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STENOGRAMA
şedinţei Senatului din 16 iulie 2020
- sesiune extraordinară Şedinţa a început la ora 12.19.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al
Senatului, asistat de domnii Ion Ganea și George-Edward Dircă, secretari ai Senatului.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, din sală și din țară,
A trecut sfertul academic, știu că sunteți nerăbdători să începem ședința.
Declar deschisă ședința plenului Senatului întrunit în sesiune extraordinară astăzi, 16 iulie 2020.
Ședința e condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii senatori Ganea și Dircă.
Stimați colegi,
În temeiul dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) din Constituția României, precum și art.84 din
Regulament, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru perioada 16 – 31 iulie 2020.
Ordinea de zi și programul de lucru pentru ședința de astăzi au fost afișate pe pagina de
internet a Senatului.
Stimați colegi,
Vă informez că ordinea de zi și perioada sesiunii extraordinare se regăsesc în Decizia nr.9/2020,
publicată în Monitorul Oficial de asemenea.
Pe ordinea de zi de astăzi avem înscris un proiect de lege important, Proiectul de lege privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, L433,
adoptat de Camera Deputaților. Având în vedere că nu avem încă un raport de la Comisia juridică
pentru acest proiect de lege, vom suspenda ședința până la finalizarea dezbaterilor din Comisia
juridică. Vă anunțăm în timp util cu privire la reluarea ședinței de astăzi.
Mulțumesc.
PAUZĂ
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, bună seara!
Reluăm lucrările, așa cum am anunțat la ora prânzului astăzi.
Ordinea de zi și perioada sesiunii extraordinare se regăsesc înscrise în Decizia nr.9/2020,
publicată în Monitorul Oficial și afișată pe pagina de internet a Senatului.
Programul de lucru pentru sesiunea extraordinară este următorul:
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- joi, 16 iulie – lucrări în plenul Senatului, lucrări în comisiile permanente și activități în
circumscripții;
- vineri, 17 iulie – lucrări în comisiile permanente și activități în circumscripții;
- de luni, 20 iulie, până vineri, 24 iulie, precum și de luni, 27 iulie, până vineri, 31 iulie – lucrări
în comisiile permanente și activități în circumscripțiile electorale.
Sigur, acest program, cu acordul liderilor de grup, poate fi îmbunătățit.
Stimați colegi,
Vă reamintesc că, potrivit art.133¹ și 110¹ din Regulamentul Senatului, modificat prin
Hotărârea nr.16/2020, în situații excepționale ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace
electronice, iar dezbaterea și adoptarea inițiativelor se vor face printr-o procedură simplificată.
În cadrul dezbaterilor generale 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. De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședințelor de
plen ale Senatului desfășurate prin mijloace electronice, solicitările senatorilor de a interveni telefonic
la lucrări se pot efectua prin transmiterea unui mesaj text la un număr comunicat anterior.
Având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a
ședinței de plen se vor desfășura dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după
încheierea acestora, în a doua parte, se va exprima, printr-un apel, votul. Se vor supune unui singur vot
raportul în întregime și inițiativa legislativă.
Stimați colegi,
La punctul 1 al ordinii de zi avem aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru pentru
sesiunea extraordinară a Senatului.
Votul asupra acestui punct, la finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi.
*
La punctul 2 avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea
Proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic – L433.
Adoptat de Camera Deputaților.
*
La punctul 3 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. (L433/2020) (Discuții.)
Raportul a fost depus, încărcat.
Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise și respinse, a
proiectului de lege.
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului USR – începem, stimați colegi, dezbaterile –, îl invit la microfonul central
pe domnul senator George Dircă.
Se pregătește, din partea Grupului UDMR, domnul Császár Károly.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Stimați cetățeni,
Am reușit să încheiem astăzi, după o dezbatere intensă, care s-a întins pe aproape șapte zile, o
lege foarte importantă pentru aceste momente dificile în care ne aflăm. Dacă-mi permiteți, am să-i
spun Legea carantinei, pentru că așa este cunoscută în spațiul public, una dintre cel mai dezbătute și
muncite legi ale acestui Legislativ, o lege pentru care am lucrat, la propriu, zi și noapte, o lege care a
stârnit controverse și pasiuni, o lege care s-a plasat la limita respectării drepturilor individuale, dar nu
dincolo de această limită, într-un moment pe care niciun cetățean nu și-l imagina că-l vom traversa.
