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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 7 iulie 2020 

- sesiune extraordinară - 

 

Ședința a început la ora 14.09. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al 

Senatului, asistat de domnii Ion Ganea și Mario-Ovidiu Oprea, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Am dat ora exactă când trebuia… ora 14.00. Suntem în sfertul academic. 

Doamna profesor, corect? Corect. 

Mulțumim pentru înțelegere. 

Stimați colegi, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 7 iulie 2020, sesiune extraordinară. 

Ședința este condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii Ganea și Mario Oprea. 

Stimați colegi, 

Vă reamintesc: potrivit dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) din Constituția României, precum și 

ale art.84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, Senatul a fost 

convocat în sesiune extraordinară pentru perioada 1 – 15 iulie 2020. 

Ordinea de zi și programul de lucru pentru ședința de astăzi au fost afișate pe pagina de internet 

a Senatului. 

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

Stimați colegi, 

Vă reamintesc: potrivit dispozițiilor art.1331 și 1101 din Regulamentul Senatului, în situații 

excepționale, ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și 

adoptarea inițiativelor se vor face printr-o procedură simplificată. 

Vă reamintesc că în cadrul dezbaterilor poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al 

fiecărui grup parlamentar pentru maximum două minute, în ordinea mărimii grupurilor; senatorii 

neafiliați pot interveni pentru maximum un minut. 

Pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședințelor de plen desfășurate prin mijloace electronice, 

solicitările senatorilor de a interveni telefonic la lucrări se pot efectua prin transmiterea unui mesaj la 

un număr de telefon comunicat anterior. 
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Având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a 

ședinței 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 punctelor printr-un singur apel 

nominal. Se va supune unui singur vot raportul, în întregime, și inițiativa legislativă, respectiv 

proiectul de hotărâre, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. 

Stimați colegi, 

Înainte de a intra pe ordinea de zi, câteva anunțuri preliminare. 

Domnul senator Simionca. 

Domnul Ioan Simionca: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Subsemnatul, Simionca Ioan, senator ales în Circumscripția nr.6 Bistrița-Năsăud, vreau să vă 

informez că, începând cu data de astăzi, nu voi mai activa în cadrul Grupului ALDE, voi activa, ca 

senator, în cadrul Partidului Puterii Umaniste, afiliat Grupului parlamentar PSD. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Bădulescu. (Discuții.) 

Acum, Grupul ALDE nu mai exista, dar… (Discuții.) 

Grupul politic. Am înțeles. 

Despre asta era vorba, domnule Fenechiu. 

Da, vă rog, domnule Bădulescu, la ordinea de zi. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Stimați colegi, 

Legat de ordinea de zi, am o propunere: aș dori să fiți de acord cu retrimiterea la comisie a 

punctului 1 de pe ordinea de zi, motivat de faptul că, prin amendamentele admise și propuse astăzi spre 

vot plenului, s-a adoptat o normă vădit neconstituțională, legată de apartenența la un grup parlamentar 

propriu a parlamentarilor, privind prezența în birourile secțiilor de votare. 

De curând, Curtea Constituțională s-a exprimat fără echivoc în cazul a două legi electorale – Legea 

privind alegerea Parlamentului României și Legea privind alegerea Președintelui României –, arătând clar 

că încalcă art.64 din Constituție. 

Având în vedere cele expuse, vă solicit retrimiterea la comisie pentru o săptămână pentru a 

îndrepta această eroare. 

Mulțumesc. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Liderii de grup, vă rog, la tribună. 

(Discuții la prezidiu.) 

Stimați colegi, 

În această procedură nu putem supune votului solicitarea domnului Bădulescu. Ordinea de zi a 

fost supusă aprobării Comitetului liderilor și nu poate fi schimbată în acest moment. 

* 

Dacă mai sunt alte intervenții. 

Domnul Radu Preda, vă rog, din partea Grupului PSD. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

O chestiune de procedură. 

Dat fiind faptul că astăzi luăm act de plecarea din Senatul României a domnului senator Adrian 

Diaconu, vă rog să supuneți aprobării plenului ca doamna senator Carmen Dan să preia funcția de 

secretar al Comisiei juridice, iar Radu Preda să vină ca membru în această Comisie juridică. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Cu acordul Comitetului liderilor, vom supune votului această propunere. 

Mulțumesc, domnule senator. 

* 

Stimați colegi, 

Punctul 1 al ordinii de zi de astăzi, avem Propunerea legislativă privind stabilirea datei 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. (L408/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise și respinse, a propunerii 

legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Avem o intervenție telefonică din partea doamnei senator Florina Presadă. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Mulțumesc mult. 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 
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Joaca cu copiatul dintr-un proiect de lege al Guvernului a PSD, ALDE și UDMR a rezultat într-o 

decizie de neconstituționalitate, în bună parte din cauza paralelismului legislativ. 

De data aceasta, joaca copiatului dintr-un proiect al Guvernului vizează stabilirea datei 

alegerilor locale din acest an și a măsurilor ce trebuie adoptate pentru organizarea acestora. Așadar, la 

acest punct de pe ordinea de zi discutăm o inițiativă UDMR împănată cu 90% amendamente copiate 

din proiectul de lege al Guvernului. Restul de 10% sunt contribuții proprii ale senatorilor, dar nici 

acestea originale, pentru că și ele sunt, la rândul lor, copiate din legi anterioare. 

Fără a avea pretenția de originalitate, am formulat și eu amendamente și la această inițiativă 

legislativă, și la proiectul Guvernului. Acestea propuneau organizarea procesului de vot pe parcursul a 

două zile: sâmbătă, 26 septembrie, și duminică, 27 septembrie. 

