte bună.
Din punctul ăsta de vedere, eu cred că este bine să întărim Institutul Levantului, este bine să-l
finanțăm corespunzător, este bine să-i punem la dispoziție resursele ca să-și atingă obiectivele, sens în
care Partidul Național Liberal nu va vota această propunere.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule Fenechiu.
Din partea Grupului USR, domnul senator Vlad Alexandrescu, prin apel telefonic.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Bună ziua și Cristos a înviat!
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Grupul senatorilor USR a analizat activitatea acestui institut încă de la înființare pe parcursul
fondării, al existenței lui și al legilor care au urmat, care au schimbat și au adăugat prerogative și
avantaje, și au mărit schema de personal, și au crescut finanțarea, au dat privilegii suplimentare
conducătorilor lui. Am încercat să intervenim în diverse momente și să atragem atenția asupra
următoarelor lucruri: în primul rând, nu este un institut de cercetare, pentru că pentru a avea cercetare,
indiferent dacă o facem în România sau în orice altă țară civilizată din lume, trebuie să existe o evaluare
între egali, o racordare la rețeaua academică și de cercetare din țara respectivă și din întreaga lume.
Acest institut care este plasat în subordinea Senatului, care Senat nu are competențe de a evalua
activitatea de cercetare și nici nu-și propune să facă lucrul acesta, nu are nici formă de evaluare și de
ierarhizare, de clasificare a activităților lui.
Mai mult decât atât, este o struțo-cămilă, pentru că, așa cum am aflat încă de la înființare, este
un institut care luptă și pentru pace. Sigur, lupta pentru pace era foarte la modă în vremea dictatorului
Ceaușescu. Nu vedem cum un institut cu 30 de persoane aflate în România poate lupta în momentul de
față pentru pace.
Am mai arătat și faptul că Levantul, care este obiectul de activitate al institutului, nu este un
concept științific. În momentul de față, am înțeles că, în ultimul an, Institutul va finanța niște săpături
arheologice în Dobrogea. În ce sens arheologia dobrogeană poate fi asociată cu Levantul, care în expunerea
de motive și în descrierea institutului se întinde de la Orientul Mijlociu până în Africa de Nord?
Obiectivele, deci, de cercetare ale Institutului sunt total necoordonate, nețintite, neunitare.
Activitatea președintelui Constantinescu, pe care, personal, l-am susținut foarte mult în perioada cât a
fost Președintele României, se desfășoară… ar trebui să se desfășoare în cadrul unei fundații, eventual,
private și finanțate privat, dat fiindcă, evident, a acumulat o mare doză de relații, de cunoștințe și le
poate pune în serviciul României. Nu înțelegem însă de ce s-a găsit această formă, zisă de cercetare,
pentru a finanța această persoană.
Pe de altă parte, prerogativele directorului institutului, care are rang de secretar de stat, are tot
felul de privilegii, jignesc pe alți directori de institute de cercetare care nu au aceste prerogative, nu au
aceste privilegii. Și nu înțelegem de ce acest institut are un statut diferit de altele.
Cum spuneam, Grupul senatorilor USR, pe parcursul timpului, a încercat diverse formule de a
modifica legea și de a așeza acest institut acolo unde îi este locul. De pildă, am propus ca Institutul să
fie așezat în subordinea Academiei Române, acolo unde se află majoritatea institutelor de cercetare din
România, acolo unde poate să-și găsească o evaluare corectă între cercetători și comisii de evaluare, la
același nivel. A fost respinsă această idee.
Atunci când s-a modificat Legea Institutului, am protestat împotriva privilegiilor acordate prin
legea de modificare conducerii Institutului și am arătat că aceste privilegii nu sunt în acord nici cu
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Legea salarizării unitare, nici cu etica cercetării, nici cu racordarea Institutului la comunitatea
științifică internațională, așa încât noi am venit cu această propunere legislativă in extremis, văzând că
nu numai propunerile USR nu au fost ascultate, dar că s-a mers într-o direcție contrară.
Am dorit să semnalăm această anomalie, care nu face cinste nici cercetătorilor din acest institut
și nici celor care au propus înființarea lui în aceste condiții.
Grupul USR va vota împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Vlad Alexandrescu.
Din partea Grupului UDMR, domnul senator Cseke Attila.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Mulțumesc, domnule președinte.
Doamnelor și domnilor senatori,
Aș dori să fac câteva remarci legate de această inițiativă legislativă, remarci care, din punctul
nostru de vedere, trebuie făcute mai ales în ceea ce privește dezbaterea care are loc.
Noi nu credem că putem să cerem desființarea unui institut cultural înființat, de altfel, prin lege
de către Parlament nu cu mult timp înainte.
Am avut curiozitatea, având această inițiativă legislativă, de a încerca o analiză mai profundă și
de a cere și un punct de vedere Institutului pentru a vedea dacă afirmațiile, care sunt extrem de grave,
din expunerea de motive se justifică sau nu.
Acest institut are parteneriate încheiate în România cu instituții de cultură sau de învățământ
superior, în număr de 15 în prezent, are parteneriate încheiate cu instituții din străinătate din Italia,
Franța, în total 5, și în curs de semnare încă vreo 20.
Se face afirmația în expunerea de motive legată de această cercetare istorică a Levantului, că nu
ar avea loc în alte centre importante. Este o afirmație care nu corespunde realității. Astăzi la Oxford, la
Cambridge, la Göttingen, la Sorbona, la Harward, numai ca să amintesc cele mai importante, sunt
centre importante care se ocupă de acest domeniu.
Prin acest institut, România s-a înscris în această listă și noi credem că Institutul trebuie
susținut în vederea dezvoltării capacității sale științifice și nu desființat.
În ceea ce privește numărul de posturi, acesta a rămas constant de la înființare, 36. Nu a fost
nicio suplimentare de posturi, afirmația este gratuită și necorespunzătoare. În prezent, din cele 36 de
posturi sunt ocupate 22. Și nu este adevărată nici afirmația că subvenția cheltuită de la bugetul de stat a
fost de 5,4 milioane în 2018, a fost doar de 1,3 milioane, și în 2019, nu au fost 4,8 milioane, ci au fost
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3,1 milioane de lei, astfel încât noi credem că această inițiativă legislativă nu are nici susținerea
expunerii de motive și a datelor și informațiilor cuprinse în această expunere de motive.
Și permiteți-mi la final o afirmație să mai fac, chiar dacă nu are legătură cu acest subiect al
Institutului Levantului, dar are legătură cu persoana președintelui Constantinescu și cu persoana care
conduce acest institut.
UDMR a apreciat întotdeauna activitatea președintelui Constantinescu, a fost într-o alianță cu
președintele Constantinescu, într-o perioadă grea pentru această țară în care împreună cu președintele
Constantinescu s-au luat decizii nu ușoare, dar care pentru viitorul României au însemnat foarte mult.
