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STENOGRAMA
ședinței Senatului din 3 iunie 2020
Şedinţa a început la ora 11.09.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al
Senatului, asistat de domnul Ion Ganea, înlocuit de domnul Marian Pavel, și domnul Mario-Ovidiu
Oprea, secretari ai Senatului.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
Bună dimineața celor aflați în sală, celor aflați în țară!
Să începem, vă rog, ședința Senatului de astăzi, 3 iunie 2020.
Declar deschisă ședința, condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii senatori Ion
Ganea și Mario Oprea.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost distribuite.
Programul de lucru va dura până la epuizarea ordinii de zi.
Înainte de a intra în ordinea de zi, aș vrea să îl invit la microfon pe domnul senator Radu Preda,
din partea Grupului PSD, liderul Grupului PSD.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Mulțumesc, domnule președinte.
Două chestiuni vreau să vă supun atenției.
În primul rând, vreau să depun, în numele Grupului PSD, o moțiune simplă, cu titlul „Opriți-o
pe «Doamna în Negru» de la Ministerul Șomajului și Prăbușirii Sociale”.
Este o moțiune simplă la adresa ministrului muncii.
Vă rog să dispuneți, conform Regulamentului, dezbaterea și discuția moțiunii pentru
săptămâna viitoare.
*
Și aș vrea să vă informez că în Comitetul liderilor am hotărât ca, la punctul 11, proiectul de
lege aflat pe ordinea de zi să fie retrimis la comisie.
Vă rog să supuneți votului plenului retrimiterea la comisie, cu termen – o săptămână.
Vă mulțumesc.
*
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
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Pentru dezbaterea moțiunii „Opriți-o pe «Doamna în Negru» de la Ministerul Șomajului și
Prăbușirii Sociale” vă propun termen de dezbatere marți, 9 iunie, ora 16.00.
*
Cu privire la ordinea de zi de astăzi, vă reamintesc dispozițiile art.1331 din Regulamentul
Senatului, modificat prin Hotărârea nr.16/2020, potrivit cărora în situații excepționale ședințele
plenului se desfășoară prin mijloace electronice. De asemenea, conform art.1101 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 reprezentant
al fiecărui grup parlamentar, pentru maximum două minute. Senatorii neafiliați pot interveni pentru un
minut. Pe parcursul dezbaterilor ședinței de plen pot fi transmise, de asemenea, mesaje din partea
senatorilor, pe un număr de telefon comunicat anterior.
Pentru operativitate, având în vedere hotărârea Comitetului liderilor din 2 iunie, ținând cont de
faptul că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a ședinței de plen se
vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a
doua parte a ședinței, se va exprima votul asupra tuturor inițiativelor legislative dezbătute. De
asemenea, printr-un singur apel nominal se va exprima votul. Se vor supune unui singur vot raportul în
întregime și inițiativa legislativă pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.
Stimați colegi,
Cu aceste precizări introductive, vă propun să trecem la punctul 1 al ordinii de zi, și anume
Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene. (L220/2020)
Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget este de admitere, cu un amendament admis.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Avem o intervenție din partea Grupului USR, domnul senator Coliban.
Domnul Allen Coliban:
Bună ziua, stimați colegi!
Principiul pe care îl urmărește această inițiativă este unul corect, cel al descentralizării. Însă
vreau să vă atrag atenția și să vă semnalez o problemă care poate interveni în implementarea acestui
principiu, pentru că schimbarea ADR-urilor în autorități de management presupune un întreg proces de
reautorizare, care poate să dureze până la doi ani de zile. Noi putem să păstrăm de facto managementul
la Ministerul Dezvoltării, iar delegarea pe tot felul de competențe, pe ghiduri de finanțare, pe evaluarea
proiectelor, pe contractare, pe audit pot fi, într-adevăr, delegate către ADR-uri. În felul acesta scăpăm
de acest risc de a pierde niște ani pe recertificare, pe reacreditarea noilor autorități de management.
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Din acest motiv, vă spun, suntem, Grupul senatorilor USR, suntem de acord cu principiul, sunt
probleme pe formă și de aceea ne vom abține la acest vot.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Coliban.
Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
Punctul 2, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2020
pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în
perioada regimului comunist.
Nu avem încă raport la acest punct.
Vă propun să mai facem o strigare la finalul ordinii de zi.
*
Punctul 3, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ. (L303/2020)
Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a proiectului de lege.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020
privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. (L304/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului
de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
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*
Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2020
privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene
structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020. (L305/2020)
Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 6, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/ 2020, a
condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de
pandemia SARS-CoV-2. (L306/2020)
Raportul Comisiei pentru energie este de admitere a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Gheorghe Marin:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea unei alte ordonanțe, dată anterior,
nr.47/2020, care stabilea pe perioada stării de urgență condițiile de comercializare a benzinei și
motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2.
Această nouă ordonanță, nr.66/2020, vine să completeze condițiile de comercializare a benzinei
și motorinei stabilite prin Ordonanța nr.47/2020. Comercializarea benzinei și/sau motorinei fără
conținut de biocarburanți, pentru că acesta este motivul pentru care s-au emis cele două ordonanțe, ca
să se poată comercializa benzină sau motorină fără biocarburanți, pentru că au fost în imposibilitatea
de a aproviziona acești biocarburanți, deci condițiile în care furnizorii… deci se poate… condițiile au
fost suplimentate, în sensul în care furnizorii care dețin capacități de rafinare au un grad de ocupare a
capacităților de stocare cu benzină în proporții de peste 90%. Vreau să menționez că pe perioada stării
de urgență consumul de motorină și benzină a scăzut la 50%, de aceea s-au confruntat cu capacitățile
de stocare pline.
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Menționez că aceste două ordonanțe și-au produs efectul, ele fiind valabile numai pe perioada
stării de urgență. De aceea, PSD va vota pentru această ordonanță de urgență.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Marin Gheorghe.
Nu mai sunt intervenții la acest punct, stimați colegi.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 7, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene. (L307/2020)
Raportul Comisiei economice este de admitere a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Avem o intervenție telefonică din partea Grupului USR, doamna senator Dinică.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună ziua, stimați colegi!
Această perioadă a pandemiei a generat nevoia de adoptări de măsuri în domeniul economic și
social și am discutat mult în plenul Senatului pe proiectele inițiate de către parlamentari sau pe
ordonanțele de urgență.
Prin acest Proiect de aprobare a Ordonanței nr.67 se prelungește termenul pentru emiterea și
utilizarea certificatelor pentru situații de urgență, astfel justificarea privind diminuarea veniturilor
sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie se propune să fie valabilă și pentru luna aprilie, iar
această raportare să se facă la media lunilor ianuarie și februarie. De asemenea, se prevede ca
documentele emise în baza art.10 al Ordonanței militare nr.4, la solicitarea operatorilor economici,
să fie valabile 12 luni de la data emiterii.
Grupul parlamentar USR va vota pentru raportul de admitere al acestei legi.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Dinică.
Nu mai sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe.
*
Punctul 8, Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, precum și alte acte normative. (L258/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii.
Legea este ordinară.
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Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PNL avem o intervenție, domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Romulus Bulacu:
Bună ziua!
La acest proiect de act normativ am un punct de vedere. Mai exact, îmi exprim o dezamăgire
observând numele inițiatorului, de la care personal aș fi avut pretenții, deoarece a exercitat o funcție
de prim-ministru și speram într-o maturitate în tratarea problemelor economico-fiscale. Este un
moment de criză sanitară care a generat efecte majore în economie, lucru observat de toată lumea.
Solicitarea de prelungire a termenelor de plată pentru diverse taxe și impozite fără a avea o analiză a
impactului bugetar atașată denotă superficialitate și doar interes electoral, fapt ce poate avea efecte
nocive în contextul dat.
Stimați colegi, Guvernul face eforturi, calcule și analize serioase, astfel încât efectele unei crize
economice să nu fie atât de puternic resimțite. Mi-aș dori să nu îngreunăm, prin astfel de propuneri, și
mai mult bugetul de stat. Dincolo de interesele stimulate de capitalul electoral, avem o datorie morală
față de România și, în această situație, față de mediul de afaceri: să sprijinim și să stimulăm activitatea
agenților economici, fără a ne hazarda în acordarea de facilități fiscale care vor avea efect negativ
pentru buzunarele cetățenilor, pentru că aplicarea lor ar muta mâinile statului dintr-un buzunar în altul.
Ca atare, senatorii Partidului Național Liberal vor vota împotriva acestui…
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Bulacu.
Nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii. (L259/2020)
Raportul Comisiei pentru sănătate este de respingere a propunerii, cu un amendament respins.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 10, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal. (L260/2020)
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Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a propunerii legislative.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului USR, doamna senator Dinică, vă rog.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună ziua, stimați colegi!
Acest proiect de lege, inițiat de către USR, propune creșterea accesului la medicamente și
servicii farmaceutice în mediul rural prin scutirea de la plata impozitului pe profit, pentru o perioadă
de cinci ani, pentru farmaciile comunitare sau oficinele nou înființate în mediul rural. Farmacia
comunitară reprezintă sursa primară de acces la medicamente și este o parte componentă esențială a
circuitului de asistență medicală primară, mai ales în aceste condiții de pandemie, în care nevoia de
acces la medicamente a fost una mai importantă ca oricând.
Ar trebui să menționăm că impactul bugetar va fi unul pozitiv, pentru că de această măsură nu
vor beneficia farmaciile deja existente, ci acelea care se vor deschide ulterior în localitățile respective.
Prin urmare, vorbim de locuri noi de muncă create, dar și de către sumele colectate din TVA ca urmare
a vânzărilor realizate în aceste noi puncte de lucru ale farmaciilor.
Grupul parlamentar USR va vota împotriva raportului de respingere al acestui proiect.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Dinică.
Nu mai sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 11, stimați colegi, avem o solicitare de retrimitere la comisie, cu
termen pentru depunerea raportului o săptămână, a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență
în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile. (L308/2020)
Ne vom pronunța la finalul dezbaterilor asupra acestei solicitări de retrimitere la comisie.
*
Punctul 12, Proiectul de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general
privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi
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standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a
Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 şi (UE) nr.648/2012. (L262/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul, primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe.
*
Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie
2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L271/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere, cu un amendament admis, a propunerii
legislative.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, o invit la microfonul central pe doamna senator Gabriela Crețu.
Doamna Gabriela Crețu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Legea propusă spre adoptare vine să aducă un minimum de simplificare a vieții unor cetățeni
care n-au deloc viața simplă, și asta nu din vina lor. Mă refer la părinții, naturali sau sociali, ai copiilor
care sunt diagnosticați cu afecțiuni pe care știința medicală le consideră ireversibile, aș spune nivelul
actual de dezvoltare al științei medicale le consideră ireversibile, ca să nu ucidem speranța copiilor cu
boli degenerative, autism sau amputați.
În forma anterioară, Legea nr.448 limita valabilitatea unui certificat de încadrare în handicap la
minimum șase luni și maximum doi ani. Ca urmare, obliga la demersuri de reînnoire, care însemnau
timp pierdut, din puținul timp rămas pentru părinți, și mai însemnau cozi mari și inutile la comisiile de
evaluare, deja supraîncărcare și fără personal, cum știm.
Modificarea actuală creează posibilitatea prelungirii certificatului de încadrare în gradul de
handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani. Solicităm ministerelor competente să elaboreze și să
publice în timp util criteriile psihosociale necesare, conform textului de lege, astfel încât
reglementarea să devină efectivă.
Ca inițiator al legii, Grupul Social Democrat votează pentru și vă roagă și pe dumneavoastră să
votați această propunere. Cu toții, sper, avem convingerea că sprijinirea persoanelor cu dizabilități e un
domeniu în care avem încă mult de făcut.
Mulțumesc mult.
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Crețu.
Din partea Grupului USR, prin telefon, doamna senator Presadă.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori!