Acest lucru s-a mai petrecut cu ocazia alegerilor prezidențiale pentru diaspora, după ce, 

anterior, în timp ce românii stăteau la cozi să voteze, doamna Dăncilă adoptase o ordonanță de urgență 

pentru a crește prezența la referendumul domnului Dragnea și permitea astfel votul pe două zile la acel 

referendum – o diversiune sinistră, menită să atragă atenția românilor de la problemele cu justiția ale 

liderului PSD de la acea vreme și care era cât pe ce să ne arunce în Evul Mediu în ceea ce privește 

drepturile omului. 

Astăzi însă, când românii trebuie să decidă cine va conduce comunitățile din care fac parte într-un 

context de pandemie globală, când și cetățenii, și autoritățile publice trebuie să respecte măsuri 

speciale de prevenire a infectărilor cu noul coronavirus, PSD nu vrea ca cetățenii să aibă posibilitatea 

să voteze pe parcursul a două zile. Pentru cei de la PSD și UDMR este mai important să pună în 

pericol sănătatea și viețile românilor decât să le permită acestora să își exercite dreptul constituțional 

de a vota în siguranță, pentru că, odată cu respectarea măsurilor de distanțare socială, românii vor 

trebui să stea din nou la cozi pentru a vota. 

Le reamintesc celor de la PSD că românii au mai fost nevoiți să îndure în trecut statul la cozi 

pentru a vota, și rezultatele s-au văzut în scorul electoral al PSD. Românii nu uită și nu iartă politicienii 

care îi împiedică să-și exercite drepturile, mai ales că de data aceasta este în joc și sănătatea acestora. 

USR se va abține la votul pe marginea raportului de admitere, cu amendamente admise și 

respinse, la această propunere legislativă. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator. 

Să sperăm că nimeni nu pune pe nimeni în pericol. 

În mod cert, incompetența pune în pericol poporul român. 

Domnul senator Fenechiu. Microfonul central. 



 

- 6 - 

 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Nu mi-aș fi dorit să iau cuvântul, dar desfășurarea lucrurilor astăzi în Comisia juridică mă 

determină să vin în fața dumneavoastră și să vă spun că nu am fi avut, probabil, mari probleme cu 

proiectul de lege propus de colegii noștri de la UDMR, dar maniera de lucru, faptul că proiectul 

Guvernului a fost respins și o mare parte din prevederile proiectului au fost preluate și mutate în 

celălalt proiect doar pentru a stabili elemente de paternitate a proiectul de lege, determină Grupul 

Partidului Național Liberal din Senatul României să se abțină la vot. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Fenechiu. 

Din partea Grupului UDMR, domnul Cseke Attila. Microfonul central. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Este un proiect legislativ important, un proiect legislativ care s-a degajat din dezbaterea publică 

și din poziționările publice ale majorității formațiunilor parlamentare sau chiar neparlamentare legat de 

data alegerilor locale. 

Sigur că anul acesta este o situație specială, în sensul în care a trebuit să prelungim mandatele 

autorităților locale. Și aș vrea aici să fac o paranteză: da, Parlamentul a greșit la prelungirea mandatelor 

în prima fază, dar a greșit în sensul în care nu a respins proiectul Guvernului, ordonanța de urgență a 

Guvernul privind prelungirea mandatelor. Și Curtea Constituțională ne-a spus foarte clar: proiectul 

legislativ inițiat de parlamentari trebuia adoptat și ordonanța de urgență a Guvernului trebuia respinsă. 

Aici a fost greșeala în prima fază, chestiune care s-a și corectat. 

Astăzi suntem într-o situație care este total diferită, în sensul în care avem două proiecte 

legislative și unul dintre ele are raport de admitere, celălalt are raport de respingere, exact așa cum 

scrie în Regulamentul Senatului, cum este și la Camera Deputaților. Deci, din punct de vedere 

procedural, Comisia juridică a procedat și a luat decizia cea mai bună. 

În ceea ce privește acest proiect legislativ – care, sigur, a fost dezbătut, a fost îmbunătățit, a fost 

amendat cu propuneri care au fost susținute și de Autoritatea Electorală Permanentă, unele dintre ele se 

regăsesc și în proiectul legislativ înaintat de Guvern, altele nu se regăsesc în proiectul legislativ al 

Guvernului, alte propuneri ale Guvernului nu se regăsesc în acest proiect, pentru că totuși Parlamentul 
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are posibilitatea de a decide ce fel de text legislativ face – sunt câteva chestiuni care sunt absolut 

necesare pentru organizarea alegerilor locale anul acesta, în 27 septembrie. 

Sunt prevederi care privesc chestiuni legate de data de la care curg anumite termene pentru 

organizarea alegerilor locale – și acest lucru anul acesta trebuie stabilit la nivel de lege în mod 

categoric –, sunt prevederi care prevăd asigurarea, posibilitatea asigurării măsurilor de… materialelor 

de protecție sanitară, în cazul în care va fi necesar, pentru toți cei care sunt prezenți în acest proces 

electoral, inclusiv, dacă este cazul, și pentru alegători – și acest lucru este chiar și în propunerea 

Guvernului –, de asemenea, câteva reglementări care țin să corecteze anumite lucruri care s-au 

întâmplat la ultimele alegeri, legat de buletinele de vot care au fost tipărite în unele județe în mod 

greșit. Și aici se propune o procedură unitară, prin instituția cea mai… instituția statului Monitorul 

Oficial, care poate să facă acest lucru. 

Mai este o chestiune la care trebuie să ne referim foarte clar: în ultimii doi ani, Ministerul de 

Finanțe nu a prevăzut în Legea bugetului de stat sume pentru organizarea alegerilor, indiferent de care 

tip vorbim. Este o atitudine despre care trebuie să vorbim în Parlament. Nu este normal, când știi că în 

2020 se finalizează mandatele aleșilor locali și se finalizează mandatul Parlamentului – în condiții, 

evident, de normalitate –, tu să nu prevezi în Legea bugetului de stat chestiuni… resurse financiare 

pentru organizarea acestor alegeri. Trebuie să vină Parlamentul să prevadă aceste surse și trebuie să 

prevadă suma indemnizațiilor pentru membrii secțiilor de votare. Această reglementare nu ar trebui să 

fie la nivel de lege. Este la nivel de lege pentru că Ministerul de Finanțe nu binevoiește să constate că 

în 2020 vor fi alegeri în România. 