Și noi credem, fără a face legătură cu acest institut, că România datorează foarte mult acestui om,
președintelui Emil Constantinescu, și am încheiat această afirmație.
În concluzie, UDMR va susține raportul de respingere și respingerea proiectului legislativ.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Cseke Attila.
Din partea Grupului senatorilor neafiliați, domnul senator Hadârcă.
Domnul Ion Hadârcă:
Bună ziua!
Onorat Senat, sunt senatorul Ion Hadârcă.
În linii mari, performanțele unei culturi sporesc prin elitele ei, iar elitele se cultivă și nu se
trimit în derivă, cu ciomege de Săcele, aș adăuga. Existența la noi a unui Institut de Studii Avansate
pentru Cultura și Civilizația Levantului, abreviat (ISACCL), prin ținuta sa academică răspunde unor
provocări actuale, regionale și globale, precum se vede și din ultimele evoluții, dorindu-se a fi un
vehicul de cultură spirituală al României în Europa și în întreaga lume.
Nu voi relua toate tezele nefondate ale succintei expuneri de motive, formulate de inițiatorii
proiectului de desființare a acestei instituții științifice academice. Vreau doar să accentuez că folosirea
vădit tendențioasă și ruptă din context a unor afirmații învechite din 2016, dezavuate ulterior, ale unui
vicepreședinte al Academiei, afirmație pe care se sprijină în fond argumentația inițiatorilor acestui
demers este în principiu una trucată și incorectă din punct de vedere ontologic, dat fiind că poziția
oficială a Academiei Române este una de susținere a ISACCL-ului, fapt demonstrat și prin prezența
președintelui Academiei Române, academicianul Ioan-Aurel Pop, în Consiliul științific al ISACCL.
Injusta afirmație că Levantul nu este în prezent obiect de cercetare academică nicăieri în lume
dovedește ignoranță fie rea-voință. Instituțiile cu acest profil sunt numeroase și ușor de identificat pe internet.
Raportându-ne la cazul nostru, adică la epatanta inițiativă de desființare a unui for academic,
deja funcțional, politicile publice în vigoare nu au în vedere desființarea de către Parlament a unor
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instituții de cercetare științifică fără consultarea Academiei Române, a Ministerului Educației și
Cercetării sau a Ministerului Culturii.
Toate aceste instituții și-au dat acordul pentru înființarea ISACCL-ului, iar conducerea
instituției este asigurată de Consiliul științific, din care fac parte, reiterez, președintele
Academiei, rectorii universităților din București, Cluj, Iași. Din Consiliul consultativ fac parte
personalități prestigioase din țară și străinătate, ca să dau doar câteva nume: Federico Mayor,
directorul general UNESCO în anii ʹ87 – ʹ99, Ismail Serageldin, directorul fondator al Bibliotecii
Alexandrine, ex-vicecancelarul Austriei Erhard Bușek și alții, academicienii Eugen Simion,
Cristian Hera, Victor Voicu, Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, mă opresc aici.
Alte afirmații precum că „existența ISACCL-ului nu se justifică, impietează – citez – sau
abuzează de fonduri”, la rândul lor, nu se justifică, existența ISACCL-ului fiind bine argumentată în
preambulul Legii nr.117/2017, cu toate completările ulterioare.
Ne oprim aici. Contrar opiniei inițiatorilor, existența ISACCL-ului se justifică pe deplin, fiind
necesară culturii, spiritului nostru, spațiului și zilelor noastre.
Vom vota pentru raportul de respingere a acestui proiect.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Hadârcă.
Domnul președinte Constantinescu este unul dintre cei mai apreciați ambasadori pe care
România îi are în ultimii ani.
Am participat la o reuniune internațională unde erau prezenți mulți lideri de opinie la nivel
mondial și absolut toată lumea a avut cuvinte de apreciere la adresa României, ca urmare a intervenției
domnului președinte Constantinescu.
Stimați colegi,
Am încheiat dezbaterile generale asupra ultimului punct al ordinii de zi.
*
Continuăm lucrările cu cea de a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului, printr-un
singur apel nominal, asupra tuturor inițiativelor. Și vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.110¹ din
Regulamentul Senatului, se va supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa.
Conform art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării
pentru fiecare dintre inițiativele dezbătute astăzi.
Astfel: asupra punctului 1 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor
de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, L185,
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urmează să ne pronunțăm printr-un singur vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege
pentru aprobarea ordonanței.
Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată.
Asupra punctului 2 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, urmează, de
asemenea, să ne pronunțăm printr-un vot, un singur vot, asupra raportului cu amendamente admise și a
proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi modificat prin
amendamentele din raportul comisiei.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 3 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile
libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de
învățământ, L191.
Urmează, de asemenea, să ne pronunțăm printr-un singur vot asupra raportului de admitere și a
proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
De această dată suntem în prezența unei legi organice, Senatul este prima Cameră sesizată.
La ultimul punct al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de
Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, L166, urmează să ne pronunțăm printr-un
singur vot asupra raportului de respingere asupra propunerii legislative.
Propunerea face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată.
Stimați colegi,
Având în vedere cele expuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului prin apel
nominal telefonic și vă reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va
fi considerat absent.
Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de vot, „pentru”,
„contra” sau „abținere”, plus senatorii care răspund prezent, dar nu își exprimă opțiunea de vot,
reprezintă prezența senatorilor la ședință.
De asemenea, conform Regulamentului, vă reamintesc și sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și
„abținere”. Astfel: opțiunea „pentru” însemnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei, cu
modificările propuse prin amendamentele admise în raport, respectiv opțiunea „contra înseamnă că nu
sunteți de acord cu adoptarea acesteia, prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot.
Aș face o singură mențiune: la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv Propunerea privind
desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, opțiunea „pentru”
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înseamnă că sunteți de acord cu respingerea inițiativei, respectiv opțiunea „contra„ înseamnă că nu sunteți
de acord cu respingerea acesteia, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, evident, vă abțineți de la vot.
Îl invit la microfon pe domnul senator Mario Oprea pentru efectuarea apelurilor telefonice în
vederea exprimării voturilor.
Domnule senator, vă rog.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Bună ziua tuturor, acolo unde vă aflați!
Vă rog să vă pregătiți pentru a fi apelați telefonic în ordine alfabetică în vederea înregistrării
votului dumneavoastră.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor și se pregătește pentru apel
doamna senator Andronescu Ecaterina.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Sunt Vlad Alexandrescu, votez în felul următor: punctul 1 de pe ordinea de zi, L185 – pentru,
punctul 2, L190 – pentru, punctul 3, L191 – pentru, punctul 4, L166 – împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Vă rog s-o apelați pe doamna senator Andronescu Ecaterina și se pregătește domnul senator
Antal István-Loránt.