În primul rând, aș vrea să vă spun că mă bucur foarte mult că în cadrul Comisiei de muncă am
găsit toată înțelegerea necesară pentru a transforma această propunere legislativă într-una care să
servească copiilor cu dizabilități. Extinderea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap
până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru copiii cu boli degenerative, care au un membru amputat sau
suferă de tulburări din spectrul autist era necesară.
Totodată, aș vrea să mai atrag atenția asupra faptului că de foarte multe ori bunăstarea acestor
copii, în școală și în familie, trebuie să ne preocupe mult mai mult. Dincolo de criteriile medicale pentru
încadrarea într-un grad de handicap sau altul, aceste criterii psihosociale sunt luate foarte puțin în serios.
Aici aș vrea să atrag atenția asupra datoriei pe care o avem noi toți de a face mult mai mult pentru ca
acești copii să fie, să se simtă parte din societate și să se simtă ocrotiți și înțeleși așa cum ar trebui.
Uniunea Salvați România nu va ține cont nici de data aceasta de apartenența politică a
inițiatorilor și va vota pentru raportul de admitere la această propunere legislativă.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Presadă.
Doriți să interveniți acum și la punctele 3 și 5, chiar dacă am trecut, vreți să menționați ceva acum?
Cred că nu ne mai aude.
Nu mai sunt alte intervenții la acest punct, punctul 13.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, stimați colegi, punctul 14, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale. (L309/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru muncă și Comisiei pentru buget este de admitere a
proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Emanoil Savin.
Domnul Emanoil Savin:
Mulțumesc, domnule președinte.
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Stimați colegi, ca de fiecare dată, actualul Guvern uită când vine vorba de autoritățile locale.
Am introdus un amendament la Ordonanța nr.69, art.XVI: „(11) Unitățile administrativ-teritoriale care
obțin în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la data de
15.12.2020 inclusiv eșalonări la plata obligațiilor restante față de bugetul general consolidat
beneficiază de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente debitelor principale,
cu condiția respectării eșalonărilor la plată așa cum au fost aprobate.”
Știm cu toții că anul acesta bugetele locale vor fi diminuate prin scutirea de taxe și impozite
locale, persoane fizice și juridice. Sunt foarte, foarte multe penalități și majorări între instituțiile
statului. Pot să vă dau câteva exemple. Statul a devenit un cămătar. Vă dau un exemplu. Orașul Azuga
– un milion la TVA, 3 milioane trebuie să achite, deci 300, de trei ori suma. Noi știu că de-a lungul
timpului, în Comisia economică, am luptat pentru a reduce dobânzile, majorările cu IFN-urile, cu darea
în plată și am hotărât că maxim suma să fie dublă. După cum vedeți, statul a devenit un cămătar și ia
de trei-patru ori suma către primării.
Actualul Guvern a uitat de autoritățile locale, a prorogat pensiile primarilor. Știm cu toții că
primarii aveau drepturile lor, și prin Codul administrativ, și a fost prorogat termenul cu pensiile. Mai
avem o lună-două și mergem în teritoriu și o să ne întâlnim cu primarii. De aceea, rog Guvernul
României, poate se gândește și la o ordonanță, așa cum a fost dată în 2018 de Partidul Social Democrat
și a scutit primăriile și de debite.
Mulțumesc, domnule președinte.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
Nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 15, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.46/2008 – Codul silvic. (L268/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru mediu și Comisiei pentru ape este de admitere, cu
amendamente admise și respinse, a propunerii.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Pentru început, din partea Grupului PNL, domnul senator Cristian Chirteș.
Microfonul central, vă rog.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.
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Stimați colegi,
Am urmărit dezbaterea acestei inițiative legislative și recunosc că a fost o muncă serioasă care
s-a depus, atât la Comisia de mediu, cât și la Comisia de păduri, ape, pescuit și fond cinegetic, fiindcă
a suferit numeroase modificări, care erau absolut necesare. Și aici aș sublinia doar câteva dintre ele.
Sunt mult mai multe amendamente admise.
În primul rând, iată, se introduce un nou principiu în gestionarea durabilă a pădurilor. Și vorbim
despre principiul în care pădurea are un rol și educativ, recreativ, sanogen.
De asemenea, de foarte mult timp trebuia pusă în acord legislația în ceea ce privește domeniul
silvic cu decizii ale Curții Constituționale. Iată, în acest proiect de act normativ se face acest lucru.
De asemenea, în sfârșit reglementăm cantitatea de material lemnos care poate fi recoltată de
către proprietarii privați de pe suprafețele sub 100 de hectare, care nu au amenajamente silvice. Iar,
este un lucru care va trebui în continuare să-l îmbunătățim.
Se vorbește din nou de reglementarea masei lemnoase în parcurile naționale. Și aici vorbesc în
special de zonele tampon, unde nu era clar specificat modul în care se va exploata masa lemnoasă din
acele zone respectând principiile dezvoltării durabile.
De asemenea, un lucru nou care vine în abordarea, să spunem, domeniului silvic este acela în
care, iată, se propune, ca proiect-pilot, ca în anumite ocoale silvice recoltarea masei lemnoase să nu
se facă în urma evaluării cu dispozitive de marcat, fiindcă în majoritatea țărilor europene
dispozitivele sau acele ciocane de marcat, ele au fost scoase din uz, fiindcă pot să ducă la multe
abuzuri, să spunem, în domeniul silvic. Și cred că începe, într-adevăr, o reformă de substanță și în
acest domeniu, în domeniul silvic.
Un articol important pe care iar îl spune noua modificare a Codului silvic este cel legat de
principiul valorificării masei lemnoase. Pentru prima dată din proprietatea publică a statului și
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale sunt date termene clare de conformare
privind exploatarea masei lemnoase sub formă fasonată, deoarece, în sfârșit, putem lega viitorul
program SUMAL de ceea ce înseamnă o valorificare superioară, o valorificare la nivel european
până la urmă a masei lemnoase.
Grupul parlamentar PNL va vota în favoarea adoptării acestui proiect de act normativ.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Chirteș.
Din partea Grupului USR, domnul senator Allen Coliban.
Domnul Allen Coliban:
Vă mulțumesc.

- 14 -

Bună ziua, stimați colegi!
L-am ascultat pe domnul Chirteș în expunerea amplă de argumente favorabile acestei
modificări legislative. Suntem de acord. Nu voi relua toate punctele pe care le-a spus și dumnealui,
vreau să mă opresc asupra a cinci aspecte importante pe care această lege le aduce și subliniez faptul
că a existat un larg consens – în dezbateri și inclusiv în zona de inițiere a acestei legi – transpartinic.
Cred că un lucru foarte important este tranziția către această nouă filozofie de a estima și de a
valorifica… (Neinteligibil.)… să trecem la lemnul fasonat, la vânzarea din depozit, știm cu toții că
felul în care se făceau estimările și vânzările, „pe picior”, lăsa loc la numeroase erori și la…
(Neinteligibil.)… de evaluare corectă.
În plus, al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că transportul fără acte este
infracțiune, indiferent de valoarea acestui prejudiciu, acea valoare punând niște probleme în estimare și
în a lua măsurile punitive aferente. Prin urmare, de acum putem spune cu toții că dacă furi lemn este
furt, indiferent cât furi, câtă vreme este peste acei 0,1 metri cubi – este un prag minimal.
Transparentizarea amenajamentelor este o altă măsură pe care mulți o așteptau în zona celor
care urmăresc ce se întâmplă în păduri și felul în care se fac exploatările, iar acum avem informații în
aceste amenajamente, care vor fi publice, și este un lucru bine-venit.
Al patrulea argument e legat de tăierile „la ras”, succesive și progresive, care sunt interzise în
parcuri naționale și rezervații naturale. Venim, într-adevăr, cu măsuri specifice acestor aspecte și care
să îmbunătățească cadrul legislativ actual.
Nu în ultimul rând, posibilitatea de a amenaja poteci și trasee din elemente naturale și fără
scoaterea din fondul forestier este o măsură absolut normală și bine-venită pentru toți care folosesc
pădurea pentru rolul ei social și de recreere și sportiv.
Prin urmare, vă recomand un vot pentru această lege, ca ea să-și păstreze forma coerentă care
pleacă din Senat și, în urma dezbaterilor, din Camera Deputaților.
Vă mulțumesc mult și o zi bună!
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Domnule Coliban, ne auziți? Vă rog să nu închideți.
Refaceți legătura cu domnul Coliban.
Domnul Allen Coliban:
Alo!
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Ne auziți acum?
Domnul Allen Coliban:
Vă ascult.
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Ne auziți, domnule Coliban?
Domnul Allen Coliban:
Alo! Eu vă aud, nu îl aud pe domnul președinte. (Discuții.)
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Ne auziți acum? (Discuții.) Știu că ne auziți acolo unde sunteți.
Domnul Allen Coliban:
Cu întârzierea respectivă, probabil.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Colegii din sală ne aud.
Aș vrea să vă transmit, în numele tuturor colegilor, la mulți ani de ziua dumneavoastră…
Domnul Allen Coliban:
Da, îl aud pe domnul președinte. (Discuții.)
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Să ne revedem cu bine!
Mulțumesc.
Mergem mai departe.
Cel mai entuziast grup de până acum pare Grupul UDMR, așa că îl invit la microfon – nu este
în sală, prin telefon – pe domnul Tánczos Barna.
Domnul Tánczos Barna:
Bună ziua!
Codul silvic este un act normativ extrem de important din mai multe puncte de vedere. Salutăm
inițiativa, salutăm încercarea inițiatorilor de a transforma pădurea într-un loc care este accesibil pentru
agrement, pentru sport, pentru turism, însă, în același timp, prevederea inițială, propunerea legislativă,
de fapt, prevede unele măsuri care pot afecta în mod hotărâtor activitatea agricolă.
Știm foarte bine că zona forestieră este înconjurată de cele mai multe ori de pășuni alpine sau
pășuni care sunt folosite în scop agricol. Și acolo unde eliberarea acestor pășuni de lăstari, de
vegetație forestieră în fază incipientă este obligatorie, atât pentru a putea folosi aceste pășuni pentru
activitatea agricolă, cât și din punctul de vedere al regulilor impuse de APIA, prevederea conform
căreia orice distrugere sau orice tăiere de asemenea lăstari se sancționează penal, ar fi putut produce
consecințe negative în agricultură.
De aceea, în cadrul dezbaterilor din comisiile permanente de specialitate, am propus ca, în
cazul în care pășunile sunt curățate la 3, la 4, la 5 ani de către proprietari sau utilizatori, eliberarea
acestor suprafețe agricole de lăstari, de exemplu, să nu fie considerată o faptă penală.
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În rest, salutăm încercarea inițiatorilor de a impune niște reguli mult mai stricte în ceea ce
privește furtul și sancționarea furtului de masă lemnoasă. Este discutabilă prevederea conform căreia
doar în formă de buștean se poate vinde masa lemnoasă de către proprietarii de fond forestier din
domeniul public, adică autorități publice locale sau statul român, însă trebuie făcută o încercare în a
reglementa, inclusiv în acest fel, vânzarea de masă lemnoasă.
UDMR va vota pentru acest proiect de lege în forma adoptată de comisiile de specialitate, astfel
încât în Camera decizională legea să se transforme cât se poate de repede într-un act normativ…
propunerea legislativă să se transforme într-un act normativ care să producă efecte pozitive, atât în
stoparea furturilor din fondul forestier, cât și în administrarea pășunilor și suprafețelor agricole care
sunt în imediata vecinătate a fondului forestier.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Tánczos Barna.
Nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 16, Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea
Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală. (L269/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru administrație și al Comisiei pentru apărare este de
respingere a propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul, primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, domnul senator Viorel Salan.
Domnul Viorel Salan:
Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.
Doamnelor și domnilor colegi,
Prezenta inițiativă parlamentară privește completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind
organizarea și funcționarea Poliției Locale, iar intenția declarată a inițiatorilor a fost ca, prin aprobarea
acestui proiect de lege, să fie consolidată capacitatea administrațiilor publice locale de a furniza
eficient, unitar și performant servicii publice de calitate în beneficiul cetățeanului și al comunității pe
baza principiilor, conceptelor și normelor general aplicabile structurilor din polițiile locale.