Această lege are o anumită urgență, despre care știți cu toții, și eu cred că… și chem toate 

formațiunile politice să fie responsabile, dacă vrem să organizăm alegeri locale – evident, în condițiile 

în care situația sănătății publice în România permite acest lucru. Dar haideți să fim responsabili, 

haideți ca ceea ce am vorbit, ca în 27 septembrie să fie alegeri locale, să se susțină și prin vot, pentru 

că, altfel, înseamnă că una am spus în această dezbatere publică și alta facem la vot. 

Acest proiect legislativ – ca să intre în vigoare și ca să se poată organiza alegeri la 27 

septembrie, în principiu, cel târziu în 19 iulie trebuie să fie în Monitorul Oficial. De acolo, evident, mai 

curg trei zile până la intrarea în vigoare și, conform legislației în vigoare, sunt încă cinci zile necesare 

pentru Guvern pentru a emite hotărârile de Guvern aferente organizării alegerilor locale. 

Deci există o anumită urgență legată de adoptarea acestui proiect legislativ și noi sperăm 

– și vom susține acest proiect – ca acesta să fie adoptat astăzi în Senat, și în Camera Deputaților, 

cât mai rapid. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Cseke Attila. 

Din partea senatorilor neafiliați, domnul senator Dorin Bădulescu. Microfonul central. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

În legătură cu dezbaterile legate de acest proiect de lege, țin să vă precizez următoarele: în 

primul rând, proiectul de lege inițiat de UDMR avea un singur articol. Astăzi au fost introduse o serie 

de amendamente, mult prea multe pentru a fi considerată legea constituțională. S-a denaturat în mod 

grav și total voința inițiatorului, pe de o parte. Pe de altă parte, prevederea introdusă prin amendament 

la art.4 alin.(2), respectiv „în prima etapă, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu 

reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice sau ai organizațiilor aparținând minorităților 

naționale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului”, este o sintagmă 

neconstituțională, așa cum s-a pronunțat Curtea Constituțională în ceea ce privește alte două legi 

electorale, respectiv Legea privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului și Legea privind alegerea 

Președintelui României. 

În acest context, vă avertizez, stimați colegi, că votăm un text, în condițiile în care dăm un vot 

pentru acest raport, votăm un text vădit neconstituțional, care va avea ca consecință, cu siguranță, o 

întârziere a alegerilor locale sau decalarea datei, în condițiile în care acest text va fi declarat 

neconstituțional în viitor. De aceea propusesem la începutul ședinței o întoarcere la Comisia juridică a 

Senatului, pentru a fi îndreptate aceste erori din cuprinsul prevederii legislative propuse. 

Ce vreau să vă mai amintesc apropo de paternitate și despre ce se discuta mai devreme de către 

o colegă de-a mea, la Comisia juridică a Senatului – dar nu apare pe ordinea de zi – era un proiect mult 

mai vechi, L335, aparținând PMP, legat de alegerile locale, care astăzi nu apare. Văd că s-a dat curs 

proiectului UDMR. A fost respins proiectul Guvernului. Deci, dacă ar fi să fim consecvenți, ar fi 

trebuit să lucrăm pe proiectul propus de Partidul Mișcarea Populară, așa cum ar fi trebuit să se 

întâmple dacă discutăm de prevederile și cerințele CES-ului și ale Curții Constituționale privind 

paralelismul legislativ. În acest context, nimeni nu poate invoca faptul că astăzi s-a procedat în mod 

corect în Comisia juridică și în plenul Senatului. 

În acest context, văzând și articolul care urmează să fie supus votului, vă avertizez că ați 

introdus UDMR de drept în fiecare secție de vot din România, ceea ce nu este normal, îndepărtând alte 

partide politice care ar putea participa, băgându-le într-o a doua sau a treia etapă de completare a 

birourilor electorale, ceea ce nu este corect. Și compromisul pe care îl face astăzi PSD UDMR-ului 

este o chestiune pur politicianistă, motiv pentru care PMP va vota împotriva acestui proiect de lege. 



 

- 9 - 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 2 pe ordinea de zi, Proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a acestora. (L410/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere, cu amendamente respinse, a proiectului de lege. 

Legea este organică. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PNL, domnul senator Fenechiu. 

Microfonul central, vă rog. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bănuiesc că este previzibil că Grupul parlamentar PNL va vota împotriva raportului de 

respingere la proiectul de lege propus de Guvernul României. Nu că a devenit o practică, dar din capul 

locului era cât se poate de evident că în Comisia juridică am avut două proiecte: un proiect al colegilor 

de la UDMR, care voiau să se asigure că data alegerilor este stabilită de Parlament și prevedea doar 

data alegerilor, și un proiect articulat, propus de Guvern, care putea fi discutat, modificat, completat, 

puteau fi admise amendamente, puteau fi făcute schimbări, așa cum este în procedura parlamentară. 

Așa cum am mai spus de altfel, am fost într-o situație în care PSD-ul a ținut să confirme încă o 

dată că tot ceea ce vine de la Guvern nu este bun și că trebuie să înlocuim cu ceva. Chiar dacă bucăți 

din proiect au fost introduse – din proiectul nostru, al Guvernului – au fost introduse în proiectul 

UDMR, chiar dacă au fost preluate idei și, practic, am mutat 90% din proiectul Guvernului în proiectul 

propus de colegii de la UDMR, decizia majorității a fost să respingem proiectul Guvernului. 