Doamna Ecaterina Andronescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Ecaterina Andronescu este numele meu, votez pentru toate cele patru puncte de pe ordinea de zi
a Senatului de astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim mult, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Antal István-Loránt și se pregătește doamna senator Arcan Emilia.
Domnul Antal István-Loránt:
Bună ziua!
Sunt senatorul UDMR Antal István-Loránt, la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 votez pentru,
la punctul 3 votez pentru, la punctul 4 votez pentru.
La revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
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Urmează la vot doamna senator Arcan Emilia și se pregătește domnul senator Arcaș Viorel.
Doamna Emilia Arcan:
Bună dimineața, distinși colegi!
Hristos a înviat!
Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu de astăzi este pentru la toate proiectele
înscrise și dezbătute astăzi pe de ordinea de zi și vă mulțumesc.
Totodată, transmit tuturor sărbătoriților zilei de astăzi care își serbează onomastica un
sincer la mulți ani!
Sănătate tuturor, dragi colegi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi foarte mult, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Arcaș Viorel și se pregătește domnul senator Avram Nicolae.
Domnul Viorel Arcaș:
Cristos a înviat!
Sunt senatorul Arcaș Viorel, la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
Multă sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Avram Nicolae și se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe.
Domnul Nicolae Avram:
Bună ziua!
Sunt senatorul Avram, pentru toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am consemnat.
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Baciu Gheorghe și se pregătește domnul senator Badea Viorel.
Domnul Gheorghe Baciu:
Bună ziua, dragi colegi!
Hristos a înviat!
Punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru raport de respingere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Badea Viorel și se pregătește domnul senator Bădălău
Niculae.
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Domnul Viorel-Riceard Badea:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Viorel Badea, pentru toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am consemnat.
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Bădălău Niculae și se pregătește domnul senator Bădulescu
Dorin-Valeriu.
Domnul Niculae Bădălău:
Bună ziua, stimați colegi!
De la punctul 1 până la punctul 4, pentru.
O zi plăcută!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu și se pregătește domnul senator
Bodog Florian-Dorel.
Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Dorin-Valeriu Bădulescu, punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru,
punctul 4 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Bodog Florian-Dorel și se pregătește domnul senator
Botnariu Emanuel-Gabriel.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu este după cum urmează: punctele 1, 2, 3 – pentru inițiativele legislative, iar
punctul 4 – pentru raportul de respingere.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
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Urmează la vot domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel și se pregătește domnul senator
Brăiloiu Tit-Liviu.
Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu:
… dragi colegi și Hristos a înviat!
Emanuel-Gabriel Botnariu sunt, senator PSD de Ilfov, și votul meu este, de la punctul 1
până la punctul 4, pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator, foarte mult.
Urmează la vot domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu și se pregătește domnul senator Breaz
Valer-Daniel.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Breaz Valer-Daniel și se pregătește domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Valer-Daniel Breaz:
Bună ziua!
Daniel Breaz, senator PSD Alba, vot pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim.
Am consemnat.
Urmează la vot domnul senator Bulacu Romulus și se pregătește domnul senator Butunoi
Ionel-Daniel.
Domnul Romulus Bulacu:
Bună ziua, dragi colegi!
Cristos a înviat!
Sunt Romulus Bulacu, senator PNL, pentru toate cele patru inițiative legislative votez pentru.
Vă doresc o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Butunoi Ionel-Daniel și se pregătește la vot domnul Cadariu
Constantin-Daniel.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi:
Bună ziua, stimați colegi!
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Sunt senatorul Daniel Butunoi, senator PSD de Galați, votul meu la toate cele patru puncte de
pe ordinea de zi de astăzi este pentru.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel și se pregătește domnul senator
Caracota Iancu.
Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Hristos a înviat!
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi, de la 1 la 4.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Caracota Iancu și se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Domnul Iancu Caracota:
Bună ziua, distinși colegi!
Cristos a înviat!
Sunt senatorul Iancu Caracota, la toate patru punctele votez pentru.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Cazan Mircea-Vasile și se pregătește domnul președinte
Cazanciuc Robert-Marius.
Domnul Mircea-Vasile Cazan:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Mircea Cazan, senator PNL Sibiu, la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
La mulți ani celor care poartă numele de Gheorghe sau derivate ale acestuia!
Numai bine, sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Cazanciuc Robert-Marius, președinte, și se pregătește domnul
senator Cârciumaru Florin.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
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Votul meu este pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule președinte.
Urmează la vot domnul senator Cârciumaru Florin.
Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Domnul Florin Cârciumaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu este, de la punctul 1 până la punctul 4, pentru.
Sunt senatorul Florin Cârciumaru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Chirteș Ioan-Cristian și se pregătește domnul senator
Chisăliță Ioan-Narcis.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Bună ziua, stimați colegi, și Cristos a înviat!
Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș și votez pentru la toate cele patru puncte înscrise
pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis și se pregătește domnul senator
Chițac Vergil.
Domnul Ioan-Narcis Chisăliță:
Bună ziua, stimați colegi!
Cristos a înviat!
Sunt senatorul Chisăliță Ioan, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Chițac Vergil și se pregătește domnul ministru Cîțu Florin-Vasile.
Domnul Vergil Chițac:
Bună ziua, tuturor colegilor!
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Sunt senatorul Chițac, din Constanța, votul meu este următorul: la primul punct – pentru;
punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Cîțu Florin-Vasile, ministru, și se pregătește domnul
senator Coliban Allen.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Coliban Allen și se pregătește domnul senator Corlățean Titus.
Domnul Allen Coliban:
Stimați colegi,
Votul meu este pentru la punctul 1, pentru – la punctul 2, pentru – la punctul 3 și împotriva
raportului de respingere – la punctul 4.
Vă mulțumesc și multă sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Corlățean Titus și se pregătește domnul senator Costoiu
Mihnea-Cosmin.
Domnul Titus Corlățean:
Bună ziua, stimați colegi!
Hristos a înviat!
Senator PSD de Dâmbovița Titus Corlățean, votul meu la toate cele patru puncte de pe ordinea
de zi este pentru.
Urez și eu la mulți ani și multă sănătate sărbătoriților zilei!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin și se pregătește doamna senator
Covaciu Severica-Rodica.
Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu:
Hristos a înviat, stimați colegi!
Votul meu de astăzi este în felul următor: pentru punctul 1 la ordinea de zi – vot pentru, pentru
punctul 2 – vot pentru, pentru punctul 3 – vot pentru, pentru punctul 4 – vot pentru.
Să aveți o săptămână luminată!
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Mulțumesc.
La revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Covaciu Severica-Rodica și se pregătește să voteze doamna
senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Doamna Severica-Rodica Covaciu:
Bună ziua și Hristos a înviat!