Dar, în urma analizei efectuate la nivelul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională, au rezultat o serie de carențe care au făcut ca membrii comisiei să adopte, prin majoritatea
voturilor membrilor prezenți, un raport de respingere.
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În cadrul ședinței am prezentat, la rândul meu, o serie de argumente suplimentare și am arătat,
între altele, că structura de Poliție Locală nu este organizată la nivel național în toate localitățile. În
plus, propunerea legislativă impune suplimentarea, modificarea a circa 20 de alte acte normative cu
incidență asupra competențelor de ordine publică și, parțial, de circulație rutieră ale Poliției.
Totodată, am adus următoarele argumente: proveniența personalului nu este prin școlarizare, ci
încadrare directă cu obligația de a urma un curs de formare profesională în instituțiile Ministerului
Afacerilor Interne, cu durata de trei luni, în primii doi ani de la încadrare.
Marea majoritate a aspectelor vizate în acest proiect sunt pe linie de circulație auto, vizând
oprirea autovehiculelor, controlul autovehiculelor sau chiar posibilitatea reținerii permisului de
conducere până la 24 de ore și, ulterior, predării organelor de poliție rutieră ale Poliției naționale. Or,
toate acestea ar duce la suprapuneri de competență cu Poliția națională.
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat din Senat va vota împotriva acestui
proiect de lege.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Salan.
Din partea Grupului PNL, doamna senator Nicoleta Pauliuc.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Bună ziua, stimați colegi!
Partidul Național Liberal susține raportul comun al comisiilor sesizate, de respingere a acestei
inițiative legislative.
De principiu, suntem de acord că Legea nr.155/2010 privind Poliția Locală poate și trebuie să
fie îmbunătățită, dar acest demers trebuie să fie făcut cu viziune, luând în considerare toată arhitectura
sistemului național de ordine publică și pe cea a autorităților de constatare și sancționare a contravențiilor.
Principalele critici pe care le-aș aduce în atenția dumneavoastră astăzi la această inițiativă
sunt următoarele:
Proiectul de lege introduce suprapuneri de competențe ale Poliției Locale cu Poliția națională și
cu autorități de control din domenii conexe. Am discutat acest aspect al suprapunerilor și atunci când,
de exemplu, am avut un proiect de modificare a Legii jandarmeriei și am subliniat faptul că Uniunea
Europeană solicită și recomandă permanent statelor membre să elimine orice formă de paralelism
existent în domeniul instituțiilor de aplicare a legii. În plus, în baza noului concept, va trebui modificat,
de exemplu, Planul național de întrebuințare a forțelor de ordine publică și o nouă strategie de realizare
a ordinii și siguranței publice care să le înlocuiască pe cele aflate în vigoare.
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A doua critică ar fi că inițiativa legislativă de astăzi creează o nouă categorie privilegiată în
administrațiile publice locale, și anume cea a polițiștilor locali care – atenție! – ar trebui să iasă la
pensie foarte devreme. Or, conform legislației în vigoare, pot benefica de statute speciale funcționarii
publici care îndeplinesc activități specifice în cadrul instituțiilor din sistemul de ordine publică și
securitate națională, nu în alte structuri publice, cum ar fi administrațiile publice locale.
În concluzie, vă invit, dragi colegi senatori din toate partidele politice, să ne așezăm la masa
discuțiilor să vedem cum ne dorim să arate Sistemul Național de Ordine Publică și să facem acele
modificări legislative necesare pentru a da structurilor, cu competențe în domeniu, coerență,
funcționalitate și eficiență.
Partidul Național Liberal votează împotriva inițiativei legislative de modificare a Legii
nr.155/2010 privind Poliția Locală, aflată pe ordinea de zi a Senatului.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Pauliuc.
Dacă nu mai sunt alte intervenții la acest punct, votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 17, Propunerea legislativă privind sprijinul pentru un trai decent
în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2. (L277/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă este de respingere a propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, doamna senator Crețu.
Microfonul central, vă rog.
Doamna Gabriela Crețu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Ca social-democrați, suntem într-o situație cumva delicată. Această propunere legislativă arată
direcția dorită de noi, dar merge spre ea cu o mașină fără benzină și prin gropi – cu regret o spunem.
Implicit sau explicit, propunerea formulează câteva probleme cu care suntem total de acord.
Suntem de acord că societatea noastră în general și România, în special, este afectată de o mare
problemă de distribuție a averilor și a veniturilor, inegalitățile și sărăcia trebuie luate în serios în
interesul cetățenilor, dar și în interesul economiei, care este subminată de lipsa cererii și a forței de
muncă înalt educate, că educația bună se face cu bani.
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În perioadele de criză, suntem de acord, cei mai afectați pe termen scurt nu sunt cei care, de
bine-de rău, au o sursă de venit din pensii sau salarii, sunt cei fără venituri care trăiau din tot felul de
munci precare. Aceștia nu au VMG, șomaj, șomaj tehnic sau subvenții de la Guvern, sunt numai
buni de trimis la export.
Este adevărat, de asemenea, că salariul minim este departe de a asigura un trai decent, așa cum
am arătat în mod repetat cei care am inițiat Legea privind coșul minim pentru un trai decent. La fel
cred și social-democrații europeni când susțin propunerea de salariu minim european.
Suntem de acord și că cea de a patra revoluție industrială, cu mutarea importanței de pe forța de
muncă pe inteligența artificială și sectorul digital, generează și, mai ales, va genera în viitor mari
probleme celor care trăiau din muncă, precum și sistemelor de asigurări sociale bazate pe contribuții
asociate unui loc de muncă/salariat. Dar, din păcate, Grupul social-democrat este de acord și că
propunerea actuală trebuie respinsă. E complicată și neaplicabilă în perioada de epidemie, pentru că
presupune birocrație multă și are claritate puțină.
În al doilea rând, e lipsită de curaj și de perspectivă. Problemele pe care încearcă să le trateze
sunt generale, nu sunt specifice economiei. De aceea, votând împotrivă, îi rugăm pe inițiatori, de ale
căror intenții nu ne îndoim – sunt bune –, să ni se alăture în efortul de a elabora o soluție serioasă și pe
termen lung la problemele menționate.
Trebuie să luăm în calcul și în dezbaterea națională marile teme actuale ale stângii: dividendul
digital ca formă de distribuire universală a rezultatelor economice sau – de ce nu? – transformarea
subvențiilor date de guverne firmelor private în acțiuni pentru muncitori, nu în conturi grase în
paradisurile fiscale pentru companiile fără responsabilitate socială.
În speranța că toți cei interesați de cum va arăta societatea de mâine se vor alătura acestei
dezbateri, votăm astăzi împotrivă, dar acționăm „pentru”.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator.
Îl invit acum la microfonul central pe domnul senator Adrian Țuțuianu.
Vă rog.
Domnul Adrian Țuțuianu:
Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.
O să vă rog să-mi îngăduiți să vorbesc fără mască, pentru că mi-e mai comod așa.
Mă surprinde poziția colegilor din Partidul Social Democrat pe un proiect de lege care este
extrem de important și vine în sprijinul categoriilor sociale care sunt grav afectate de această criză
provocată de coronavirusul SARS-CoV-2.
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Legea privind sprijinul pentru un trai decent în contextul acestei pandemii prevede, în esență,
posibilitatea pentru cetățenii români cu vârsta de peste 18 ani la un venit minim lunar de 1 500 de lei,
în contextul acestei pandemii, pe perioada stării de urgență, respectiv pentru o perioadă de 6 luni după
terminarea acestei stări de urgență.
În al doilea rând, acest venit minim pentru un trai decent se stabilește ca diferență între
veniturile nete lunare ale persoanei și venitul menționat de 1 500 de lei, luându-se în calcul veniturile
din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, salarii sau asimilate
salariilor, cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din pensii, activități agricole,
silvicultură, piscicultură, premii și jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare și alte surse, așa
cum sunt definite de Codul fiscal, urmând ca toate aceste lucruri să fie analizate și verificate de către
agențiile județene pentru prestații sociale care au și obligația de a emite actele administrative necesare,
respectiv actele de încetare a plății acestui ajutor în condițiile în care persoana solicitantă nu mai
îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Pentru știința tuturor, vreau să vă aduc în atenție faptul că în
Spania a fost adoptată o reglementare similară, în urmă cu câteva zile, care prevede un venit de 456 de
euro pe persoană, pornind cam de la aceleași criterii pe care noi le-am stabilit aici.
De asemenea, în Statele Unite ale Americii, Administrația Trump acordă 1200 de dolari și cred
că urmăriți cu toții știrile de la televizor și vedeți ce situație dificilă există în Statele Unite ale Americii
generată de criza alimentară, de sărăcie și de inegalitățile profund existente între membrii societății. Vă
aduc aminte, de asemenea, colegilor din Partidul Social Democrat, că avem în România 40% dintre
pensionari cu pensii sub 1 000 de lei – înseamnă 1 987 000 de persoane – și 66% dintre pensionari cu
pensii sub 1 500 de lei, ceea ce înseamnă 3 200 000 de pensionari.
Adăugați pe cei 430 000 de salariați ale căror contracte de muncă au încetat, adăugați pe cei
1 200 000 care au fost sau sunt încă în șomaj tehnic și aveți în vedere situația generată de această criză
economică care se va materializa, probabil, în peste 1 milion de șomeri în următoarele luni.
Ca urmare, eu cred că acest proiect de lege trebuie adoptat. El vine în sprijinul oamenilor care nu
au venituri și care sunt grav afectați de creșterea prețurilor și de lipsa de soluții la problemele de zi cu zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator.
Dacă nu mai sunt alte intervenții la acest punct, mergem mai departe.
*
Punctul 18, Propunerea legislativă pentru achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură
medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească. (L299/2020)
Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a propunerii.
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Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Avem o singură înscriere la cuvânt, doamna senator Florina Presadă.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori!
Am fost nevoită să iau cuvântul cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. Suntem în fața
unei propuneri legislative care în spate poate că are cele mai bune intenții, însă, din păcate, intenția
bună nu a fost și transpusă într-o lege care să poată fi aplicată.
Suntem întru totul de acord că este nevoie ca Guvernul României să poată cumpăra echipamente
de protecție, aparatură medicală, de reconstrucție sau de construcție de infrastructură spitalicească,
însă, însă acest lucru trebuie făcut printr-o propunere legislativă care să aibă valoare de act normativ.
Or, în acest moment, așa cum arată propunerea legislativă, ea este mai mult o declarație de intenție și
nu are valoare de act normativ, lucru pe care îl sesizează, de altfel, chiar Consiliul Legislativ.
Este motivul pentru care Uniunea Salvați România va vota „abținere” pe marginea acestui
raport de admitere la propunerea legislativă.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator.
Cum spuneam, nu mai sunt alte intervenții.
Vot, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 19, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. (L310/2020)
Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege
privind respingerea ordonanței și amendamente respinse.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe punctul 20, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut
(Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi
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Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019.
(L235/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul, Cameră decizională.
Nu sunt intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 21, Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în
România), semnat la Bucureşti la 13 august 2019 şi la Paris la 2 septembrie 2019. (L245/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru buget și al Comisiei pentru politică externă este de admitere
a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului PNL, prin telefon, doamna senator Alina Gorghiu.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Avem în vedere un proiect important, aș spune eu, și urgent, dacă ne raportăm la o celebră
cauză Rezmiveș și alții contra României, unde am fost condamnați de CEDO din pricina
supraaglomerării din penitenciare.