Față de o asemenea abordare, evident că și abordarea Grupului parlamentar PNL va fi 

consecventă: ne vom abține. Și ridicăm, tragem un semnal de alarmă asupra unei situații care s-ar 

putea ivi: ce ne facem, în situația în care data alegerilor e stabilită prin lege, dacă apar motive care ar 

genera evoluții ale respectivei date? Convocăm Parlamentul pe 25, pe 23, pe 22 ca să luăm măsuri? 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Din partea Grupului USR, doamna senator Florina Presadă. 
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Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Mulțumesc. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Dezbatem de data aceasta proiectul de lege al Guvernului cu privire la data alegerilor locale din 

acest an și adoptarea altor măsuri care să asigure un proces electoral corect. Membrii PSD și UDMR din 

Comisia juridică au copiat mare parte din acest proiect și l-au transpus într-o propunere legislativă a 

UDMR. Din punctul de vedere al senatorilor USR, acest proiect merita să fie promovat, pentru că era mult 

mai cuprinzător, spre deosebire de inițiativa UDMR, care nu conținea până azi dimineață decât un articol. 

Am depus și la acest proiect amendamente cu privire la desfășurarea votului la alegerile locale 

pe durata a două zile: sâmbătă, 26 septembrie, și duminică, 27 septembrie. Amendamentele au fost 

respinse, ca de altfel întreg proiectul, cu votul senatorilor PSD și UDMR. 

Cinismul și ipocrizia PSD nu au limite. Senatorii PSD se joacă cu sănătatea românilor și dreptul 

acestora de a vota. Aceasta este, din păcate, democrația în viziunea PSD: îngreunarea exercitării unor 

drepturi fundamentale și dubla măsură, pentru că în 2018 PSD a introdus posibilitatea votului timp de 

două zile la referendumul organizat de doamna Dăncilă pentru domnul Dragnea. 

Votul pe durata a două zile este esențial pentru a avea un proces electoral corect și accesibil 

tuturor cetățenilor în condiții de siguranță sanitară. Nu vrem să mai vedem români stând la coadă 

pentru a vota, cu atât mai puțin în condiții de pandemie. USR va susține acest lucru și la Camera 

Deputaților. 

Astfel, Grupul senatorilor USR va vota împotriva raportului de respingere, cu amendamente 

respinse, la proiectul de lege L410/2020. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator Presadă. 

Mai avem o intervenție, din partea senatorilor neafiliați, domnul senator Lungu. 

Imediat. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Aveam o scurtă intervenție și pentru punctul 1. Pot să vorbesc și pentru punctul 2, nu este o 

problemă. Este o competiție aici între Guvern, văd, și PSD, prin satelitul UDMR, în încercarea 

stabilirii datei votului pentru alegerile locale. 

Proiectul Guvernului mi se pare că este mult mai cuprinzător și este, aș spune, exhaustiv. Ar fi 

mare păcat ca astăzi, în Senatul României, să-l respingem doar dintr-un simplu orgoliu politic. De 
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aceea, eu v-aș îndemna pe toți să votați pentru proiectul 2 de pe ordinea de zi, care este și punctul de 

vedere al Guvernului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 3 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator. 

Stimați colegi, 

În ședința Biroului permanent din 6 iulie 2020 s-a luat act de demisia domnului senator 

Diaconu Adrian-Nicolae, începând cu data de 1 iulie. 

Vă reamintesc că, potrivit art.7 alin.(3) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și 

senatorilor, „în cazul în care deputatul sau senatorul și-a depus demisia, președintele, în prima ședință 

publică a plenului respectivei Camere, îl întreabă pe deputat sau senator dacă stăruie în demisie și, 

dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în ședința de plen pentru a răspunde, președintele ia 

act de demisie și supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotărârii prin care se 

vacantează locul de deputat sau de senator”. 

Cu alte cuvinte, îl invit în sală, pentru ultima dată în acest mandat, la microfon, pe domnul 

senator Adrian-Nicolae Diaconu. 

Microfonul central, vă rog. 

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Da, mențin demisia, care devine efectivă cu data de 1 iulie. 

Dar, înainte de a părăsi sala, vă rog să-mi dați voie să afirm că a fost o onoare și un privilegiu 

să vă fiu alături și vă mulțumesc tuturor. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Prin această strângere de mână fermă, am înțeles că domnul Diaconu stăruie în noul drum pe 

care și l-a ales. Îi urăm succes și îl așteptăm oricând cu drag să vină la dezbaterile parlamentare, în 

calitate de invitat, în calitate de prieten. 

Ca urmare a demisiei domnului senator Diaconu Adrian-Nicolae, dau citire Proiectului de 

hotărâre privind vacantarea mandatului de senator. 



 

- 12 - 

 

Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator. 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului Adrian-Nicolae Diaconu, ales în 

Circumscripția nr.37 Timiș, în temeiul prevederilor art.70 alin.(2) din Constituția României, 

republicată, ale art.7 alin.(1) și (3) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.201 și 203 din Regulamentul 

Senatului, aprobat prin Hotărârea nr.28/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Senatul adoptă prezenta hotărâre: 

„Articol unic – Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului 

Adrian-Nicolae Diaconu, începând cu 1 iulie 2020, și declară vacant locul de senator ales în 

Circumscripția electorală nr.37 Timiș.” 

Hotărâre adoptată în Senat în ședința din 7 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) 

din Constituția României, republicată. 

Stimați colegi, 

Votul asupra acestui proiect de hotărâre, la finalizarea dezbaterilor asupra tuturor punctelor 

înscrise pe ordinea de zi. 

* 

Punctul 4 al ordinii de zi, validarea unui mandat de senator și depunerea jurământului de 

credință față de țară și popor. 

Stimați colegi, 

Raportul Comisiei juridice, precum și Proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de 

senator sunt afișate pe pagina de internet a Senatului. 