Sunt senator de Maramureș Severica-Rodica Covaciu, votul meu este pentru la toate cele patru
puncte de pe ordinea de zi.
Multă sănătate tuturor colegilor și la mulți ani sărbătoriților de azi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, doamna senator.
Urmează la vot doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia și se pregătește doamna senator
Crețu Gabriela.
Doamna Elena-Lavinia Craioveanu:
Bună ziua!
Hristos a înviat!
Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate cele patru puncte
înscrise astăzi pe ordinea de zi.
Urez și eu un călduros la mulți ani sărbătoriților zilei!
Sănătate multă tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, doamna senator.
Urmează să voteze doamna senator Crețu Gabriela și se pregătește să voteze domnul
senator Cristina Ioan.
Doamna Gabriela Crețu:
Bună ziua, stimați colegi!
Gabriela Crețu, senator de… pentru fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi,
23 aprilie, votul meu este pentru.
Bucurie și sănătate tuturor sărbătoriților zilei!
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, doamna senator.
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Urmează la vot domnul senator Cristina Ioan și se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt.
Domnul Ioan Cristina:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și votez pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Császár Károly Zsolt și se pregătește domnul senator
Cseke Attila-Zoltan.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Bună ziua!
Sunt senatorul Császár Károly Zsolt, votul meu este „pentru” pentru toate cele patru puncte de
pe ordinea de zi.
O zi bună să aveți!
Sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Cseke Attila-Zoltan și se pregătește doamna senator
Dan Carmen Daniela.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Sunt senatorul Cseke Attila, la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 votez pentru, la punctul 3
votez pentru, la punctul 4 votez pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am consemnat.
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Dan Carmen Daniela și se pregătește domnul senator Dănăilă Leon.
Doamna Carmen Daniela Dan:
Bună ziua și Hristos a înviat!
Sunt senator Dan Carmen Daniela și votul meu pentru toate cele patru puncte înscrise pe
ordinea de zi este pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am consemnat.
Vă mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Dănăilă Leon și se pregătește domnul senator Deneș Ioan.
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Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Deneș Ioan și se pregătește domnul senator Derzsi Ákos.
Domnul Ioan Deneș:
Bună ziua, stimați colegi!
Hristos a înviat!
Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe
ordinea de zi a Senatului.
Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor celor care sunt sărbătoriți astăzi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Derzsi Ákos.
Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică.
Domnul Derzsi Ákos:
Bună ziua!
Sunt senatorul Derzsi Ákos, votul meu este următorul: pentru punctul 1 – pentru, punctul 2 –
pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Diaconescu Renică și se pregătește domnul senator
Diaconu Adrian-Nicolae.
Domnul Renică Diaconescu:
… Diaconescu, votez pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
O zi bună vă doresc!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, și dumneavoastră, domnule senator!
Urmează la vot domnul senator Diaconu Adrian-Nicolae și se pregătește doamna senator
Dima Carmen.
Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:
Bună ziua!
Adrian Diaconu sunt și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
La revedere și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
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Urmează la vot doamna senator Dima Carmen și se pregătește doamna senator Dinică
Silvia-Monica.
Doamna Carmen Dima:
Bună ziua, stimați colegi, și Hristos a înviat!
Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votez pentru la toate cele patru puncte înscrise pe
ordinea de zi.
Vă doresc multă sănătate tuturor și la mulți ani sărbătoriților zilei!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează să voteze doamna senator Dinică Silvia-Monica și se pregătește doamna senator
Dinu Nicoleta-Ramona.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
… acest plen.
Punctul 1 pe ordinea de zi – vot pentru, punctul 2 pe ordinea de zi – vot pentru, punctul 3 pe
ordinea de zi – vot pentru, punctul 4 pe ordinea de zi – împotriva raportului de respingere.
Multă sănătate tuturor și la mulți ani sărbătoriților zilei!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează să voteze doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona și se pregătește domnul senator
Dircă George-Edward.
Doamna Nicoleta-Ramona Dinu:
Bună ziua din nou!
Sunt senator Dinu Nicoleta-Ramona, senator de Constanța, și votez după cum urmează: punctul
1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
La mulți ani sărbătoriților!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Dircă George-Edward și se pregătește domnul senator
Dogariu Eugen.
Domnul George-Edward Dircă:
Bună ziua, stimați colegi, vă salut!
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Votul meu pentru punctele aflate în dezbatere pe ordinea de zi este următorul: la punctul 1 – pentru,
la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, iar la punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Dogariu Eugen și se va pregăti domnul senator Dumitrescu
Cristian-Sorin.
Domnul Eugen Dogariu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Eugen Dogariu, iar votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin.
Se va pregăti domnul senator Dumitrescu Iulian.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
… cele patru puncte ale ordinii de zi votez pentru.
O săptămână luminată!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Dumitrescu Iulian.
Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Dunca Marius-Alexandru și se pregătește domnul
senator Fălcoi Nicu.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Senator Dunca Marius-Alexandru, de Brașov, vot: pentru punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru,
punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru.
O zi bună!
La revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
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Urmează să voteze domnul senator Fălcoi Nicu și se va pregăti doamna senator Federovici
Doina-Elena.
Domnul Nicu Fălcoi:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senator Nicu Fălcoi, votul meu este astfel: pentru punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi
– pentru, pentru punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Federovici Doina-Elena și se pregătește domnul senator
Fejér László-Ődőn.
Doamna Doina-Elena Federovici:
Bună ziua, distinși colegi!
Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani, pentru toate cele patru puncte înscrise pe
ordinea de zi votul meu este pentru.
Succes și Doamne ajută tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Fejér László-Ődőn.
Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel și se pregătește domnul senator
Fifor Mihai-Viorel.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Sunt Daniel Fenechiu, senator PNL de Bacău, votul meu este pentru la toate cele patru puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Cred că Institutul Levantului trebuie să-și continue activitatea în interesul României.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumesc și eu, domnule senator, și în nume personal.
Urmează la vot domnul senator Fifor Mihai-Viorel.
Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu-George.
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Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Bună ziua, stimați colegi!
Cristos a înviat!
Votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, adică de la 1 la 4.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Filipescu Răducu-George.
Se pregătește să voteze domnul senator Ganea Ion.
Domnul Răducu-George Filipescu:
La mulți ani tuturor colegilor!
Cristos a înviat!
Mă numesc Răducu Filipescu, senator PNL de Călărași, și votul meu este pentru de la punctul 1
până la punctul 4, inclusiv.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am consemnat.
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Ganea Ion.
Se pregătește domnul senator Ghica Cristian.
Domnul Ion Ganea:
Bună ziua, stimați colegi!
Votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc și sărbători fericite pentru toți cei care astăzi poartă numele de Gheorghe!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Chica Cristian și se pregătește domnul senator Gioancă Eugen.