Pandemia nu ține cont de planurile și strategiile politice ale nimănui, pandemia nu se
răspândește respectând regulile societății noastre, pandemia ne pune tuturor viața în pericol și ne
schimbă complet perspectivele și modul de viață. Noi avem obligația de a combate această pandemie,
respectând regulile constituționale. Poate acesta este și motivul pentru care ritmul nostru de lucru a
părut un pic cam lent sau poate insuficient de alert pentru un moment dramatic în care ne aflăm din
punct de vedere medical. Nu știu dacă noi, cei care formăm această clasă politică însărcinată să
găsească soluțiile legislative împotriva pandemiei SARS-CoV-2, ne-am ridicat la nivelul importanței
acestui moment istoric, dar știu că parcurgem o criză medicală fără precedent. Și mai știu că toți
parlamentarii Uniunii Salvați România am căutat, prin toate mijloacele constituționale și democratice,
să oferim statului instrumentele necesare ocrotirii sănătăți publice.
În mod cert ne aflăm într-o luptă disproporționată, cu un virus, contestat de unii cetățeni, a
cărui răspândire rapidă pe întreg globul nu a ținut cont de nimic: nici de profilul social al fiecărui
infectat, nici de nevoia umană de socializare. Avem în față un virus care cere din partea noastră
sacrificii individuale și colective. Ne luptăm cu un virus care exploatează tocmai esența lumii în care
trăim, socializarea, și ne obligă să funcționăm contrar instinctelor noastre, izolându-ne de ceilalți,
stând departe de cei dragi în unele momente. Un virus care, pentru prima dată după decenii întregi, a
închis granițele tuturor țărilor și a separat comunități întregi. Suntem amenințați de un virus
periculos, pentru că ne periclitează nu doar sănătatea, dar și capacitatea de a funcționa ca ființe
sociale în grupurile la care, formal sau nu, am aderat. Virusul a închis afaceri, nu statul, și a pus sub
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semnul întrebării siguranța economică a acestei țări; și nu doar a României, ci a întregii lumi
civilizate, din care vrem cu toții să facem parte.
Iată motivele pentru care Parlamentul României, într-un efort legislativ rar întâlnit, a
produs Legea carantinei, o lege departe de perfecțiunea spre care tindem, dar care am convingerea că
va putea să ne protejeze.
Mulți m-au întrebat în aceste zile dacă restrângem exercițiul unor drepturi individuale. Am fi
ipocriți să nu o recunoaștem, dar le-am restrâns respectând legea fundamentală a acestei țări și doar
proporțional cu pericolul în care ne aflăm. Toate aceste limitări trebuie înțelese în contextul
momentului în care ne aflăm, iar sacrificiile fiecărui individ infectat ale cărui drepturi au fost afectate
sunt justificate de însăși Constituția României. Această lege a fost produsă încet și greu tocmai pentru
că ne aflăm pe linia fină dintre drepturile individuale și binele colectiv.
Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbateri în aceste momente. Mulțumesc
echipei tehnice a Comisiei juridice, care a stat în mod eroic, a rezistat în aceste zile alături de noi, și
mă bucur că în cele din urmă avem o lege care poate fi… în curând va intra în vigoare – cel mai
curând, în cinci zile – și care ne va putea pune la adăpost și ne va proteja sănătatea, va ocroti sănătatea
publică. Mulțumesc tuturor.
Grupul Uniunii Salvați România va vota pentru această lege și sunt sigur că toată lumea va
înțelege și va fi de acord cu măsurile pe care le-am dispus.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Din partea Grupului UDMR, domnul Császár Károly.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Domnule președinte,
Stimați colegi,
(Neinteligibil.)… proiect legislativ, în primul și în primul rând trebuie să vedem cum s-a ajuns
în această situație. După cum bine știți, la 25 iunie 2020, CCR a declarat ca fiind neconstituționale
prevederi care consacrau prerogativa ministrului sănătății de a stabili prin ordin bolile transmisibile
pentru care internarea este obligatorie, prevederi aflate în vigoare de 14 ani, a căror problemă de
neconstituționalitate a apărut doar acum.