Dau cuvântul în continuare, prin telefon, domnului Șerban Nicolae, președintele Comisiei 

juridice, pentru prezentarea raportului comisiei și a Proiectului de hotărâre privind validarea 

mandatului de senator. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Bun găsit tuturor! 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

În urma validării numirii domnului senator Adrian-Nicolae Diaconu, senator PSD de Timiș, ca 

membru în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Domnia Sa și-a înaintat Senatului 

demisia din funcția de senator. Potrivit dispozițiilor legale, succesorul său este desemnat din lista 

validată a candidaților, pe aceeași circumscripție, ai aceleiași formațiuni politice sau alianțe electorale. 
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Următorul pe listă este domnul Dorel Covaci. Și am constatat în cadrul ședinței de azi a 

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări faptul că sunt îndeplinite condițiile pentru 

ca domnul Dorel Covaci să fie validat în funcția de senator, Circumscripția electorală Timiș, senator 

PSD, fiind respectate toate regulile prevăzute pentru validarea Domniei Sale. 

În aceste condiții, a fost întocmit raportul comisiei, care ține cont de vacantarea unui post de 

senator în Circumscripția electorală Timiș și de necesitatea de a valida pe următorul de pe listă. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Șerban Nicolae. 

Stimați colegi, 

Votul asupra acestui proiect de hotărâre, după finalizarea dezbaterilor. 

* 

La punctul 5 avem modificarea în componenţa nominală a unor comisii permanente. 

De asemenea, vom supune votului la finalul ședinței. 

Nu mai sunt alte puncte înscrise pe ordinea de zi. 

* 

Continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului, printr-un 

singur apel nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute și vă reamintesc că, potrivit art.1101 din 

Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

La punctul 1 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 (L408). Ne vom exprima printr-un vot, 

un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și propunerii legislative. 

La punctul 2 avem Proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a acestora (L410). Ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului de 

respingere, respectiv respingerea proiectului de lege. 

În ceea ce privește punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi, ne pronunțăm prin vot asupra Proiectului 

de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator, respectiv asupra Proiectului de hotărâre privind 

validarea unui mandat de senator. 

La punctul 5 al ordinii de zi, modificări în componenţa nominală a unor comisii permanente, ne 

vom pronunța prin vot asupra modificărilor propuse de liderul Grupului parlamentar PSD în 

componența Comisiei juridice. 

Stimați colegi, 
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Având în vedere cele expuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului prin apel 

nominal telefonic și vă reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va 

fi considerat absent. Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de vot 

„pentru”, „contra” sau „abținere” plus senatorii care răspund „prezent”, dar nu își exprimă opțiunea de 

vot reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

De asemenea, conform Regulamentului, vă reamintesc și sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și 

„abținere”. Astfel, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei legislative, 

cu modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv cu adoptarea proiectelor de 

hotărâre, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acestora, iar prin exprimarea 

opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot. 

Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu 

modificarea componenței nominale a Comisiei juridice, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de 

acord, iar prin opțiunea „abținere”, evident, vă abțineți de la vot. 

Îl invit la microfonul central pe domnul senator Mario Oprea pentru efectuarea apelului 

nominal telefonic. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Începem sesiunea de vot și-i rog pe cei care asigură suportul tehnic al ședinței să facă legătura 

cu domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor. 

Se pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

Sunt Vlad Alexandrescu, senator USR de București, votez în felul următor: la punctul 1 de pe ordinea 

de zi, L408 – abținere, la punctul 2, L410 – împotriva raportului de respingere, la punctul 3 – pentru hotărârea 

de vacantare, la punctul 4 – pentru validarea mandatului de senator, la punctul 5 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Bună ziua! 

Mulțumesc frumos. 
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Votul meu este „pentru” pentru toată ordinea de zi a Senatului de astăzi.  

Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează domnul senator Antal István-Loránt. 

Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Antal István-Loránt, senator UDMR, și de la punctul 1 până la  punctul 5 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Votul meu de astăzi este pentru la toate inițiativele legislative dezbătute în ședința de astăzi, 

sunt Emilia Arcan, senator PSD de Neamț. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Sunt senatorul Arcaș Viorel, senator PSD de Sibiu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Avram, votul meu este pentru toate punctele de pe ordinea de zi, toate cinci 

punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Baciu Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua! 

Senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, senator PMP: punctul 1 – contra, 

punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, votul meu este următorul: la punctul 1 – abținere, la punctul 2 – contra 

raportului de respingere, la 3 – pentru, la 4 – pentru, la 5 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Senator Bădălău Niculae, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, punctele 1 și 2 – vot împotrivă, 3, 4 și 5 

– vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Nu a răspuns. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Se pregătește să voteze domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Emanuel-Gabriel Botnariu, senator PSD, Circumscripția nr.25 Ilfov, votez pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

Senator Liviu Brăiloiu, votez pentru la toată ordinea de zi înscrisă astăzi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Alo! Bună ziua! 

Daniel Breaz, senator PSD Alba, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 



 

- 18 - 

 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea. 

Votul meu este următorul: punctul 1 – abținere, punctul 2 – împotrivă, la punctele 3, 4 și 5 

votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, senator PSD Galați, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi 

este următorul: 1 – abținere, 2 – împotrivă, iar la punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Caracota Iancu. 

Se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Iancu Caracota, senator PNL de Dâmbovița, la punctul 1 – abținere, la punctul 2 – contra 

raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 
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Vă mulțumesc. O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cazan Mircea-Vasile, PNL Sibiu, votul meu va fi următorul: punctul 1 – abținere, 

punctul 2 – contra raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

O zi bună tuturor colegilor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis. (Discuții.) 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Mureș Cristian Chirteș, votul meu este următorul: la punctul 1 – abținere, la 

punctul 2 – contra raportului de respingere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru.  

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 5, domnule senator. (Discuții.) 

Urmează la al doilea apel să voteze și punctul 5. 

Urmează domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis. 

Se pregătește domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliță: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Chisăliță Ioan și voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chițac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin. 

Se pregătește domnul senator Coliban Allen. 

Nu a răspuns. 

Urmează să voteze domnul senator Coliban Allen. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 

Nu a răspuns. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Corlățean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Nu a răspuns. 