Domnul Cristian Ghica:
Bună ziua!
Senator Cristian Ghica, votez la punctul 1 pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, iar la
punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
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Urmează la vot domnul senator Gioancă Eugen și se pregătește doamna senator Gorghiu
Alina-Ștefania.
Domnul Eugen Gioancă:
Bună ziua tuturor!
Senatorul Eugen Gioancă, votul meu pentru toate cele patru puncte de pe ordinea de zi este pentru.
La mulți ani sărbătoriților de astăzi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania.
Se pregătește să voteze domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Bună ziua!
Alina Gorghiu sunt, din partea Grupului Partidului Național Liberal, la punctele 1, 2, 3 voi vota
pentru, abținere – la punctul 4.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Se pregătește să voteze domnul senator Hadârcă Ion.
Domnul Remus Mihai Goțiu:
Bună ziua, din nou!
Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, la punctul 1 de pe ordinea de zi votez pentru,
punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, iar la punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Hadârcă Ion și se pregătește să voteze doamna senator Hărău
Eleonora-Carmen.
Nu a răspuns.
Urmează la vot doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Se pregătește să voteze domnul senator Ilea Vasile.
Doamna Eleonora-Carmen Hărău:
Bună ziua tuturor!
Sunt Eleonora-Carmen Hărău, senator PNL de Hunedoara.
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Vă doresc la mulți ani tuturor sărbătoriților și celor dragi, sărbătoriți, ai dumneavoastră, și votez
pentru la toate cele patru puncte ale ordinii de zi de astăzi.
La revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Ilea Vasile.
Se pregătește să voteze domnul senator Ilie Viorel.
Domnul Vasile Ilea:
Bună ziua!
Sunt senator Ilea Vasile și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc mult și multă sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Ilie Viorel.
Se pregătește să voteze domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Domnul Viorel Ilie:
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este vot pentru – punctul 1, vot pentru – punctul 2, vot
pentru – punctul 3, vot pentru…, adică împotriva raportului de respingere pentru punctul 4.
Vreau să vă urez și eu, tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, la mulți ani și să biruim în ceea
ce ne-am propus, tuturor!
Sunt senator Viorel Ilie, senator PNL de Bacău.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Domnule senator,
Mai rămâneți o secundă, vă rog, în aparat.
Vreau să vă întreb: la punctul 4 ați spus că votați pentru, apoi ați spus că votați împotriva
raportului de respingere, este o neclaritate, dacă îmi permiteți.
Domnul Viorel Ilie:
Pentru! (Discuții.)
Vot pentru, la punctul 4 al ordinii de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumesc, mulțumesc, domnule senator!
Urmează la vot domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Urmează să voteze domnul senator Ionașcu Gabi.
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Domnul Cătălin Lucian Iliescu:
Bună ziua, dragi colegi!
Hristos a înviat!
Sunt senator Lucian Iliescu, senator PMP de București, votul meu pentru ședința de astăzi este
următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru raportul de
respingere, cu o singură mențiune: că este ușor să desființezi, mai greu este să construiești.
Institutul Levantului trebuie să rămână în forma în care a fost adoptat în anul 2017, ca o
instituție de cultură.
La mulți ani sărbătoriților zilei de Sfântul Gheorghe!
Vă doresc o zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Ionașcu Gabi și se pregătește pentru vot domnul senator
Iordache Virginel.
Domnul Gabi Ionașcu:
Bună ziua!
Sunt Gabi Ionașcu, senator PMP de Ialomița.
Tuturor, Hristos a înviat și la mulți ani celor care poartă numele Sfântului Gheorghe!
La punctele 1, 2, 3 și 4 votul meu este pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Iordache Virginel și se pregătește domnul senator Iriza Scarlat.
Domnul Virginel Iordache:
Bună ziua, stimați colegi!
Hristos a înviat!
Sunt senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache și votul meu la cele patru puncte înscrise pe
ordinea de zi este pentru.
La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua astăzi.
La revedere!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
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Urmează să voteze domnul senator Iriza Scarlat.
Se va pregăti pentru vot domnul senator László Attila.
Domnul Scarlat Iriza:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votez în felul următor: la punctul 1 votez pentru, la
punctul 2 votez pentru, la punctul 3 votez pentru, la punctul 4 votez pentru.
Mulțumesc și vă doresc o zi bună și sănătate maximă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Am consemnat toate cele patru puncte.
Urmează la vot domnul senator László Attila.
Se pregătește domnul senator Leș Gabriel-Beniamin.
Domnul László Attila:
Bună ziua, stimați colegi!
László Attila sunt, votul meu este: la punctele 1, 2, 3 și 4 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Leș Gabriel-Beniamin.
Se va pregăti pentru vot domnul senator Lungu Dan.
Domnul Gabriel-Beniamin Leș:
Bună ziua, stimați colegi, și Hristos a înviat!
Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator PSD de Satu Mare, iar votul meu este următorul: la
punctele 1, 2, 3 – pentru, și la punctul 4 – pentru raportul de respingere.
Vă mulțumesc.
Toate cele bune tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Lungu Dan.
Se pregătește domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Domnul Dan Lungu:
Bună ziua tuturor!
Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru, la
punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – împotrivă.
O zi bună tuturor!
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Se pregătește domnul senator Lupu Victorel.
Domnul Vasile-Cristian Lungu:
La punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, iar la punctul 4 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Lupu Victorel.
Se pregătește să voteze domnul senator Manoliu Dan.
Domnul Victorel Lupu:
Hristos a înviat!
Sunt Victorel Lupu, senator de Iași, votez pentru la cele patru proiecte înscrise pe ordinea
de zi de astăzi.
Cu bine, stimați colegi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Manoliu Dan.
Se va pregăti să voteze domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian.
Domnul Dan Manoliu:
Bună ziua, stimați colegi!
Votez pentru la punctele 1, 2, 3, 4.
Vă urez sănătate și la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian.
Se pregătește pentru vot domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu:
Bună ziua!
Cristos a înviat!
Sunt senatorul de Giurgiu, PSD, Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu este pentru la toate
cele patru puncte de pe ordinea de zi.
La mulți ani tuturor sărbătoriților!
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Bună ziua!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Marin Gheorghe.
Se pregătește pentru vot domnul senator Marin Nicolae.
La mulți ani din partea noastră, domnule senator!
Domnul Gheorghe Marin:
Bună ziua!
Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate cele patru inițiative
legislative înscrise pe ordinea de zi.
Doresc să mulțumesc tuturor colegelor și colegilor pentru frumoasele urări făcute cu ocazia
acestei zile.
O zi bună vă doresc în continuare!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Marin Nicolae și se pregătește pentru a vota domnul senator
Marussi George-Nicolae.