Primul învățământ pentru noi toți este legat de această prevedere care se regăsește în Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, lege care a fost adoptată prin ocolirea Parlamentului,
prin asumarea răspunderii Guvernului – să nu mai folosim asemenea procedee constituționale de a…
(Neinteligibil.)… iată și după 14 ani… (Neinteligibil.)…
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A doua prevedere declarată neconstituțională se regăsește în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.11/2020, ce privește doar situația persoanelor care intră pe teritoriul României și pentru care…
(Neinteligibil.)… carantina tot prin ordinul ministrului sănătății. Nu trebuie nimeni să fie supărat pe CCR
în acest caz. Nu este prerogativa CCR-ului de a rezolva problemele de pandemie. În schimb, este
obligația CCR-ului să apere respectarea drepturilor fundamentale, care de data aceasta a și făcut-o.
Mă întreb totuși ce s-ar fi spus despre UDMR dacă ar fi îndemnat… (Neinteligibil.)… să nu se
supună unei decizii a CCR care nu ne-a plăcut și pe care o putem critica. Dar de aici până a spune
oamenilor să nu se supună deciziilor CCR este cale foarte lungă, extrem de periculoasă pentru
democrația în evoluție din România.
De asemenea, trebuie să spunem că nu e tocmai indicat, orice urgență ar fi, ca Parlamentul să
legifereze… (Neinteligibil.)… atât de sensibil în câteva zile, în ambele Camere. Posibilitatea de a
greși când facem ceva heirupist doar pentru că există presiune publică este foarte mare. Sigur, dacă
Executivul, din 25 iunie, nu aștepta până în 7 iulie să înainteze proiectul legislativ pe care-l
dezbatem azi ca și Cameră decizională, aveam probabil mai mult timp la dispoziție. Executivului, cu
ministere, cu specialiști cu tot, i-au trebuit 12 zile să transmită proiectul de lege forului legislativ, iar
Parlamentul a dezbătut și votează proiectul îmbunătățit într-o săptămână. Deci se poate pune
întrebarea: cine a fost responsabil și cine nu?
Proiectul legislativ, din punctul nostru de vedere, a fost îmbunătățit în prima Cameră sesizată,
iar forma adoptată de Camera Deputaților a fost discutată mai multe zile în Comisia juridică a
Senatului, rezultatul fiind acest raport, care aduce îmbunătățiri semnificative proiectului de lege.
În ceea ce privește situația la zi a pandemiei de coronavirus, un număr semnificativ de noi
cazuri pe zi, reiterăm poziția UDMR exprimată în mai multe ipostaze în ultimele săptămâni: credem că
este necesară aplicarea diferențiată a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii epidemiei, pe
localități, zone și județe, care ar fi un puternic mesaj de încurajare și, totodată, de descurajare pentru
populația acestor localități de a fi singura măsură care mai poate reda încrederea în autoritatea și…
(Neinteligibil.)… instituțiilor statului legat de gestionarea pandemiei de COVID-19.
UDMR va susține raportul de admitere al Comisiei juridice, forma proiectului de lege
rezultată din acest raport.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Înainte de a-l invita la cuvânt pe domnul Daniel Fenechiu, din partea Grupului PNL, aș vrea
să-i mulțumesc doamnei Scântei pentru efortul depus în aceste zile la Comisia juridică.
Domnule Fenechiu, vă rog.

-6-

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc, domnule președinte.
În primul rând, îmi exprim satisfacția că totuși reușim, după o săptămână, să ajungem la vot cu
o lege care este extrem de necesară pentru sistemul medical din România și în special pentru sănătatea
publică a… și sănătatea concetățenilor noștri.