Urmează să voteze doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Severica Covaciu, senator de Maramureș, votul meu este următorul: punctul 

numărul 1 – împotrivă, punctul numărul 2 – împotriva respingerii, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează să voteze, la microfonul 5, doamna senator Craioveanu Lavinia. 
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Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua! 

Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate punctele aflate 

astăzi pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Creţu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Creţu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Gabriela Crețu, votul meu este pentru adoptare la punctul 1, pentru respingere la punctul 2, 

pentru vacantare la 3, pentru validare la 4 și aprob modificările, „pentru”, deci, la 5. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina, senator de Arad, și voi vota astăzi după cum urmează: 

punctul 1 – abținere, punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 5 votez pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, la punctele 1-5 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, tot la microfonul 5, doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Senator Dan Carmen Daniela, votul meu pentru astăzi este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dănăilă Leon și se pregătește domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

Sunt senator Leon Dănăilă și votez: punctul 1 – abținere, punctul 2 – împotrivă, punctul 3 – 

pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, la microfonul 5, domnul senator Deneș Ioan. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Ioan Deneș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi a Senatului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Diaconescu Renică. 

Se pregătește doamna senator Dima Carmen. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi plăcută tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dima Carmen. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua! 

Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR de București, și votul meu este următorul: pentru 

primul punct pe ordinea de zi – abținere, pentru al doilea punct de pe ordinea de zi – împotriva 

raportului de respingere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru validarea mandatului de senator. 

Mulțumesc. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

 O să trebuiască să reluăm la al doilea apel votul și pentru punctul 5. 

Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Se pregătește domnul senator Dircă George-Edward. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Dinu Nicoleta-Ramona și votez astfel: la punctul 1 – abținere, punctul 2 – 

împotriva raportului de respingere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dircă George. 

Se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu pentru punctele aflate pe ordinea de zi astăzi în dezbaterea Senatului este următorul: 

la punctul 1, L408/2020 – abținere, punctul 2, L410/2020 – împotriva raportului de respingere, la 

punctul 3 – pentru hotărârea de vacantare, la punctul 4 – pentru validarea mandatului de senator și la 

punctul 5 – împotrivă. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește 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 domnul senator Dumitrescu Cristian. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Sunt senator Cristian Dumitrescu, la fiecare din cele 5 puncte de pe ordinea de zi votez pentru. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Mulțumesc. 

Numele meu este Nicu Fălcoi, sunt senator USR de Timiș, și votul meu este după cum 

urmează: punctul 1 – abținere, punctul 2 – împotrivă, punctele 3 și 4 – pentru, punctul 5 – 

abținere. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér Lászlő-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 domnul senator Fejér Lászlő-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Daniel. 
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Domnul Fejér Lászlő-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér Lászlő-Ődőn, votez „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fenechiu Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai. 

Nu răspunde. 

Urmează domnul senator Fifor Mihai. 

Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu. 

Nu răspunde. 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Ion Ganea: 

Alo! Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua, tuturor! 

Sunt Cristian Ghica, senator USR de București,  la punctul 1 votez abținere, punctul 2 – 

împotrivă, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Gioancă Eugen. 
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Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 – abținere, punctul 2 – 

contra raportului de respingere, iar de la punctul 3 la 5 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Alina Gorghiu sunt, votul pentru proiectele de astăzi este în felul următor: la punctul 1 mă voi 

abține, la punctul 2 votul este contra raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Sunt Mihai Goțiu, senator USR, și votul meu este următorul: la punctul 1 de pe ordinea de zi – 

abținere, punctul 2 – împotriva raportului de respingere, punctul 3 – pentru hotărârea de vacantare, 

punctul 4 – pentru validare mandat, punctul 5 – abținere. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu de astăzi este pentru la toate cele 5 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Nu răspunde. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Ilea Vasile și votul meu astăzi este următorul: la punctul 1 – abținere, la punctul 

2 – contra raportului de respingere, la punctele 3, 4 și 5 votez pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ilie Viorel. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Viorel Ilie, sunt senator PNL de Bacău, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: 

punctul 1 – abținere, punctul 2 – vot împotriva raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – vot pentru. 

Vă doresc sănătate și să ne vedem cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, la microfonul 5, domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua! 
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Lucian Iliescu, senator PMP de București, votul exprimat pentru ședința de astăzi este următorul: la 

punctul 1 – contra, punctul numărul 2 – împotriva raportului de respingere, punctul numărul 3 – pentru, 

punctul numărul 4 – pentru – bine ați venit, domnule senator –, punctul numărul 5 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Bună ziua! 

O zi bună tuturor! 

Ionașcu Gabi, senator PMP de Ialomița, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

următorul: la punctul 1 și punctul 2 – vot împotrivă, la punctele 3, 4 și 5 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 

Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Virginel Iordache și votul meu pentru astăzi este pentru la toate cele 5 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele 5 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Se pregătește să voteze domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator PSD de Satu Mare, iar votul meu este pentru la toate cele 5 

puncte de pe ordinea de zi de astăzi. 

O zi liniștită tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Lungu Dan. 

Se pregătește să voteze domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Domnul Dan Lungu: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, iar votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 

1 – abținere, la punctul 2 – împotriva raportului de respingere, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 

– pentru, la punctul 5 – împotrivă. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Astăzi – sunt senatorul Cristian Lungu Vasile – voi vota la punctul 1 – împotrivă, la punctul 

2 – împotrivă, la punctele 3 și 4 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 5. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Voi vota pentru. 

Mulțumesc. 

La punctul 5. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lupu Victorel. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

Sunt Victorel Lupu, senator PSD de Iași, votez pentru la toate proiectele înscrise pe ordinea de zi. 

Cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua! 

Dan Manoliu sunt, senator de Neamț, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă urez o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Giurgiu, PSD, Cristian Marciu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 
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Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este în felul următor: la punctul 1 – împotrivă, la punctul 2 – abținere, punctele 

3, 4 și 5 – pentru. 