CEDO a statuat în hotărârea-pilot că, printre altele, din partea României sunt așteptate – și
dați-mi voie să citez acum – „măsuri de natură administrativă prin care să se reducă supraaglomerarea
și să îmbunătățească condițiile materiale de detenție”. Deși la nivel parlamentar vorbim despre asta de
o grămadă de ani, din păcate, infrastructura penitenciarelor a rămas ca în epoca de piatră. Astăzi
proiectul acesta presupune aprobarea unui împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei în vederea modernizării acestei infrastructuri judiciare din România. E un proiect
inițiat de Guvern care vine în contextul hotărârii-pilot despre care vă menționam anterior pentru
remedierea situației și în vederea evitării unei posibile noi condamnări la CEDO.
Sunt sume… sau vorbim despre o sumă de 221,5 milioane de euro, sumă destul de mare, care
se va întinde ca și investiție în sistem penitenciar pe șase ani. Presupune construirea a două
penitenciare unul în Buzău, unul în Prahova, aproximativ 2 000 de locuri ambele, construirea unei
facilități de pregătire a personalului din penitenciare în Pantelimon, construirea unui centru pentru
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recuperarea capacității ofițerilor de penitenciar, deci sunt lucruri care realmente sunt necesare, suntem
foarte în urmă cu ele, și pledez pentru această manieră de rezolvare a problemelor.
Grupul PNL va susține acest proiect, cred eu, necesar și util pentru toată lumea.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Gorghiu.
Recunosc că îmi amintesc cu oarecare satisfacție profesională demararea proiectului noului
Penitenciar de la Berceni și închiderea celui aflat în momentul de față în centrul orașului Ploiești, dat
în funcțiune în 1890. Să sperăm că proiectul va avea, de aici încolo, un ritm accelerat.
Nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
*
Mergem mai departe, punctul 22, avem o solicitare de retrimitere la comisie, cu termen pentru
depunerea raportului suplimentar de o săptămână, a Proiectului de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. (L301/2020)
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 23, de asemenea, o solicitare de retrimitere la comisie a Proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989. (L251/2020)
Votul, la finalul ședinței.
*
Ultimul punct al ordinii de zi, avem o solicitare de prelungire de la 45 la 60 de zile a termenului
de dezbatere și adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de
comerţ din România nr.335/2007. (L273/2020)
*
Stimați colegi,
Înainte de a trece la partea a doua a ședinței, am lăsat la finalul primei părți punctul 2, unde nu
aveam raportul depus. Între timp, a fost depus și afișat.
Este vorba de Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri
tranzitorii. (L320/2020)
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Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege
privind respingerea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Stimați colegi,
Urmează partea a doua, cum spuneam, votul final asupra tuturor inițiativelor dezbătute anterior.
Ne vom exprima votul, printr-un singur apel nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute. Și vă
reamintesc, potrivit art.110¹ din Regulamentul Senatului, se va supune printr-un singur vot raportul în
întregime și inițiativa legislativă.
Conform art. 135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării
pentru inițiativele dezbătute anterior.
La punctul 1, Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor
nerambursabile europene (L220) – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului
suplimentar, cu un amendament admis, și propunerii legislative.
Propunerea face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 2, stimați colegi, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.72/2020 pentru
suspendarea aplicării prevederilor art.21 din Legea nr.165/2013 privind unele măsuri pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului și proiectului de lege
privind respingerea ordonanței.
Legea este ordinară, Senatul – primă Cameră sesizată.
Punctul 3, Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr.61/2020 privind completarea Legii
cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de admitere și
proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este organică, Senatul – primă Cameră sesizată.
Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.64/2020 privind modificarea și
completarea art.8 din OUG nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri
europene, ca urmare a COVID – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului, cu
amendamente admise, și proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară, Senatul – primă Cameră sesizată.
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Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.65/2020 privind unele măsuri pentru
digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții
pentru perioada de programare 2014 – 2020 – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului
de admitere și proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 6, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.66/2020 privind modificarea și
completarea art.1 din OUG nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin
Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei – ne vom pronunța
printr-un singur vot asupra raportului de admitere și proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară, Senatul – primă Cameră sesizată.
Punctul 7, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.67/2020 privind modificarea unor acte
normative și prelungirea unor termene – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de
admitere și proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 8, Propunerea privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, precum și alte acte normative – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului, cu
amendamente admise, și propunerii legislative.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 9, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de respingere, respectiv
respingerea propunerii legislative.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 10, Propunerea pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – ne vom
pronunța printr-un singur vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 11, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.68/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor
de urgență și al protecției civile (L308) – ne vom pronunța prin vot asupra solicitării de retrimitere la
comisia de specialitate.
Punctul 12, Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind
securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi
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standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE – ne vom
pronunța printr-un singur vot asupra raportului, cu amendamente admise, și proiectului de lege.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 13, Propunerea privind modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – ne vom pronunța printr-un
singur vot asupra raportului de admitere, cu amendamentul admis, a propunerii legislative.
Propunerea este organică, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 14, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.69/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra
raportului, cu un amendament admis, și proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 15, Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 privind Codul
silvic – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de admitere, cu amendamente admise,
și propunerii legislative.
Propunerea este organică, Senatul – primă Cameră sesizată.
Punctul 16, Propunerea pentru completarea şi modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliţia
Locală – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea
propunerii legislative.
Legea este organică, Senatul este primă Cameră sesizată.
Punctul 17, Propunerea privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate
de SARS-CoV-2 – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de respingere, respectiv
respingerea propunerii legislative.
Legea este organică, Senatul – primă Cameră sesizată.
Punctul 18, Propunerea legislativă pentru achiziţia de echipamente de protecţie şi aparatură
medicală şi de construcţie de infrastructură spitalicească – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra
raportului de admitere și propunerii legislative.
Legea este ordinară, Senatul – primă Cameră sesizată.
Punctul 19, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii educației naționale nr.1/2011 – ne vom pronunța printr-un
singur vot asupra raportului și proiectului de lege privind respingerea ordonanței.
Legea este organică, Senatul – primă Cameră sesizată.
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Punctul 20, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 – ne vom
pronunța printr-un singur vot asupra raportului de admitere și proiectului de lege.
Legea este ordinară, Senatul este Cameră decizională.
Punctul 21, Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 13 a ugust 2019 şi la
Paris la 2 septembrie 2019 – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de admitere și
proiectului de lege.
Legea este ordinară, iar Senatul este Cameră decizională.
Punctul 22, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind
organizarea și exercitarea profesiei de arhitect – ne vom pronunța prin vot asupra solicitării de
retrimitere la comisia de specialitate.
Punctul 23, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.91/2019 privind desfiinţarea Institutului
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – ne vom pronunța prin vot asupra solicitării de retrimitere la
comisia de specialitate.
Punctul 24, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de
comerţ din România nr.335/2007 – ne vom pronunța prin vot asupra solicitării de prelungire de la 45 la
60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare.
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 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” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei, cu
modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că
nu sunteți de acord cu adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot.
Cu privire la punctul 9 – L259, punctul 10 – L260, punctul 16 – L269 și punctul 17 – L277 de
pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu raportul, respectiv respingerea
inițiativelor legislative, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu respingerea acestora, iar
prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot.

- 28 -

Cu privire la punctele 2 – L320 și 19 – L310 de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă
că sunteți de acord cu raportul și proiectul de lege privind respingerea ordonanței, opțiunea „contra”
înseamnă că nu sunteți de acord cu proiectul de lege privind respingerea ordonanței, iar prin
exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot.
Cu privire la punctul 11 – L308, punctul 22 – L301 și punctul 23 – L251 de pe ordinea de zi,
opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu solicitările de retrimitere la comisiile de specialitate,
opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu aceste solicitări.
De asemenea, la punctul 24 de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord
cu solicitarea de prelungire de la 45 la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare, opțiunea
„contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu această solicitare.
În continuare, îl invit la microfon pe domnul senator Mario Oprea pentru efectuarea
apelului telefonic.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Bună ziua tuturor!
Distins Senat, începem prima rundă de apeluri telefonice și vă rog să faceți legătura cu domnul
senator Alexandrescu Vlad-Tudor.
Apoi, se pregătește pentru a vota doamna senator Andronescu Ecaterina.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Bună ziua!
Vlad Alexandrescu sunt și voi vota în felul următor: marginal 1 – abținere, punctul 2 de pe
ordinea de zi – împotrivă, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 –
pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – contra, punctul 11 –
pentru retrimiterea la comisie, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – abținere, punctul
15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, punctul 18 – abținere, punctul 19 – împotrivă,
punctul 20 – pentru, punctul 21 – pentru, punctul 22 – abținere, punctul 23 – pentru retrimiterea la
comisie, punctul 24 – pentru retrimiterea la comisie.
Mulțumesc.
O zi bună vă doresc!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Doamna senator Alexandrescu Ecaterina, vă rugăm să vă exprimați opțiunile de vot.
Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt.
Doamna Ecaterina Andronescu:
Andronescu sunt, domnule senator, și vă mulțumesc că m-ați invitat la microfon.
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Votul meu este pentru, cu excepția punctului 22, unde votez împotrivă.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Domnul senator Antal István-Loránt.
Se pregătește doamna senator Arcan Emilia.
Domnul Antal István-Loránt:
Bună ziua!
De la punctul 1 până la punctul 9 – votez pentru, la punctul 10 – abținere, de la punctul 11 până
la punctul 17 – votez pentru, la punctul 18 și la punctul 19 – abținere, iar de la punctul 20 până la
punctul 24 – votez pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Arcan Emilia.
Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel.
Doamna Emilia Arcan:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Emilia Arcan, senator PSD de Neamț, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative
care s-au dezbătut astăzi în ședință, cu precizarea că la punctele 2, 9, 10, 16, 17 și 19 votul meu este
pentru raport de respingere și, categoric, împotriva inițiativelor legislative.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Arcaș Viorel.
Se pregătește să voteze domnul senator Avram Nicolae.
Domnul Viorel Arcaș:
Sunt senatorul Arcaș Viorel la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru – pentru
rapoartele de admitere, pentru rapoartele de respingere, pentru retrimiteri.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am înțeles.
Mulțumim foarte mult, domnule senator.
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Urmează să voteze domnul senator Avram Nicolae.
Se pregătește pentru vot domnul senator Baciu Gheorghe.
Domnul Nicolae Avram:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senator Avram, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Baciu Gheorghe. Microfonul 5.
Se pregătește să voteze domnul senator Badea Viorel-Riceard.
Domnul Gheorghe Baciu:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Gheorghe Baciu, PMP, Circumscripția nr.15 Covasna, votul meu de astăzi este următorul:
punctul 1 – abținere, punctul 2 – abținere, de la punctul 3 până la 7 inclusiv – pentru, punctul 8 – abținere,
de la punctul 9 până la 15 inclusiv – pentru, punctele 16 și 17 – împotrivă, de la punctul 18 la 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Badea Viorel.
Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senatorul PNL diaspora Viorel Badea, votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru,
punctul 2 – împotrivă, punctele 3, 4, 5, 6, 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 și punctul 10 –
împotriva raportului de respingere, punctul 11 – pentru retrimiterea la comisie, punctele 12, 13, 14, 15
– pentru, punctul 16 – pentru raportul de respingere, 17 – pentru raportul de respingere, 18 –
împotrivă, 19 – împotriva raportului de respingere, 20, 21 – pentru, 22 – pentru retrimiterea la comisie,
23 – pentru retrimiterea la comisie și 24 – pentru prelungirea termenului.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Bădălău Niculae.
Se pregătește să voteze domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu.
Domnul Niculae Bădălău:
Bună ziua!
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Senator Bădălău Niculae, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu și se pregătește să voteze domnul
senator Bodog Florian-Dorel.
Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, votez în felul următor: 1, 2 – abținere, 3
până la 7 inclusiv – pentru, 8 – împotrivă, 9-15 – pentru, 16, 17 – împotrivă, 18-24 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Bodog Florian-Dorel.
Se pregătește să voteze domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Florian Bodog, Bihor, și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi:
pentru rapoartele de respingere, pentru rapoartele de admitere, respectiv pentru retrimiterea la comisie,
acolo unde e cazul.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. Microfonul 5.