S-ar putea spune foarte multe despre acest proiect de lege, care a fost excesiv politizat, în
dezbaterea căruia am regăsit foarte multe atacuri care nu aveau ce căuta într-o lege, care nu este o lege
făcută de către Partidul Național Liberal, pentru Partidul Național Liberal, ci este o lege pe care
Parlamentul trebuia să o facă pentru guvernele care vor conduce România de azi încolo, indiferent de
culoarea lor politică, guverne care, urmare a deciziei Curții Constituționale, care a lăsat, practic,
România fără o lege-cadru pentru asemenea situații, au nevoie totuși de mijloacele necesare ca să lupte
cu pandemii, cu epidemii, cu tot ceea ce se poate abate asupra României.
Cred că două au fost motivele care au încurcat mult în dezbaterea și adoptarea acestei legi. Pe de
o parte, faptul că nu s-a înțeles foarte bine de la început că această lege nu este o lege anti-COVID, că
această lege este o lege-cadru pentru pandemii, epidemii, pentru situații speciale, e o lege care este
menită să protejeze sănătatea publică în orice situații și în fața oricărui agent patogen, în fața oricărui
virus, în fața a orice ar putea să producă îmbolnăviri în masă. Faptul că acest lucru nu s-a înțeles și faptul
că această lege-cadru a fost dezbătută într-o perioadă în care noi vorbim foarte mult despre coronavirus
au făcut ca o parte din măsurile pe care această lege le avea ca obiect de reglementare să fie prost
înțelese, să genereze o stare de insecuritate, inclusiv în rândul opiniei publice, iar această stare, în loc
să fie eliminată cu argumente și cu bună-credință, a fost folosită politic și a fost exacerbată. Ăsta este
un prim motiv pentru care această lege a funcționat greu, procesul de elaborare a funcționat greu.
Al doilea motiv constă în faptul că, indiferent dacă recunoaștem sau nu recunoaștem, ne aflăm
într-un an electoral, ne aflăm în preajma unei competiții electorale și ascuțirea săbiilor sau pregătirea
muniției partidelor pentru competiția din 27 septembrie și, respectiv, pentru parlamentarele de peste
puțină vreme după data respectivă joacă un rol determinant în tot ceea ce discutăm în Parlament.
Una peste alta, m-a bucurat împrejurarea că soluțiile prezentate de ministrul justiției pe
linia procedurilor, că prezența ministrului sănătății au reușit să mai rezolve o parte din neînțelegeri
și să genereze puțină armonie, la fel ca și activitatea, în toate zilele comisiei, a domnului secretar
de stat Raed Arafat, mă rog, și culminând cu faptul că până și premierul Orban a înțeles astăzi să
vină în Comisia juridică. Cred că este prima situație pe care o știu eu de când sunt parlamentar ca
un prim-ministru să vină într-o comisie. Asta demonstrează că premierul și-a dorit foarte mult să avem
această lege și cred că venirea Domniei Sale în Comisia juridică din nou a jucat un rol în realizarea
unei concordii care, în ultimă instanță, să ne dea posibilitatea să votăm astăzi o lege.
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Nu este o lege foarte bună, este o lege perfectibilă, este o lege care are o serie de originalități,
dar, una peste alta, autoritățile medicale din România aveau nevoie de această lege și, pentru sănătatea
românilor, această lege va genera efecte pozitive. Este motivul pentru care Partidul Național Liberal va
vota această lege, care, așa cum am spus, e necesară românilor, iar sarcina perfecționării legii va fi cu
siguranță una din prioritățile tuturor acelor partide și parlamentari care gândesc la viitor, și gândesc la
viitor cu mai puțină conotație politică.
Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc colegei mele Iulia Scântei pentru efortul deosebit pe
care l-a avut în această comisie. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au fost în Comisia
juridică nopți la rând: azi-noapte, unii până la 4.00, alții până la 6.30, vineri noaptea la ore târzii,
astăzi de dimineață, până astăzi. Aș vrea să mulțumesc staffului Senatului și staffului Comisiei
juridice, care cu adevărat au fost extrem de dedicați și extrem de participativi. Cu siguranță, fără
suportul lor lucrurile ar fi fost mai grave. Chiar stăteam și mă gândeam că, discutând despre
eforturile care se fac în toate direcțiile și în contextul ăsta, cred că și oamenii care stau în spatele
activității parlamentare, care, indiferent că pot să arate că sunt prezenți sau nu… ieri bunăoară, când
nu știam dacă vom intra în plen sau nu cu dezbaterea acestei legi, erau o serie de angajați ai
Senatului României care așteptau să vadă dacă vom da sau nu vom da raportul. Despre ei nu
vorbește nimeni, dar și ei au stat ore în șir, până undeva spre miezul nopții.