O zi bună, sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marussi George. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

Sunt George Marussi, senator USR Prahova, votul meu este următorul: punctul 1 – abținere, 

punctul 2 – împotrivă, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu. 
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Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua tuturor! 

Votul meu este pentru la toate inițiativele legislative. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mazilu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Liviu Mazilu și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Radu Mihail, senator USR diaspora, votul meu este următorul: punctul 1 – abținere, 2 – 

împotriva raportului de respingere, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – abținere. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 
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Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Mihu Ștefan sunt, senator de Constanța, și la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru. 

Ziua bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Siminica Mirea, votez pentru la toate cele 5 puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt Moga Nicolae, senator de Constanța, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi votul 

meu este pentru. 

Vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Cluj Marius-Petre Nicoară, PNL, și votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, 

punctul 2 – contra, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Nicolae Șerban. 

Se pregătește domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Bun găsit tuturor, din nou! 

Sunt Șerban Nicolae, senator PSD de București, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi, atât cu privire la raportul de admitere, cât și cu privire la raportul de respingere, cu 

privire la vacantarea unui mandat de senator și validarea unui înlocuitor în postul de senator de Timiș. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator de Suceava Ilie Niță, votul meu pentru punctele dezbătute la ordinea de zi astăzi 

este pentru, la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este „da” la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:  

Mulțumim, domnule senator. 

Eu sunt Oprea Mario-Ovidiu și votul meu este în felul următor: punctul 1 – abținere, punctul 2 

– contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru. 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 
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Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, și astăzi votul meu este „pentru” pentru toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc.  

O zi bună să aveți! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Marian Pavel sunt, senator PSD de Ialomița, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc frumos. 

Zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator PSD de Călărași, votul meu pentru astăzi este pentru la 

toate cele 5 puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senator Pauliuc Nicoleta, senator PNL, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este: la 

punctul 1 – abținere, la punctul 2 – contra raportului de respingere, la punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

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! 

Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate cele 5 puncte de 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pereș Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, iar astăzi votez după cum urmează: la punctul 1 – 

abținere, punctul 2 – contra, punctele 3, 4 și 5 – pentru 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua! 

Senatorul Eugen Pîrvulescu sunt, pentru astăzi votez după cum urmează: la punctul 1 – 

abținere, punctul 2 – contra raportului de respingere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 5, domnule senator. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Punctul 5, mă scuzați. Punctul 5 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează 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, și votul meu de astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise în ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

Sunt Liviu-Marina Pop, senator PSD de Maramureș, iar votul meu este pentru la toate punctele 

aflate pe ordinea de zi. 

O zi bună în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PNL de Bihor Cornel Popa și votez după cum urmează: la punctul 1 – abținere, 

la punctul 2 – contra raportului de respingere, la punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Doamne-ajută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Domnul Ion Popa: 

Vă salut! 

Ion Popa sunt și voi vota astfel la punctele înscrise pe ordinea de zi: la primul punct – abținere, 

la punctul 2 votez contra, la punctul 3 votez pentru, la punctul 4 – pentru, la punctul 5 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator… 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

Radu Preda sunt, senator de Dolj, votez pentru la toate cele 5 puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează doamna senator Presadă Florina. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Florina Presadă, senator USR de București, și astăzi votez astfel: punctul 1 – abținere, punctul 2 

– împotrivă, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Cristian Resmeriță, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Sunt Lucian Romașcanu, senator PSD Buzău, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ion Rotaru, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Vă mulțumesc. 

Viorel Salan, senator PSD de Hunedoara, votul meu este pentru la toate cele 5 puncte înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor colegilor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Emanoil Savin, senator de Prahova, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative. 

Vă mulțumesc. O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, senator de Buzău, votul meu este pentru la toate cele 5 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Iulia Scântei sunt, senator PNL, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi va fi următorul: 

proiectul de la poziția 1 – vot de abținere, proiectul de la poziția 2 – vot contra raportului de 

respingere, proiectele de la pozițiile 3 și 4 au vot pentru și pentru poziția 5 – de asemenea vot pentru, 

în ceea ce privește componența nominală la comisii permanente. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate cele 5 puncte de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Simionca Ioan. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua! 

Senatorul Ioan Simionca, Bistrița-Năsăud, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel. 

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 bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Soporan Aurel. 



 

- 43 - 

 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

Soporan Aurel-Horea sunt, senator de Mureș, și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Nu răspunde. 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună ziua! 

Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Paul Stănescu. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Nu răspunde. 

Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

O zi frumoasă vă doresc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoş Ioan-Iustin. 

Nu răspunde. 
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Urmează domnul senator Talpoş Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoş: 

Bună ziua! 

Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, pentru astăzi votul meu este următorul: la punctul 1 – abținere, 

la punctul 2 – contra, iar de la punctul 3 până la final – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Domnul Tánczos Barna: 

Tánczos Barna sunt, senator de Harghita, votul meu de astăzi este pentru la toate cele 5 puncte 

de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

Senator Eugen Teodorovici, votul meu pentru agenda de astăzi este pentru la toate punctele. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

Toma Cătălin Dumitru, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru ordinea de zi este: punctul 1 

– abținere, punctul 2 – contra, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Toma Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Vasile Toma, PSD Iași, votez pentru la punctele de pe ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc. 

Sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut, stimați colegi! 

Sunt senatorul Lucian Trufin, PSD Botoșani, iar votul meu la toate punctele de pe ordinea de zi 

este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare Eugen. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senator Turos Lóránd, iar votul meu azi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ţapu Nazare Eugen. 

Se pregătește domnul senator Ţuţuianu Adrian. 