Domnul Nicolae Marin:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Nicolae Marin și votez pentru la cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă urez o zi bună și sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Marussi George-Nicolae.
Se pregătește pentru vot domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Domnul George-Nicolae Marussi:
Bună ziua!
Sunt George Marussi, votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3
– pentru, punctul 4 – împotrivă.
Vă mulțumesc.
Zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Matei Constantin-Bogdan.

- 37 -

Se pregătește pentru a vota domnul senator Mazilu Liviu.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Bună ziua!
Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, senator de Vâlcea, votez pentru la toate cele patru
puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Mazilu Liviu.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Meleșcanu Teodor.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Bună ziua!
Sunt Liviu Mazilu, senator de Mehedinți, iar votul meu este pentru la toate cele patru puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Meleșcanu Teodor.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:
Bună ziua!
Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi
votez pentru.
Vă doresc multă sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Mihail Radu-Mihai și se pregătește pentru a vota domnul
senator Mihu Ștefan.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Bună ziua!
Radu Mihail, senator USR diaspora, punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru,
punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.

- 38 -

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Mihu Ștefan.
Se pregătește pentru a vota doamna senator Mirea Siminica.
Domnul Ștefan Mihu:
Mulțumesc.
Bună ziua, dragi colegi!
Hristos a înviat!
Sunt Mihu Ștefan, senator de Constanța, la primele trei puncte ale ordinii de zi votez pentru, la
punctul 4 – tot pentru raportul de respingere.
Vă doresc tuturor sănătate maximă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Mirea Siminica.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Moga Nicolae.
Doamna Siminica Mirea:
Bună ziua!
Și la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe!
Sunt senator Siminica Mirea și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Moga Nicolae.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Domnul Nicolae Moga:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Moga Nicolae, senator de Constanța, pentru toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de
zi de astăzi votul meu este pentru.
Zi bună și sănătate tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban.
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Domnul Marius-Petre Nicoară:
Sunt senatorul PNL de Cluj Marius Nicoară, voi vota pentru cele patru puncte pentru.
La mulți ani tuturor colegilor care astăzi își sărbătoresc ziua de nume!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Nicolae Șerban.
Se va pregăti pentru vot domnul senator Niță Ilie.
Domnul Șerban Nicolae:
Mulțumesc.
Cristos a înviat și la mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc astăzi onomastica!
Sunt senatorul de București Șerban Nicolae și votul meu este după cum urmează: la punctul 1 –
vot pentru raport și propunerea legislativă, la punctul 2 – vot pentru raport și propunerea legislativă, la
punctul 3 – vot pentru… și propunerea legislativă…
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
S-a întrerupt.
Vă rog să reluați legătura.
Nu mai poate exprima votul, revenim cu un al doilea apel.
Urmează la vot domnul senator Niță Ilie.
Se va pregăti pentru vot domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Ilie Niță:
Sunt senator de Suceava Ilie Niță, pentru toate cele patru puncte înscrise astăzi în ordinea de zi
votez pentru.
Colegilor mei care își serbează ziua de naștere astăzi le spun: la mulți ani tuturor!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Novák Csaba-Zoltán, iar eu în mod sigur sunt pregătit.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Alo! Bună ziua!
Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator de Mureș, votez pentru la toate cele patru puncte de pe
ordinea de zi.
Vă doresc sănătate și numai bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
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Sunt senatorul Mario-Ovidiu Oprea, iar votul meu este pentru toate cele patru puncte ale
ordinii de zi pentru.
Urmează să voteze domnul senator Oprea Ștefan-Radu.
Se pregătește pentru vot domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Bună ziua!
Ștefan-Radu Oprea, senator de Prahova, la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Se pregătește să voteze domnul senator Pavel Marian, secretar.
Domnul Ovidiu-Florin Orțan:
Bună ziua, stimați colegi!
Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi
astăzi votul meu este pentru.
Vă doresc multă sănătate tuturor și la mulți ani sărbătoriților!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Pavel Marian, secretar al ședinței.
Se pregătește pentru vot doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia.
Domnul Marian Pavel:
Mulțumesc frumos.
Bună ziua!
Hristos a înviat!
Sunt senatorul Marian Pavel, senator PSD de Ialomița, iar votul meu este pentru la toate cele
patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia.
Se pregătește pentru a vota doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Doamna Roxana-Natalia Pațurcă:
Bună ziua, stimați colegi!
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Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator de Călărași, iar votul meu este pentru la toate cele patru
inițiative înscrise pe ordinea de zi.
De asemenea, vreau să urez sănătate multă tuturor și la mulți ani tuturor sărbătoriților!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Hristos a înviat, stimați colegi!
Sunt senator Pauliuc Nicoleta și la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Pereș Alexandru.
Domnul Doru-Adrian Pănescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Hristos a înviat!
La toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votul meu este pentru.
Urez la mulți ani sărbătoriților zilei!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Pereș Alexandru.
Se pregătește pentru vot domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Domnul Alexandru Pereș:
Bună ziua!
Sunt senator de Alba Alexandru Pereș, votul meu pentru la toate cele patru puncte înscrise la
ordinea de zi este pentru.
O zi bună vă doresc tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Pîrvulescu Eugen.
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Se pregătește pentru a vota domnul senator Pop Gheorghe.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Senatorul Eugen Pîrvulescu sunt.
Bună ziua!
Votez la punctul numărul 1 pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Pop Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian.
La mulți ani din partea noastră, domnule senator!
Domnul Gheorghe Pop:
Bună ziua, dragi colegi!
Hristos a înviat!
Sunt senatorul Gheorghe Pop, de la Sălaj, votul meu este pentru la toate cele patru puncte
înscrise în ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă doresc sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Pop Liviu-Marian.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Popa Cornel.
Domnul Liviu-Marian Pop:
Bună ziua și Hristos a înviat!
Sunt Liviu Marian-Pop, senator PSD de Maramureș, votul meu este pentru la toate cele patru
inițiative legislative înscrise pe ordinea de zi.
La mulți ani sărbătoriților!
Doamne ajută tuturor și multă sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Popa Cornel.
Se pregătește domnul senator Popa Ion.
Domnul Cornel Popa:
Vă salut, dragi colegi!
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Sunt senatorul PNL de Bihor Cornel Popa, votul meu este pentru la toate cele patru puncte de
pe ordinea de zi, cu specificația că la punctul 4 votez pentru raportul de respingere.
Sărbători fericite și azi, de Sfântul Gheorghe, și mâine, de Izvorul Tămăduirii!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Am consemnat.
Urmează să voteze domnul senator Popa Ion și se pregătește pentru vot domnul senator
Popescu-Tăriceanu Călin.
Domnul Ion Popa:
Vă salut!
Sunt Ion Popa, votez pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
Multă sănătate vă doresc!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Bună ziua!