Se pregătește să voteze domnul senator Brăiloiu Liviu.
Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu:
Mulțumesc frumos.
Votez „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Brăiloiu Liviu și se pregătește să voteze domnul senator
Breaz Valer-Daniel.
Nu a răspuns.
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Urmează la vot domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Se pregătește să voteze domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Valer-Daniel Breaz:
Bună ziua!
Daniel Breaz sunt, senator PSD de Alba, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Bulacu Romulus.
Se pregătește pentru vot domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Domnul Romulus Bulacu:
Bună ziua, stimați colegi!
Romulus Bulacu, senator PNL, votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 –
împotrivă, punctul 3 – pentru, punctele 4, 5, 6, 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 –
împotrivă, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, punctele 12, 13, 14, 15, 16 și 17 – pentru,
punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – împotrivă, punctele 20, 21, 22, 23 și 24 – pentru.
Vă mulțumesc foarte mult.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Se pregătește pentru vot domnul senator Cadariu Constantin-Daniel.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senator Daniel Butunoi, la toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi votul meu este pentru.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Cadariu Constantin-Daniel.
Se pregătește să voteze domnul senator Caracota Iancu.
Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi este
după cum urmează: 1 – pentru, 2 – împotrivă, punctele 3, 4, 5, 6, 7 – pentru, punctele 8, 9, 10 –
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împotrivă, punctele 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 – pentru, punctele 18 și 19 – împotrivă, iar punctele 20,
21, 22, 23 și 24 – pentru.
Mulțumesc.
Bună ziua!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Caracota Iancu.
Se pregătește să voteze domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Se pregătește să voteze domnul senator Cârciumaru Florin.
Domnul Mircea-Vasile Cazan:
Sunt senatorul Mircea Cazan, voi vota după cum urmează: punctul 1 – pentru, punctul 2 –
împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 –
împotriva raportului de respingere, punctul 10 – împotriva raportului de respingere, punctul 11 –
pentru retrimiterea la comisie, punctele 12, 13, 14 și 15 – pentru, punctul 16 și 17 – pentru raportul de
respingere, punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – împotriva raportului de respingere, punctele 20 și 21 –
pentru, punctele 22, 23 și 24 – pentru retrimiterea la comisii.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Cârciumaru Florin, la microfonul 5.
Se pregătește să voteze domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Domnul Florin Cârciumaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu este pentru de la 1 la 24.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Chirteș Ioan-Cristian și se pregătește să voteze domnul senator
Chisăliță Ioan-Narcis.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Bună ziua!
Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș, votul meu este astfel: la punctul 1 – pentru,
punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă,
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punctele 9 și 10 – împotriva raportului de respingere, punctul 11 – pentru retrimitere la comisie,
punctele 12, 13, 14 și 15 – pentru, punctul 16 – pentru raport de respingere, punctul 17 – pentru raport
de respingere, punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – împotriva raportului de respingere, punctul 20 –
pentru, 21 – pentru, punctul 22 – pentru retrimitere la comisie, punctul 23 – pentru retrimitere la
comisie, iar la punctul 24 – pentru prelungirea termenului.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Chițac Vergil.
Domnul Ioan-Narcis Chisăliță:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Chisăliță Ioan și voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Chițac Vergil.
Se pregătește să voteze domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Coliban Allen.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Coliban Allen.
Se pregătește domnul senator Corlățean Titus.
Domnul Allen Coliban:
Bună ziua!
Allen Coliban sunt, senator USR de Brașov.
Vreau să vă mulțumesc totodată și pentru urări, care au ajuns, chiar dacă există decalajul acesta
între transmisiune și vorbele din plen.
Voturile pentru astăzi sunt: la 1 – abținere, 2 – contra, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 –
pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra raportului de respingere, 10 – contra raportului de
respingere, 11 – pentru retrimiterea la comisie, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – abținere, 15 – pentru,
16 – pentru, 17 – pentru, 18 – abținere, 19 – contra, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – abținere, 23 –
pentru, 24 – pentru.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator, am consemnat.
Urmează să voteze domnul senator Corlățean Titus, la microfonul 5.
Se pregătește pentru a vota domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin.
Domnul Titus Corlățean:
Mulțumesc.
Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votez pentru toate rapoartele aflate pe ordinea
de zi, așa cum au fost ele redactate, și pentru retrimiterea la comisie acolo unde a fost solicitat
acest lucru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Costoiu Mihnea.
Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica.
Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu:
Bună ziua, domnule președinte!
Stimați colegi,
Sunt Mihnea Costoiu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica.
Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Doamna Severica-Rodica Covaciu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Severica-Rodica Covaciu, senator PMP de Maramureș, votul meu este următorul: punctul
numărul 1 – abținere, punctul numărul 2 – abținere, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctul 8 –
abținere, punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – împotrivă, punctele 11, 12, 13, 14 și 15 – pentru, punctele
16 și 17 – împotrivă, punctele 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
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Urmează să voteze doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Se pregătește să voteze doamna senator Crețu Gabriela.
Doamna Elena-Lavinia Craioveanu:
Bună ziua!
Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot doamna senator Crețu Gabriela, la microfonul 5.
Se pregătește să voteze domnul senator Cristina Ioan.
Doamna Gabriela Crețu:
Mulțumesc.
Astăzi, 3 iunie, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, cu excepția
punctului 1, la care vă rog să consemnați abținere.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Cristina Ioan.
Se pregătește să voteze domnul senator Császár Károly Zsolt.
Domnul Ioan Cristina:
Alo!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Da, domnule senator, vă auzim.
Domnul Ioan Cristina:
Bună ziua!
Sunt senatorul PNL de Arad Cristina Ioan și voi vota în felul următor: punctul 1 – pentru, 2 –
împotriva raportului de respingere, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 –
împotrivă, 9 – împotriva raportului de respingere, 10 – împotriva raportului de respingere, 11 – pentru
retrimiterea la comisie, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru raportul de
respingere, 17 – la fel, 18 – împotrivă, 19 – împotriva raportului de respingere, 20 – pentru, 21 –
pentru, 22 – pentru retrimiterea la comisie, 23 – la fel și 24 – pentru prelungirea termenului.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Császár Károly Zsolt și se pregătește să voteze domnul
senator Cseke Attila-Zoltan.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 9 inclusiv –
pentru, la punctul 10 – abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv – pentru, punctul 18 –
abținere, 19 – abținere, de la punctul 20 până la punctul 24 inclusiv – pentru.
Mulțumesc.
O zi bună să aveți!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Cseke Attila, la microfonul 5.
Se pregătește să voteze doamna senator Dan Carmen Daniela.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Mulțumesc.
Sunt senatorul Cseke Attila, de la punctul 1 până la punctul 9 inclusiv votez pentru, la punctul
10 votez abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv votez pentru, la punctele 18 și 19 votez
abținere, de la punctul 20 până la 24 inclusiv votez pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Dan Carmen Daniela și se pregătește să voteze domnul
senator Dănăilă Leon.
Doamna Carmen Daniela Dan:
Bună ziua!
Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate proiectele înscrise pe ordinea de zi astăzi, 3
iunie, votul meu este pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Dănăilă Leon.
Se pregătește domnul senator Deneș Ioan.
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Domnul Leon Dănăilă:
Sunt senator Leon Dănăilă și votez: punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotriva raportului de
respingere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 –
pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru
retrimitere la comisie, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 –
pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – împotrivă,
punctul 20 – pentru, punctul 21 – pentru, punctul 22 – pentru, punctul 23 – pentru, punctul 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Deneș Ioan.
Se pregătește să voteze domnul senator Derzsi Ákos.
Domnul Ioan Deneș:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi a
Senatului, așa cum au fost prezentate în plenul Senatului de azi: pentru rapoarte de admitere, pentru
rapoarte de respingere, respectiv retrimitere la comisii.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi deosebită.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Derzsi Ákos.
Se pregătește să voteze domnul senator Diaconescu Renică.
Domnul Derzsi Ákos:
Bună ziua!
Sunt senatorul Derzsi Ákos, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 9
inclusiv – pentru, punctul 10 – abținere, de la punctul 11 până la 17 inclusiv – pentru, punctele 18 și 19
– abținere, de la punctul 20 până la 24 inclusiv – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Diaconescu Renică și se pregătește să voteze domnul senator
Diaconu Adrian-Nicolae.
Domnul Renică Diaconescu:
Bună ziua, stimați colegi!

- 39 -

Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi plăcută!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Diaconu Adrian-Nicolae.
Se pregătește pentru a vota doamna senator Dima Carmen.
Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Adrian Diaconu, de Timiș, vă rog să consemnați votul meu „pentru” la toate
propunerile făcute asupra inițiativelor legislative de pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Dima Carmen.
Se pregătește să voteze doamna senator Dinică Silvia-Monica.
Doamna Carmen Dima:
Bună ziua, distinși colegi!
Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi, în sensul explicitat de președintele de ședință.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze, la microfonul 5, doamna senator Dinică Silvia-Monica.
Se pregătește pentru a vota doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună ziua!
Mulțumesc.
Votul meu este următorul: punctul 1 pe ordinea de zi – abținere, punctul 2 – contra
raportului de respingere, punctul 3, punctul 4, punctul 5, punctul 6 și punctul 7 – pentru raportul de
admitere, punctul 8 – contra raportului de admitere, punctul 9 – contra raportului de respingere,
punctul 10 – contra raportului de respingere, punctul 11 – pentru retrimiterea la comisie, punctul
12 – pentru raportul de admitere, punctul 13 – pentru raportul de admitere, punctul 14 – abținere,
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punctul 15 – pentru raportul de admitere, punctul 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – abținere, 19 –
contra, punctul 20 – pentru, punctul 21 – pentru, punctul 22 – abținere și punctele 23 și 24 – pentru
retrimiterea la comisie.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează să voteze doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona și se pregătește să voteze domnul
senator Dircă George-Edward.
Doamna Nicoleta-Ramona Dinu:
Bună ziua!
Sunt Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR de Constanța, și votez după cum urmează: punctul 1
– abținere, punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 –
pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – contra, punctul 11 –
pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – abținere, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 –
pentru, 18 – abținere, 19 – contra, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – abținere, 23 – pentru retrimiterea la
comisie, 24 – pentru retrimiterea la comisie.
Mulțumesc frumos.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează la vot, la microfonul 5, domnul senator Dircă George-Edward.
Se pregătește să voteze domnul senator Dogariu Eugen.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă mulțumesc, domnule secretar.
Punctul 1 – abținere, la punctul 2 – contra raportului de respingere, la punctul 3 – pentru
raportul de admitere, la punctul 4 – pentru raportul de admitere, la punctul 5 – pentru raportul de
admitere, la punctul 6 – pentru raportul de admitere, la punctul 7 – pentru raportul de admitere, la
punctul 8 – contra raportului de admitere, punctul 9 – contra raportului de respingere, la punctul 10 –
contra raportului de respingere, la punctul 11 – pentru retrimiterea la comisie, la punctul 12 – pentru
raportul de admitere, la punctul 13 – pentru raportul de admitere, la punctul 14 – abținere, la punctul
15 – pentru raportul de admitere, la punctul 16 – pentru, la punctul 17 – pentru, la punctul 18 –
abținere, la punctul 19 – contra, la punctul 20 – pentru, punctul 21 – pentru, la punctul 22 – abținere,
iar la punctele 23 și 24 – pentru retrimiterea la comisie.
Vă mulțumesc.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Dogariu Eugen.
Se pregătește să voteze domnul senator Dumitrescu Cristian.
Domnul Eugen Dogariu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Eugen Dogariu și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Dumitrescu Cristian.
Se pregătește să voteze domnul senator Dumitrescu Iulian.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Bună ziua!
Sunt senator Cristian Dumitrescu și votez pentru la fiecare din cele 24 de puncte de pe
ordinea de zi.
Vă doresc o zi bună.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Dumitrescu Iulian.
Se pregătește să voteze domnul senator Dunca Marius.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Dunca Marius.