Domnul Eugen Ţapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este după cum urmează: punctul 1 – abținere, 

punctul 2 – contra raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 



 

- 46 - 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, membru al PRO România. La punctul 1 votul meu 

este împotrivă, motivat de faptul că a fost respins amendamentul pe care l-am formulat privind mărirea 

numărului de membri în birourile electorale ale secțiilor de votare. Avem o situație în care îmi pare rău 

să constat că domnul Tăriceanu și-a scos din birourile secțiilor de votare partidul, printr-un 

amendament pe care l-a propus. La punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, 

punctul 5 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Șerban Valeca, votul meu este pentru la toate punctele, cele 5 puncte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul ministru Vela Marcel. 

Nu a răspuns. 

Urmează 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. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Wiener Adrian. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Adrian Wiener: 

Adrian Wiener, senator de Arad, și votul meu este după cum urmează: la punctul 1 – abținere, punctul 

2 – împotriva raportului de respingere, la punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Sunt Daniel Zamfir, iar votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează cel de-al doilea apel telefonic pentru senatorii care nu au răspuns la primul apel. 

Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Sunt Florian Bodog, senator PSD, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Vergil Chițac: 

Bună ziua! 

Senatorul Chițac, Circumscripția nr.14 Constanța: la primul punct – abținere, punctul 2 – contra 

raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Nu a răspuns. 
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Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Chirteș Ioan-Cristian, pentru a vota la punctul 5. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Chirteș, la punctul 5, rămas restant, votez pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Stimați colegi, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Vă rog să faceți legătura cu doamna senator Dinică Silvia-Monica pentru a vota la punctul 5. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR, pentru punctul 5 votul meu este abținere. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Fenechiu Daniel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc. 
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Deci sunt Daniel Fenechiu, senator de Bacău, Grupul parlamentar PNL, votul meu este: la 

primul punct – abținere, la al doilea – împotriva raportului de respingere, următoarele trei – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fifor Mihai. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Alo! Bună ziua, stimați colegi! 

Mihai Fifor, senator PSD de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise în ordinea de 

zi de astăzi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Alo! Pot să vorbesc? 

Mă numesc Răducu Filipescu, sunt senator de Călărași, și votul meu este după cum urmează: la 

punctul 1 – abținere, la punctul 2 – contra raportului, la punctul 3 – pentru și la punctul 4 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 5, domnule senator. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Punctul 5 – abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 
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Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Mihai Ruse: 

Vă salut! 

Mihai Ruse, senator de Brăila, pentru la toate punctele. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, votez pentru la toate punctele. 

O zi bună, în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul George-Cătălin Stângă: 

Bună ziua! 

George-Cătălin Stângă, senator al Partidului Național Liberal, Circumscripția electorală nr.18 Galați, 

votul meu pentru punctele aflate astăzi pe ordinea de zi este următorul: punctul numărul 1 – abținere, punctul 

numărul 2 – contra raportului de respingere, punctele 3, 4 și 5 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Șoptică Costel. 

Nu a răspuns. 

Și vă rog un al doilea apel pentru domnul ministru Vela Marcel. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Stimați colegi, 

Votul meu este următorul: punctul 1 – abținere, punctul 2 – contra raportului de respingere, 

punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă și mult… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule ministru. 
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Domnule președinte Cazanciuc, vă rugăm și pe dumneavoastră să votați. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule Mario Oprea. 

Votul meu este pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule președinte. 

Domnule președinte, 

Vă informăm că sesiunea de vot s-a încheiat. 

Urmează centralizarea voturilor. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Mario-Oprea. 

Stimați colegi, 

Revenim după procesul de numărare a voturilor. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Îl rog pe domnul Mario Oprea să ne anunțe rezultatul votului. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Punctul numărul 1, L408/2020: voturi pentru – 81, voturi contra – 8, abțineri – 39. 

Punctul numărul 2, L410/2020: voturi pentru – 80, voturi contra – 46, abțineri – 2. 

Punctul 3: voturi pentru – 128, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 4 – validare mandat senator: voturi pentru – 128, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul numărul 5 – modificări comisii: voturi pentru – 115, voturi contra – 4, abțineri – 9. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea. 

Urmare anunțului anterior, inițiativa înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi a fost respinsă. 

Proiectul de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator, înscris la punctul 3, a 

fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de senator, înscris la punctul 4, a fost 

adoptat. 

Modificarea componenței Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, înscrisă 

la punctul 5, a fost aprobată. 
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PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, conform art.13 din Regulamentul Senatului, „senatorii a căror alegere a fost 

validată depun jurământul de credință față de țară și popor, în condițiile prevăzute de lege. Refuzul de 

a depune jurământul atrage pierderea mandatului.” 

Declar deschisă ședința solemnă a Senatului consacrată depunerii jurământului de credință față 

de țară și popor de către domnul Covaci Dorel. 

(Se intonează imnul național al României.) 

Doamnelor și domnilor senatori, conform art.3 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților 

și senatorilor, jurământul se rostește solemn, se semnează și se depune la președintele Senatului. 

Jurământul se rostește cu mâna dreaptă pe Constituție și Biblie. 

Îl invit la microfonul central pe domnul Covaci Dorel pentru a depune jurământul. 

Domnul Dorel Covaci: 

Jurământ de credință față de țară și popor. 

„Eu, Dorel Covaci, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr.37 – Timiș, 

Jur credință patriei mele România; 

Jur să respect Constituția și legile țării; 

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, 

independența, unitatea și integritatea teritorială a României; 

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor; 

Așa să mă ajute Dumnezeu!” 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Sunt în asentimentul tuturor colegilor, domnule Dorel Covaci, să vă urăm felicitări, să avem 

parte de o colaborare cât mai strânsă în interiorul colectivului, așa cum a fost până acum, plin de 

efervescență, dar respectând ținuta Senatului, în toți acești patru ani de mandat. 

Acestea fiind spuse, stimați colegi, declar închisă ședința solemnă a Senatului consacrată 

depunerii jurământului de credință față de țară și popor. 

Ordinea de zi a fost epuizată, declar închisă ședința de astăzi. 

Să ne revedem sănătoși! 

Mulțumesc celor care au făcut posibilă această ședință. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.05. 