Călin-Popescu Tăriceanu, senator ALDE de București, de la punctul 1 la punctul 4, inclusiv,
votul pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Se pregătește pentru a vota doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Mulțumesc, domnule secretar.
Vot pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi.
Și la mulți ani colegilor care se sărbătoresc astăzi!
Multă sănătate nouă, tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule lider.
Am consemnat.
Urmează să voteze doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
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Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună ziua!
Florina Presadă, votul meu este după cum urmează: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru,
punctul 3 – pentru, la punctul 4 – împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian și se pregătește pentru a vota
domnul senator Romașcanu Lucian.
Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cristian Resmeriță, votez pentru la toate punctele care se află pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Romașcanu Lucian.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Rotaru Ion.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua, stimați colegi!
Lucian Romașcanu, senator PSD de Buzău.
La mulți ani sărbătoriților!
Și vot „pentru” pentru toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Rotaru Ion.
Se pregătește pentru vot domnul senator Ruse Mihai.
Domnul Ion Rotaru:
Bună ziua din nou!
Stimați colegi,
Stimate colege,
Senator Ion Rotaru, votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
La mulți ani sărbătoriților zilei!
Multă sănătate vă doresc tuturor!

- 45 -

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Ruse Mihai.
Se pregătește pentru vot domnul senator Salan Viorel.
Domnul Mihai Ruse:
Bună ziua!
Sunt senatorul Mihai Ruse, votul meu este pentru la toate cele patru inițiative legislative.
O zi minunată tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Salan Viorel.
Se pregătește pentru vot domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Viorel Salan:
Bună ziua, dragi colegi, și Hristos a înviat!
Sunt Viorel Salan, senator PSD de Hunedoara, la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de
zi votul meu este pentru.
Mulțumesc.
Și la mulți ani colegilor sărbătoriți ai zilei!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Savin Emanoil.
Se pregătește pentru a vota doamna senator Sbîrnea Liliana.
Nu a răspuns.
Urmează la vot doamna senator Sbîrnea Liliana.
Se pregătește pentru vot doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Cristos a înviat!
Sunt senator Liliana Sbîrnea, senator de Buzău, la toate cele patru puncte de pe ordinea de
zi votez pentru.
La mulți ani tuturor celor care astăzi își serbează ziua numelui!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Se pregătește să voteze domnul senator Sibinescu Ionuț.
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Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Bună ziua!
Sunt Iulia Scântei, senator PNL, votul meu pentru proiectele de pe ordinea de zi este următorul:
vot pentru la toate cele patru proiecte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Sibinescu Ionuț și se pregătește pentru vot doamna senator
Silistru Doina.
Domnul Ionuț Sibinescu:
Bună ziua, dragi colegi!
Ionuț Sibinescu, senator PSD de Mehedinți, votul meu este pentru la toate cele patru puncte de
pe ordinea de zi.
Vreau să urez la mulți ani sărbătoriților de astăzi și multă sănătate!
Vă mulțumesc foarte mult.
Numai bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Silistru Doina.
Se pregătește domnul senator Simionca Ioan.
Doamna Doina Silistru:
Mulțumesc.
Hristos a înviat, stimați colegi!
Sunt Doina Silistru, senator de Vaslui, iar votul meu este pentru la toate cele patru puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Sănătate și o zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Simionca Ioan.
Se pregătește pentru vot domnul senator Smarandache Miron-Alexandru.
Domnul Ioan Simionca:
Bună ziua!
Ioan Simionca, senator de Bistrița-Năsăud, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi de
astăzi votul meu este pentru.
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La mulți ani sărbătoriților zilei!
Multă sănătate tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Smarandache Miron-Alexandru.
Se pregătește pentru vot domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Domnul Miron-Alexandru Smarandache:
Bună ziua, stimați colegi!
Hristos a înviat!
Sunt Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
Multă sănătate tuturor și la mulți ani sărbătoriților zilei!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Se pregătește pentru vot domnul senator Stan Ioan.
Domnul Aurel-Horea Soporan:
Bună ziua!
Soporan Aurel-Horea, senator de Mureș, votez pentru la cele patru puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Stan Ioan.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Stănescu Paul.
Domnul Ioan Stan:
Bună ziua!
Sunt senator Ioan Stan, de Suceava, la toate cele patru puncte votez pentru.
La mulți ani sărbătoriților și s-auzim numai de bine!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi.
Urmează să voteze domnul senator Stănescu Paul.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Stângă George-Cătălin.
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Domnul Paul Stănescu:
Cristos a înviat!
Paul Stănescu, votul meu e pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi.
La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Stângă George-Cătălin și se va pregăti pentru a vota doamna
senator Stocheci Cristina-Mariana.
La mulți ani din partea noastră, domnule senator!
Domnul George-Cătălin Stângă:
Bună ziua!
Stângă George-Cătălin, senator PNL de Galați.
Votul meu este următorul: la punctele 1, 2 și 3 – pentru, la punctul numărul 4 – abținere.
Vă mulțumesc mult.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Șoptică Costel.
Doamna Cristina-Mariana Stocheci:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator PSD de Argeș Cristina Stocheci, votul meu este pentru la toate cele patru puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă doresc sănătate multă și la mulți ani sărbătoriților zilei!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Șoptică Costel.
Se pregătește pentru vot domnul senator Talpoș Ioan-Iustin.
Domnul Costel Șoptică:
Bună ziua, dragi colegi!
Senator Costel Șoptică, senator PNL de Botoșani, votul meu este pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
La mulți ani tuturor sărbătoriților!
S-auzim numai de bine!
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Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Talpoș Ioan-Iustin.
Se pregătește pentru vot domnul senator Tánczos Barna.
Domnul Ioan-Iustin Talpoș:
Bună ziua, dragi colegi, și Cristos a înviat!
Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă doresc o zi frumoasă tuturor și la mulți ani sărbătoriților zilei!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Tánczos Barna.
Se pregătește pentru vot domnul senator Teodorovici Eugen.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Teodorovici Eugen.
Se pregătește pentru vot Toma Cătălin Dumitru.
Domnul Eugen-Orlando Teodorovici:
Bună ziua și Hristos a înviat, stimați colegi!
Sunt senator Teodorovici și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Toma Cătălin Dumitru și se pregătește pentru a vota domnul
senator Toma Vasilică.
Domnul Cătălin Dumitru Toma:
Bună ziua și Hristos a înviat!
La toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
Senator Toma Cătălin Dumitru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Toma Vasilică și se pregătește pentru vot domnul
senator Trufin Lucian.
Domnul Vasilică Toma:
Bună ziua, stimați colegi, și Hristos a înviat!
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Senator de Iași Vasile Toma, votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi de astăzi.
Vreau să urez și eu la mulți ani tuturor sărbătoritelor și sărbătoriților zilei și sănătate tuturor!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Trufin Lucian.