Se pregătește să voteze domnul senator Fălcoi Nicu.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov: votul meu este pentru la toate punctele de
pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot, la microfonul 5, domnul senator Fălcoi Nicu.
Se pregătește să voteze doamna senator Federovici Doina-Elena.
Domnul Nicu Fălcoi:
Mulțumesc.
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Stimați colegi,
Votul meu este după cum urmează: punctul 1 – abținere, punctul 2 – contra, punctele 3, 4, 5, 6,
7 – pentru, punctele 8, 9, 10 – contra, punctele 11, 12, 13 – pentru, 14 – abținere, 15, 16, 17 – pentru,
18 – abținere, 19 – contra, 20, 21 – pentru, 22 – abținere, 23, 24 – pentru.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Federovici Doina-Elena.
Se pregătește să voteze domnul senator Fejér László-Ődőn.
Doamna Doina-Elena Federovici:
Bună ziua, distinși colegi!
Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani: pentru toate punctele înscrise pe ordinea de
zi votul meu este pentru.
Zi frumoasă tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Fejér Lászlő-Ődőn.
Se pregătește să voteze domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt Fejér László-Ődőn, sunt senator UDMR de Covasna, votez: punctele 1 – 9, pentru,
punctul 10 – abținere, punctele 11 – 17, pentru, punctele 18, 19 – abținere, punctele 20 – 24, pentru.
Mulțumesc frumos.
O zi plăcută!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Fenechiu Daniel.
Se pregătește să voteze domnul senator Fifor Mihai.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL Bacău, votul meu este următorul: 1 – pentru, 2 –
împotrivă, 3, 4, 5, 6, 7 – pentru, 8, 9 și 10 – împotrivă, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – pentru, 18 și 19 –
împotrivă, 20, 21, 22, 23 și 24 – pentru.
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Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Fifor Mihai.
Se pregătește să voteze domnul senator Filipescu Răducu.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Bună ziua, stimați colegi!
Mihai Fifor, senator PSD de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise în ordinea
de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Filipescu Răducu, la microfonul 5, și se pregătește să voteze
domnul senator Ganea Ion, tot la microfonul 5. Dar poartă mască amândoi.
Domnul Răducu-George Filipescu:
Bună ziua!
Mă numesc Filipescu Răducu, sunt senator de Călărași și votul meu este următorul: pentru
punctul 1 – pentru, punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, 4, 5, 6, 7 – pentru, punctele 8, 9 și 10 –
împotrivă, punctul 11 – pentru, punctele 12, 13, 14 și 15 – pentru, punctul 16 – pentru raportul de
respingere, punctul 17 – pentru raportul de respingere, punctele 18 și 19 – împotrivă, punctele 20,
21, 22, 23 și 24 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Am consemnat, mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Ganea Ion.
Se pregătește să voteze domnul senator Ghica Cristian.
Domnul Ion Ganea:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Ion Ganea, Circumscripția electorală Tulcea, și pentru toate punctele înscrise la
ordinea de zi votez pentru.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze, tot la microfonul 5, domnul senator Ghica Cristian.
Se pregătește să voteze domnul senator Gioancă Eugen.
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Domnul Cristian Ghica:
Bună ziua!
Senator Cristian Ghica, USR: punctul 1 – abținere, punctul 2 – contra raportului de respingere,
punctele 3, 4, 5, 6, 7 – pentru rapoartele de admitere, punctele 8, 9 și 10 – contra, punctele 11, 12 și 13 –
pentru, punctul 14 – abținere, punctele 15, 16 și 17 – pentru, punctul 18 – abținere, punctul 19 – contra,
punctele 20 și 21 – pentru, punctul 22 – abținere, punctele 23 și 24 – pentru retrimiterea la comisie.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Gioancă Eugen.
Se pregătește să voteze doamna senator Gorghiu Alina.
Domnul Eugen Gioancă:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 –
împotrivă, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctele 8, 9, 10 – împotrivă, punctele 11, 12, 13, 14, 15,
16 și 17 – pentru, 18, 19 – împotrivă, 20, 21, 22, 23 și 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Gorghiu Alina.
Se pregătește să voteze domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Bună ziua!
Mulțumesc frumos pentru cuvânt.
Votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă, de la
punctul 3 până la punctul 7 inclusiv – pentru, punctele 8 și 9 – împotrivă, punctul 10 – împotrivă, de la
punctul 11 la 17 inclusiv – vot pentru, 18, 19 – împotrivă și de la 20 până la punctul 24 votez pentru.
Și vă mulțumesc.
Zi plăcută!
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.
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Domnul Remus Mihai Goțiu:
Bună ziua și bine v-am găsit!
Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, votul meu astăzi este următorul: la punctul 1 de pe
ordinea de zi – abținere, punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru
rapoartele de admitere, punctul 8 – împotriva raportului de admitere, punctul 9 – împotriva raportului de
respingere, la fel și la punctul 10 – împotriva raportului de respingere, punctul 11 – pentru retrimiterea
la comisie, punctele 12 și 13 – pentru rapoartele de admitere, punctul 14 – abținere, punctul 15 –
pentru raportul de admitere, punctele 16 și 17 – pentru, punctul 18 – abținere, punctul 19 – împotrivă,
punctele 20 și 21 – pentru, punctul 22 – abținere, punctele 23 și 24 – pentru retrimiterea la comisie.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Hadârcă Ion.
Se pregătește să voteze doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Domnul Ion Hadârcă:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu la ordinea de zi dezbătută astăzi este: de la
punctul 1 la punctul 24 inclusiv votul meu este pentru, respectiv pentru rapoartele de admitere, de
respingere sau retrimitere la comisie, după caz.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Se pregătește să voteze domnul senator Ilea Vasile.
Doamna Eleonora-Carmen Hărău:
Bună ziua!
Sunt Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, votul meu este următorul: punctele 1 și 2 –
pentru, punctele 3, 4, 5, 6, 7 – de asemenea pentru, punctele 8, 9, 10 – împotrivă, punctele 11 până la
17 – pentru, punctele 18 și 19 – împotrivă, punctele 20 până la 24 – pentru.
Vă mulțumesc frumos.
O zi minunată!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Ilea Vasile.
Se pregătește să voteze domnul senator Ilie Viorel.
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Domnul Vasile Ilea:
Bună ziua!
Sunt senatorul Ilea Vasile și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Ilie Viorel.
Se pregătește să voteze domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Domnul Viorel Ilie:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Viorel Ilie, senator PNL de Bacău, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este
următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4, 5, 6 și 7
– vot pentru, punctul 8 – împotrivă, punctele 9 și 10 – împotriva raportului de respingere, punctul 11
– pentru retrimitere la comisie, punctele 12, 13, 14, 15 – vot pentru, punctul 16 și punctul 17 –
pentru raportul de respingere, punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – împotriva raportului de
respingere, punctele 20, 21 – pentru, punctele 22, 23 – pentru retrimiterea la comisie și punctul 24 –
pentru prelungirea termenului.
Vă mulțumesc și vă doresc sănătate.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Se pregătește să voteze domnul senator Ionașcu Gabi.
Domnul Cătălin Lucian Iliescu:
Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua, stimați colegi!
Lucian Iliescu este numele meu, senator PMP de București, votul pentru ședința de astăzi,
3 iunie 2020, este următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotriva raportului de respingere,
punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctul numărul 8 – împotrivă, punctele numărul 9 și 10 –
împotriva raportului de respingere, punctul numărul 11 – votez pentru retrimiterea la comisie,
punctele 12, 13, 14, 15 – pentru, punctele 16 și 17 – votez pentru raportul de respingere, punctul
numărul 18 – împotrivă, punctul numărul 19 – împotriva raportului de respingere, punctele 20 și
21 – pentru, punctele 22, 23 – pentru retrimitere la comisie, punctul 24 – pentru prelungirea
termenului.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Ionașcu Gabi.
Se pregătește să voteze domnul senator Iordache Virginel.
Domnul Gabi Ionașcu:
Mulțumesc, domnule președinte.
O zi bună, dragi colegi!
Votul meu este următorul – senatorul Gabi Ionașcu, senator PMP din Circumscripția nr.23
Ialomița –, iată votul: punctele 1 și 2 – abținere, punctele de la 3 la 7 – vot pentru, la punctul 8 – vot
împotrivă, de la punctele 9 până la 15 – vot pentru, punctele 16 și 17 – vot împotrivă, de la punctul 18
până la 24 – votul meu este pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Iordache Virginel.
Se pregătește să voteze domnul senator Iriza Scarlat.
Domnul Virginel Iordache:
Bună ziua, stimate și stimați colegi!
Sunt Virginel Iordache, senator de Suceava, senator PSD, și în cadrul ședinței de astăzi votez
pentru la fiecare dintre cele 24 de puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Iriza Scarlat.
Se pregătește să voteze domnul senator László Attila.
Domnul Scarlat Iriza:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator PSD Iriza Scarlat și votul meu este pentru la toate cele 24 de puncte înscrise
pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator László Attila.
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Se pregătește să voteze domnul senator Leș Gabriel-Beniamin.
Domnul László Attila:
Bună ziua!
Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu este următorul: de la punctele 1 la 9
inclusiv – pentru, punctul 10 – abținere, 11 – 17 inclusiv – pentru, 18 și 19 – abținere, 20, 24 – pentru.
Mulțumesc frumos.
Vă doresc o zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Leș Gabriel-Beniamin.
Se pregătește să voteze domnul senator Lungu Dan.
Domnul Gabriel-Beniamin Leş:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator PSD de Satu-Mare, iar votul meu este pentru la toate cele
24 de puncte înscrise pe ordinea de zi, în funcție de discuțiile care au avut loc astăzi în plen.
Vă mulțumesc.
O zi liniștită tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Lungu Dan.
Se pregătește să voteze domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Domnul Dan Lungu:
Bună ziua!
Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, votul meu de astăzi este următorul: la punctul 1 –
abținere, la punctul 2 – împotrivă, de la punctele 3 la 7 – pentru, punctele 8, 9 și 10 – contra, 11 –
pentru retrimiterea la comisie, 12 și 13 – pentru, 14 – abținere, 15, 16, 17 – pentru, 18 – abținere, 19 –
împotrivă, 20 și 21 – pentru, 22 – abținere, 23 – pentru retrimiterea la comisie și 24 – pentru
retrimiterea la comisie.
Mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Se pregătește să voteze domnul senator Lupu Victorel.
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Domnul Vasile-Cristian Lungu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian, votul meu este următorul: la punctul 1 de pe ordinea de
zi – abținere, la punctul 2 – abținere, de la punctul 3 până la 7 – pentru, la punctul 8 – împotrivă, de la
punctul 9 până la punctul 15 – pentru, punctele 16 și 17 – împotrivă, punctul 18 până la 24 – pentru.
Vă 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:
Bună ziua!
Sunt Victorel Lupu, senator PSD de Iași, votez pentru toate punctele înscrise la ordinea de zi.
Cu bine, stimați colegi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Manoliu Dan.
Se pregătește să voteze domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan.
Domnul Dan Manoliu:
Bună ziua!
Sunt senator Dan Manoliu din Neamț, PSD, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
O zi bună vă doresc!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan.
Se pregătește să voteze domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu:
Bună ziua!
Sunt senator de Giurgiu, PSD, Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu pentru astăzi la toate
cele 24 de puncte este pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator..., de la microfonul 5, domnul senator Marin Gheorghe.
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Se pregătește domnul senator Marin Nicolae.
Domnul Gheorghe Marin:
Bună ziua!
Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative înscrise
pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Marin Nicolae.
Se pregătește să voteze domnul senator Marussi George-Nicolae.
Domnul Nicolae Marin:
Bună ziua!
Senatorul Nicolae Marin sunt și votez pentru toate punctele de ordine dezbătute în ședința de astăzi.
Sănătate multă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot, de la microfonul 5, domnul senator Marussi George-Nicolae.
Se pregătește să voteze domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Domnul George-Nicolae Marussi:
Mulțumesc.
Bună ziua!
Votul meu pentru astăzi este următorul: punctul 1 – abținere, punctul 2 – contra, punctul 3 –
pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra, 10 – contra, 11 – pentru,
12 – pentru, 13 – pentru, 14 – abținere, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – abținere, 19 –
contra, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – abținere, 23 – pentru, 24 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Se pregătește să voteze domnul senator Mazilu Liviu-Lucian.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Bună ziua tuturor!
Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative.
Vă mulțumesc.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Mazilu Liviu-Lucian.
Se pregătește să voteze domnul senator Meleșcanu Teodor.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Bună ziua, stimați colegi!
Liviu Mazilu sunt, senator PSD de Mehedinți, și votul meu pentru toate punctele aflate pe
ordinea de zi de astăzi este pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Meleșcanu Teodor.
Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:
Bună ziua, stimați colegi!
Vă salut cu multă plăcere!
Aș vrea să vă spun că votul meu pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi va fi vot pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Bună ziua!
Radu Mihail, senator USR diaspora, votul meu este următorul: punctul 1 – abținere, 2 – contra,
3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra, 10 – contra, 11 –
pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – abținere, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – abținere,
19 – contra, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – abținere, 23 – pentru, 24 – pentru.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Mihu Ștefan.
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Se pregătește să voteze doamna senator Mirea Siminica.
Domnul Ștefan Mihu:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Mihu Ștefan, senator de Constanța, și votul meu este pentru la toate punctele înscrise
pe ordinea de zi.
Vă doresc sănătate maximă tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Mirea Siminica.
Se pregătește să voteze domnul senator Moga Nicolae.
Doamna Siminica Mirea:
Bună ziua!
Sunt senator PSD Siminica Mirea și votul meu pentru toate cele 24 de puncte înscrise pe
ordinea de zi este pentru.
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Moga Nicolae.
Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Domnul Nicolae Moga:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Moga Nicolae, senator de Constanța, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi de astăzi.
Vă doresc multă sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban.
Domnul Marius-Petre Nicoară:
Alo, bună ziua!
Sunt senatorul PNL de Cluj Marius Petre-Nicoară și votul meu este următorul: punctul 1 –
pentru, punctul 2 – împotrivă, punctele 3, 4, 5, 6, 7 – pentru, punctele 8 și 9 și 10 – împotrivă,
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punctele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – pentru, punctele 18 și 19 – împotrivă, punctul 20 – pentru,
punctele 21, 22, 23 și 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Nicolae Șerban.
Se pregătește să voteze domnul senator Niță Ilie.
Domnul Șerban Nicolae:
Mulțumesc.
Bun găsit tuturor!
Sunt Șerban Nicolae, senator de București, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi, atât în ceea ce privește propunerile legislative, cât și celelalte propuneri referitoare la
prelungirea termenului de adoptare tacită sau retrimiterea la comisie.
Mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Niță Ilie.
Se pregătește să voteze domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Ilie Niță:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator PSD de Suceava Ilie Niță, votul meu pentru punctele dezbătute astăzi pe ordinea
de zi este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă doresc sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Bună ziua, domnilor colegi!
Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este următorul: punctul 1… de
la punctul 1 până la punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 –
pentru, punctele 18 și 19 – abținere, de la punctul 20 până la punctul 24 – pentru.
Mulțumesc.
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Vă doresc o zi bună în continuare!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Acum. Sunt Mario-Ovidiu Oprea, senator PNL de Dolj, și votul meu este după cum urmează:
punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru,
punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – contra,
punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru,
punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, punctul 18 – contra, punctul 19 – contra, punctul 20 până la
punctul 24 inclusiv – pentru.
Urmează să voteze domnul senator Oprea Ștefan-Radu.
Se pregătește să voteze domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Se pregătește domnul senator Pavel Marian.
Domnul Ovidiu-Florin Orțan:
Bună ziua, stimați colegi!
Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe
ordinea de zi a Senatului astăzi.
Vă doresc o zi perfectă, la revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Pavel Marian.
Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia.
Domnul Marian Pavel:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Pavel sunt, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos!
O zi bună, la revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia.
Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Doamna Roxana-Natalia Pațurcă:
Bună ziua!
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Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator PSD de Călărași, iar votul meu este pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu pentru astăzi este: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – împotriva raportului de
respingere, la punctul 3 – pentru, punctele 4, 5, 6, 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 –
împotriva raportului de respingere, punctul 10 – împotriva raportului de respingere, punctul 11 –
pentru trimitere la comisie, punctele 12, 13, 14, 15 – pentru, punctele 16 și 17 – pentru raportul de
respingere, punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – împotriva raportului de respingere, punctele 20, 21 –
pentru, punctul 22 – pentru retrimitere la comisie, punctul 23 – pentru retrimitere la comisie și punctul
24 – pentru prelungirea termenului.
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru.
Domnul Doru-Adrian Pănescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Pereș Alexandru.
Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Domnul Alexandru Pereș:
Bună ziua!
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Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, votul meu de astăzi este după cum urmează: la
punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, la punctele 8, 9 și 10 –
împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul
15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, la punctul 18 – împotrivă, punctul 19 –
împotrivă, iar de la punctul 20 la 24 inclusiv – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună vă doresc tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. (Discuții.)
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bună ziua!
Senator Eugen Pîrvulescu sunt, pentru astăzi votez după cum urmează: punctul 1 – pentru,
punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 –
pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – împotrivă, punctul 9 – împotriva raportului de respingere, punctul 10
– de asemenea, împotriva raportului de respingere, la punctul 11 votez pentru retrimiterea la comisie,
punctul 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru raportul de respingere, 17 –
pentru raportul de respingere, punctul 18 – împotrivă, 19 – împotriva raportului de respingere… alo!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Da, v-auzim.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
… (Neinteligibil.)… punctul 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – pentru retrimiterea la comisie, 23 –
pentru retrimiterea la comisie și la punctul 24 votez pentru prelungirea termenului.
Vă mulțumesc.
O zi bună s-aveți!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Pop Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian.
Domnul Gheorghe Pop:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senatorul Gheorghe Pop de la Sălaj, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi de azi.
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Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Pop Liviu-Marian.
Se pregătește domnul senator Popa Cornel.
Domnul Liviu-Marian Pop:
Mulțumesc.
Votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Am consemnat.
Urmează la vot domnul senator Popa Cornel.
Se pregătește domnul senator Popa Ion.
Domnul Cornel Popa:
Bună ziua, dragi colegi!
Dați-mi voie să vă comunic voturile mele pentru ședința de astăzi: la punctul 1 – pentru, la
punctul 2 – contra, de la punctul 3 până la punctul 7 inclusiv – vot pentru, de la punctul 8 până la
punctul 10 inclusiv – contra, de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv – pentru, punctul 18 și
punctul 19 – contra, iar de la punctul 20 până la 24 inclusiv – vot pentru.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Popa Ion.
Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Domnul Ion Popa:
Vă salut!
Ion Popa sunt și votul meu este astfel: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – împotrivă, la
punctele 3, 4, 5, 6, 7 votez pentru, la punctul 8 – împotrivă, la punctul 9 – împotrivă, la punctul 10 –
împotrivă, la punctele 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 votez pentru, la punctul 18 – împotrivă, punctul 19 –
împotrivă, iar la punctele 20, 21, 22, 23 și 24 votez pentru.
Vă mulțumesc frumos și vă doresc toate cele bune!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
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Urmează să voteze domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Se pregătește să voteze domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Se pregătește să voteze doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Bună ziua!
Radu Preda sunt, senator de Dolj, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Mulțumesc mult.
Bună ziua!
Sunt senator USR de București Florina Presadă și votez astfel: la punctul 1 – abținere, la punctul 2
– contra, la punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 –
pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru,
13 – pentru, punctul 14 – abținere, punctul 15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, punctul
18 – abținere, punctul 19 – contra, punctul 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – abținere, 23 – pentru, 24 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian.
Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cristian Resmeriță, votez pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Romașcanu Lucian.
Se pregătește să voteze domnul senator Rotaru Ion.
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Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua!
Senator Lucian Romașcanu, PSD Buzău, vot „pentru” pentru fiecare din cele 24 de puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Rotaru Ion.
Se pregătește să voteze domnul senator Ruse Mihai.
Domnul Ion Rotaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Ion Rotaru, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Ruse Mihai.
Se pregătește domnul senator Salan Viorel.
Domnul Mihai Ruse:
Mihai Ruse, senator ALDE, de Brăila – îi salut pe toți colegii –, votul meu este pentru de la 1 la 24.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Salan Viorel.
Se pregătește domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Viorel Salan:
Bună ziua!
Sunt senator Viorel Salan, PSD Hunedoara, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
pe ordinea de zi.
Vă doresc o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează la vot domnul senator Savin Emanoil.
Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana.
Nu a răspuns.
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Urmează să voteze doamna senator Sbîrnea Liliana.
Se pregătește să voteze doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Bună ziua!
Sunt senator Liliana Sbîrnea, de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Mulțumesc frumos și o zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Se pregătește să voteze domnul senator Sibinescu Ionuț.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Bună ziua!
Iulia Scântei sunt, senator PNL, voturile mele pentru ordinea de zi de astăzi sunt următoarele:
la poziția 1… alo, m-auziți?
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Da, v-auzim foarte bine, doamna senator. (Discuții.)
Nu vă mai aud. (Discuții.)
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Mulțumesc frumos.
Iulia Scântei sunt, senator PNL, voturile pentru ordinea de zi sunt următoarele: pentru poziția 1
– vot pentru, la numărul 2 – vot împotriva raportului de respingere, pentru proiectele de la punctele 3,
4, 5, 6 și 7 voturile sunt pentru, proiectul de la poziția 8 – vot împotrivă, la 9 – vot împotriva raportului
de respingere, la 10 – vot împotriva raportului de respingere, la 11 – vot pentru cererea de retrimitere
la comisie, la proiectele de la punctele 12, 13, 14, 15 – voturile sunt pentru, proiectul de la poziția 16 –
vot pentru raportul de respingere, 17 – vot pentru raportul de respingere, la poziția 18 votul este
împotrivă, la poziția 19 votul este împotriva raportului de respingere, iar la pozițiile 20 și 21 voturile
sunt pentru, la 22 votez pentru retrimiterea la comisie, similar la 23 – pentru retrimiterea la comisie, iar
la poziția 24 – vot pentru prelungirea termenului solicitat.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Sibinescu Ionuț.
Se pregătește doamna senator Silistru Doina.
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Domnul Ionuț Sibinescu:
Bună ziua, dragi colegi!
Ionuț Sibinescu, senator PSD de Mehedinți, votul meu astăzi este pentru la toate cele 24 de
puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos și numai bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Silistru Doina.
Se pregătește domnul senator Simionca Ioan.
Doamna Doina Silistru:
Mulțumesc.
Sunt Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, votul meu pentru astăzi este, la toate punctele de
pe ordinea de zi, pentru.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Simionca Ioan.
Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. (Discuții.)
Domnul Ioan Simionca:
Bună ziua, stimați colegi!
Ioan Simionca, senator Bistrița-Năsăud, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi
votul meu este pentru.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Smarandache Miron-Alexandru.
Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Domnul Miron-Alexandru Smarandache:
Bună ziua tuturor!
Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, vot pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
O zi frumoasă tuturor!
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Se pregătește domnul senator Stan Ioan.
Domnul Aurel-Horea Soporan:
Bună ziua!
Soporan Aurel-Horea, senator de Mureș, și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Stan Ioan.
Se pregătește domnul senator Stănescu Paul.
Domnul Ioan Stan:
Senator Ioan Stan, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Sănătate bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Stănescu Paul.
Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin.
Domnul Paul Stănescu:
Paul Stănescu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Stângă George.
Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Nu a răspuns.
Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Se pregătește domnul senator Șoptică Costel.
Doamna Cristina-Mariana Stocheci:
Bună ziua, stimați colegi!
Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi
de astăzi.
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Mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează domnul senator Şoptică Costel.
Se pregătește domnul senator Talpoş Iustin.
Domnul Costel Şoptică:
Sunt Costel Șoptică, senator PNL de Botoșani, votul meu pentru astăzi este următorul: la
punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra, de la punctul 3 la punctul 7, 8, 9 10, 11… pardon, la punctul 7 –
pentru, deci, la 3, 4, 5, 6, 7 – pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – contra,
punctul 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 –
contra, 19 – contra, de la 20 la 24 inclusiv – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Talpoş Iustin.
Se pregătește domnul senator Tánczos Barna.
Domnul Ioan-Iustin Talpoş:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, pentru astăzi voturile mele sunt următoarele: la punctul 1 –
pentru, punctul 2 – contra, punctele 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctele 8, 9 și 10 – contra, punctele 11,
12, 13, 14, 15, 16 și 17 – pentru, punctele 18 și 19 – contra, punctele 20, 21, 22, 23 și 24 – pentru.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Tánczos Barna.
Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Teodorovici Eugen.
Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru.
Domnul Eugen-Orlando Teodorovici:
Bună ziua!
Senator Teodorovici Eugen, votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi de astăzi este
următorul: la punctul 1 – împotrivă, și la restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru.
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Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru.
Se pregătește domnul senator Toma Vasilică.
Domnul Cătălin Dumitru Toma:
Bună ziua!
Toma Cătălin, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi este
următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra raportului de respingere, punctele 3, 4, 5, 6, 7 –
pentru, punctele 8, 9, 10 – contra, de la punctul 11 la punctul 17 inclusiv – pentru, punctul 18 – contra,
19 – contra, de la punctul 20 până la punctul 24 – pentru.
Mulțumesc mult, o zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Toma Vasilică.
Se pregătește domnul senator Trufin Lucian.
Domnul Vasilică Toma:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Toma Vasile, senator PSD de Iași, la toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi votul
meu este pentru.
Mulțumesc și sănătate tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze de la microfonul 5 domnul senator Trufin Lucian.
Se pregătește să voteze domnul senator Turos Lóránd.
Domnul Lucian Trufin:
Mulțumesc, domnule secretar.
Vă salut, stimați colegi!
Votul meu de astăzi pentru toate punctele de pe ordinea de zi este pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi foarte mult, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Turos Lóránd.
Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare Eugen.
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Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Sunt senator Turos Lóránd, iar votul meu este în felul următor: de la punctul 1 până la punctul
9 inclusiv – pentru, la punctul 10 – abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv – pentru, la
punctul 18 și punctul 19 – abținere, iar de la punctul 20 până la punctul 24 inclusiv – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Ţapu Nazare Eugen.
Se pregătește domnul senator Ţuţuianu Adrian.
Nu răspunde.
Urmează să voteze domnul senator Ţuţuianu Adrian.
Se pregătește domnul senator Valeca Şerban-Constantin.
Domnul Adrian Ţuţuianu:
Alo!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
V-ascultăm, domnule senator.
Domnul Adrian Țuțuianu:
Domnule președinte de ședință,
Doamnelor și domnilor colegi,
Votul meu este pentru rapoartele de admitere, respectiv, respingere de la punctele 1-16, iar la
punctul 17 votul meu este împotriva raportului de respingere și pentru proiectul de lege, pentru
celelalte puncte, 18 până la final, vot pentru.
Vă mulțumesc.
Adrian Țuțuianu
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să voteze de la microfonul 5 domnul senator Valeca Șerban.
Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel.
Domnul Şerban-Constantin Valeca:
Vă mulțumesc.
Bună ziua, stimați colegi, vă spun și eu!
Șerban Valeca sunt, la toate punctele de pe ordinea de zi votul meu este pentru.
Vă mulțumesc.
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Sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Vela Ion Marcel.
Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan.
Domnul Ion Marcel Vela:
Onorat Senat,
Votul meu este următorul: 1 – pentru, 2 – împotriva raportului de respingere, 3, 4, 5, 6 și 7 –
pentru, 8 – împotrivă, 9 – împotriva raportului de respingere, 10 – împotriva raportului de respingere, 11
– pentru retrimitere la comisie, 12, 13, 14 și 15 – pentru, 16 – pentru raportul de respingere, 17 – pentru
raportul de respingere, 18 – împotrivă, 19 – împotriva raportului de respingere, 20 – pentru, 21 – pentru,
22 – pentru retrimitere la comisie, 23 – pentru retrimitere la comisie, 24 – pentru prelungirea termenului.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule ministru.
Urmează la vot domnul senator Vulpescu Ioan.
Se pregătește domnul senator Wiener Adrian.
Domnul Ioan Vulpescu:
Bună ziua!
Sunt senator Vulpescu Ioan și votez pentru la toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Wiener Adrian.
Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel.
Domnul Adrian Wiener:
Bună ziua!
Sunt senatorul Adrian Wiener, senator USR de Arad, și îmi exprim votul după cum urmează:
la punctul 1 – abținere, la punctul 2 – contra, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru, la 5 –
pentru, la 6 – pentru, la 7 – pentru, la 8 – contra, la 9 – contra raportului de respingere, la 10 –
contra, la 11 – pentru, la 12 – pentru, la 13 – pentru, la 14 – abținere, la 15 – pentru, 16 – pentru, 17
– pentru, 18 – pentru, 19 – contra, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – abținere și 23 – pentru, la 24 –
pentru retrimiterea la comisie.
Mulțumesc.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Zamfir Daniel.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Bună ziua!
Sunt Daniel Zamfir și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc mult.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Începe a doua rundă de apeluri telefonice și vă rog să faceți…
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Vă rog, domnule senator Mario Oprea, să reluați apelul pentru colegii care nu au răspuns
prima dată.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Da, domnule președinte.
Mulțumesc și eu.
Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Brăiloiu Liviu.
Domnul Tit-Liviu Brăiloiu:
Bună ziua!
Senator Liviu Brăiloiu, Constanța, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează să votați dumneavoastră, domnule președinte, Cazanciuc Robert.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule președinte.
Urmează la vot domnul senator Chițac Vergil. (Discuții.)
Domnul Vergil Chițac:
Bună ziua, stimați colegi!
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Sunt senatorul Chițac, din Constanța, votul meu este după cum urmează: la punctul 1 – pentru,
punctul 2 – împotrivă, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru,
punctul 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 –
pentru, punctul 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 –
împotrivă, 19 – împotrivă, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – pentru, 23 – pentru.
Mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și 24, domnule senator! (Discuții.)
Deci la 24 nu consemnăm nimic la domnul senator Chițac Vergil.
Domnul senator Caracota Iancu, vă rog.
Scuzați!
Domnul Iancu Caracota:
Bună ziua, distinși colegi!
Senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, la punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă, de la
punctul 3 până la punctul 7 – pentru, punctul 8, punctul 9 și punctul 10 – împotrivă, de la punctul 11
la punctul 17 inclusiv – pentru, punctele 18 și 19 – împotrivă, iar de la punctul 20 la punctul 24
inclusiv – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Cîțu Florin.
Puteți să-mi spuneți dacă a răspuns sau nu?
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Ștefan-Radu… Alo!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Da, vă auzim.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Sunt senator ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, votez pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Emanoil Savin:
Bună ziua, dragi colegi!
Senator Emanoil Savin, votul meu este pentru la toate inițiativele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Stângă George.
Domnul George-Cătălin Stângă:
Bună ziua!
Stângă George-Cătălin, senator PNL de Galați, votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi
de astăzi este următorul: la punctul numărul 1 – pentru, la punctul numărul 2 – împotriva raportului de
respingere, punctele 3, 4, 5, 6, 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 și punctul 10 – împotriva
raportului de respingere, punctul 11 – pentru retrimitere la comisie, punctele 12, 13, 14, 15 – pentru,
16 și 17 – pentru raportul de respingere, 18 – împotrivă, 19 – împotriva raportului de respingere, 20 și
21 – pentru, 22 și 23 – pentru retrimitere la comisie și 24 – pentru prelungirea termenului.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Tánczos Barna.
Domnul Tánczos Barna:
Bună ziua!
Tánczos Barna, senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este următorul: pentru
punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – vot pentru, punctul 10 – abținere, punctele 11, 12, 13, 14, 15, 16 și
17 – pentru, punctele 18 și 19 – abținere, punctele 20, 21, 22, 23, 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Țapu Nazare Eugen.
Domnul Eugen Țapu Nazare:
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, 2 –
contra, 3 până la 7 – pentru, 8 și 9 – contra, 10 – contra, 11 până la 17 – pentru, 18 și 19 – contra, de la
20 până la 24 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Domnule președinte, am epuizat sesiunea de apeluri telefonice și de vot.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea.
Stimați colegi,
Urmează procesul de numărare a voturilor.
PAUZĂ
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
S-a încheiat procesul de numărare a voturilor, îl rog pe domnul senator Mario Oprea să ne
anunțe rezultatul.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Rezultatul votului este următorul:
Punctul numărul 1, L220: voturi pentru – 114, voturi contra – 1, voturi abținere – 19.
Punctul 2, L320: voturi pentru – 87, voturi contra – 41, voturi abținere – 6.
Punctul numărul 3, L303: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 4, L304: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abținere – zero.
Punctul 5, L305: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 6, L306: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abținere – zero.
Punctul 7, L307: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 8, L258: voturi pentru – 86, voturi contra – 46, abțineri – 2.
Punctul numărul 9, L259: voturi pentru – 90, voturi contra – 44, abțineri – zero.
Punctul 10, L260: voturi pentru – 81, voturi contra – 44, abțineri – 9.
Punctul 11, L308: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 12, L262: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
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Punctul 13, L271: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 14, L309: voturi pentru – 121, voturi contra – zero, abțineri – 13.
Punctul 15, L268: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 16, L269: voturi pentru – 129, voturi contra – 5, abțineri – zero.
Punctul 17, L277: voturi pentru – 128, contra – 6, abțineri – zero.
Punctul 18, L299: voturi pentru – 83, voturi contra – 30, abțineri – 21.
Punctul 19, L310: voturi pentru – 82, voturi contra – 43, abțineri – 9.
Punctul 20, L235: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 21, L245: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 22, L301: voturi pentru – 120, voturi contra – 1, abțineri – 13.
Punctul 23, L251: voturi pentru – 134, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Și punctul 24, L273: voturi pentru – 133, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Mulțumesc, domnule președinte.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc mult, domnule senator Mario Oprea.
Stimați colegi,
Urmare anunțului privind rezultatul votului, vă informez că:
Inițiativa înscrisă la punctul 1 pe ordinea de zi a fost adoptată.
Proiectul de lege înscris la punctul 2 al ordinii de zi, a fost adoptat.
Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost respinsă.
Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost respinsă.
Solicitarea de retrimitere la comisie de la punctul 11 a fost aprobată.
Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 14 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost respinsă.
Inițiativa înscrisă la punctul 17 a fost respinsă.
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Inițiativa înscrisă la punctul 18 a fost adoptată.
Proiectul de lege înscris la punctul 19 a fost adoptat.
Inițiativa înscrisă la punctul 20 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 21 a fost adoptată.
Solicitarea de retrimitere la comisie înscrisă la punctul 22 a fost aprobată.
Solicitarea de retrimitere la comisie înscrisă la punctul 23 a fost aprobată.
Solicitarea de prelungire a termenului de la 45 la 60 de zile – a termenului de dezbatere a
inițiativei înscrise la punctul 24 – a fost aprobată. (Discuții.)
Stimați colegi,
Pentru clarificare, la punctele 2 și 19 au fost adoptate proiectele de lege privind respingerea
ordonanței.
Mulțumesc.
Nu mai sunt alte chestiuni pe ordinea de zi, declar închisă această ședință a Senatului.
Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea ședinței.
Să ne revedem sănătoși!
O zi bună tuturor!
Ședința s-a încheiat la ora 14.28.
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