Se pregătește pentru vot domnul senator Turos Lóránd.
Domnul Lucian Trufin:
Cristos a înviat!
Sunt senator Lucian Trufin, de Botoșani, votul meu, pentru toate punctele de pe ordinea de
zi, este pentru.
Vă doresc multă sănătate, iar sărbătoriților de astăzi le urez la mulți ani!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Turos Lóránd.
Se pregătește domnul senator Țapu Nazare Eugen.
Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Sunt senator Turos Lóránd, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Țapu Nazare Eugen.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Țuțuianu Adrian.
Domnul Eugen Țapu Nazare:
Bună ziua!
Eugen Țapu Nazare, pentru toate punctele de pe ordinea de zi, vot pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Țuțuianu Adrian.
Se pregătește pentru vot domnul senator Valeca Șerban-Constantin.
Domnul Adrian Țuțuianu:
Alo, bună ziua tuturor!
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Adrian Țuțuianu, senator PRO România de Dâmbovița, votul meu este pentru la punctele 1, 2, 3 și 4.
Mulțumesc mult.
Sănătate tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Valeca Șerban-Constantin.
Se pregătește pentru vot domnul senator Vela Ion Marcel.
Domnul Șerban-Constantin Valeca:
Cristos a înviat!
Valeca, senator de Argeș, pentru toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi votez pentru.
Și de ziua onomastică le urez și eu la mulți ani colegelor și colegilor noștri!
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul ministru Vela Ion Marcel.
Se pregătește pentru vot domnul senator Vulpescu Ioan.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Vulpescu Ioan.
Se pregătește pentru vot domnul senator Wiener Adrian.
Domnul Ioan Vulpescu:
Hristos a înviat!
Sunt senator Vulpescu Ioan, la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru
și la punctul 4 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Wiener Adrian.
Se pregătește pentru vot domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Adrian Wiener:
Bună ziua, dragi colegi!
La punctul 1 votez pentru, la 2 – pentru, la 3 – pentru și la 4 – împotriva raportului de respingere.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, domnule senator. Mulțumim.
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Urmează să voteze domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Bună ziua și Cristos a înviat, stimați colegi!
Sunt Daniel Zamfir, iar votul meu este pentru… patru puncte de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Am consemnat.
Am terminat prima rundă de apeluri telefonice.
Domnule președinte, vă rog să permiteți al doilea rând de apeluri pentru senatorii care nu au
răspuns la primul.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Vă rog, domnule senator.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumesc, domnule președinte.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu.
Domnul Tit-Liviu Brăiloiu:
Bună ziua!
Senator Liviu Brăiloiu, Constanța, votez pentru la cele patru puncte ale ordinii de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Domnule ministru, vă rog.
Nu votează.
Urmează să voteze domnul senator Dănăilă Leon. Vă rog să-l apelați!
Nu a răspuns.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Dumitrescu Iulian pentru a-și exprima votul.
Nu a răspuns.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Fejér László-Ődőn pentru a vota.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, UDMR, Covasna, votez pentru punctele 1, 2, 3 și 4.
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Mulțumesc frumos.
Sănătate vă doresc!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Acum vă rog să-l apelați pe domnul senator Hadârcă Ion.
Nu a răspuns.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Nicolae Șerban pentru a-și exprima votul la punctul 4. S-a
întrerupt convorbirea.
Nu are semnal, nu poate răspunde.
A răspuns domnul senator Hadârcă. Suntem pregătiți să consemnăm votul.
Vă rugăm, domnule senator.
Domnul Ion Hadârcă:
Alo! Îmi cer scuze! Alo!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
V-ascultăm, domnule senator.
Domnul Ion Hadârcă:
Vă salut din nou, stimați colegi!
Hristos a înviat!
Sunt senatorul ALDE Ion Hadârcă, votul meu este următorul: vot pentru primele trei puncte
înscrise pe ordinea de zi și la punctul 4 pentru raport de respingere.
Felicitări tuturor celor care își sărbătoresc ziua numelui, multă sănătate și o săptămână
luminată tuturor!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Emanoil Savin:
… dragi colegi!
Sunt senator Emanoil Savin, de Prahova, pentru toate cele patru inițiative votez pentru.
Și urez la mulți ani tuturor celor care-și serbează astăzi ziua! Petrecere frumoasă!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator Tánczos Barna.
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Nu a răspuns.
Și, în fine, vă rog să-l apelați pe domnul ministru Vela Ion Marcel.
Nu a răspuns.
Domnule președinte,
Am încheiat și a doua rundă de apeluri. Vă rog să-mi permiteți să centralizez voturile.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Mario Oprea.
*
Până la centralizarea voturilor, dați-mi voie, stimați colegi, că la Secțiunea a II-a, punctul 1 al
ordinii de zi, avem o notă privind adoptarea tacită a unor iniţiative legislative, prin împlinirea
termenului pentru dezbatere şi adoptare la 10, 19, 27 martie, respectiv 3 , 8, 18 și 22 aprilie 2020.
Nota este afișată pe pagina de internet a Senatului.
Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu
art.75 alin.(2) teza a 3-a din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 alin.(2) din
Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în
calitate de Cameră decizională.
Vom reveni imediat cu anunțarea rezultatului votului.
*
PAUZĂ
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Îl rog pe domnul senator Mario Oprea să anunțe rezultatul votului.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Da, domnule președinte, într-adevăr, suntem în măsură să anunțăm rezultatul votului de astăzi.
La punctul 1, L185: voturi pentru – 131; voturi contra – zero; abțineri – zero.
Punctul 2, L190: voturi pentru – 131; voturi contra – zero; abțineri – zero.
Punctul 3, L191: voturi pentru – 131; voturi contra – zero; abțineri – zero.
Punctul 4, L166: voturi pentru – 114; voturi contra – 13; abțineri – 3.
Mulțumesc, domnule președinte.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea.
Urmare a anunțului privind rezultatul votului, proiectul de lege înscris la punctul 1 al ordinii de
zi a fost adoptat, proiectul de lege înscris la punctul 2 al ordinii de zi a fost adoptat, proiectul de lege
înscris la punctul 3 al ordinii de zi a fost adoptat, propunerea legislativă înscrisă la punctul 4 al ordinii
de zi a fost respinsă.
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Stimați colegi,
În încheiere, aș vrea să adresez la mulți ani celor sărbătoriți astăzi, să mulțumesc tuturor
colegilor prezenți astăzi în sală și la distanță, să mulțumesc pentru sprijinul acordat de
compartimentele Senatului pentru buna desfășurare a acestei ședințe.
Ne revedem săptămâna viitoare, de principiu, în același format.
Să ne revedem sănătoși!
Declar ședința închisă.
Ședința s-a încheiat la ora 12.10.
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