Deci, una peste alta, este un succes colectiv, un compromis realizat între reprezentanții
partidului de guvernământ și Partidul Social Democrat și sper din toată inima ca această lege să fie
instrumentul de care Guvernul are nevoie ca să oprească procesul de contaminare, care văd că se extinde.
Vă mulțumesc tuturor.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Fenechiu.
Sunt convins că foarte mulți dintre colegi nu vor uita aceste zile de lucru până la 4.00 dimineața
și cred că e o premieră în ultimii cel puțin zece ani ai Parlamentului, de lucru, pentru o dezbatere
pentru un proiect de lege până la 3.00 – 4.00 dimineața. E un efort care a meritat să fie făcut. Să
sperăm că această muncă a noastră oferă instrumentele pentru a lupta eficient împotriva pandemiei,
fără ca drepturile fundamentale ale oamenilor să fie afectate, decât strict atât cât este nevoie pentru a
proteja interesul general.
Îl invit la microfon în continuare pe domnul Radu Preda, din partea Grupului PSD.
Vă rog, microfonul central.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Mulțumesc, domnule președinte.
Doamnelor și domnilor senatori,
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Domnule Orban, dacă ne auziți, ați avut la dispoziție trei săptămâni pentru a face o lege corectă,
clară, care să nu permită niciun abuz și care să protejeze sănătatea cetățenilor. Pe 25 iunie Curtea a spus
ceea ce era evident: nu puteți restrânge drepturile și libertățile prin hotărârea Guvernului dumneavoastră.
Pe 1 iulie decizia Curții Constituționale a României a fost publicată în Monitorul Oficial. Pe 3 iulie
oamenii deja ieșeau din spitale. Nu v-a interesat însă asta. În seara zilei de 6 iulie ați adoptat în ședința
de Guvern proiectul de lege care privea carantinarea persoanelor. De abia pe 7 iulie ați trimis la
Parlament proiectul. Cu siguranță, indolența a devenit politică de stat în guvernarea dumneavoastră.
Dar asta nu este tot. Proiectul trimis de Guvernul Orban către Parlament a fost un dezastrul total.
Ați trimis Parlamentului pagini întregi de lege prin care călcați în picioare drepturile și libertățile
cetățenilor. Cu siguranță, știm că România a mai trecut prin asta. Am mai avut democrația pusă pe pauză
o perioadă lungă de timp, aproape 50 de ani, și tot așa a început, ca acum, domnule premier Orban.
Apropo, m-am bucurat că în sfârșit v-ați făcut timp să veniți la Senat și ne-ați vizitat la Comisia
juridică, dar, sincer, speram la o dezbatere alături de dumneavoastră, nu la un simplu salut. Credeam că o
să veniți și o să vă susțineți proiectul trimis către Parlament. Ar fi trebuit să aveți curajul să spuneți de la
acest microfon românilor ce le pregăteați de fapt: să îi închideți în spitale fără drept de apel, să le
confiscați bunurile sau să-i trimiteți pe medici la muncă forțată, ca în vremuri de tristă amintire, la Canal.
Nu v-a mers, deși ați pus presiune pe Parlament, deși ne-ați acuzat de toate nenorocirile, ați mințit, ați
amenințat, ați șantajat, totul ca să vă mascați propria incompetență. Chiar nu vă crapă obrazul de rușine?
Am reușit în această dezbatere, pe care poate dumneavoastră o considerați lungă, să aducem la
aceeași masă societatea civilă, CSM-ul, medicii și pacienții și, împreună în Parlament, în condiții de
totală transparență, am reparat toate nenorocirile pe care voiați să le băgați pe gât românilor. Astăzi
vom vota o lege care într-adevăr protejează sănătatea românilor, dar care cu siguranță nu permite
abuzurile, o lege care prevede măsuri graduale, o lege care prevede că evaluarea fiecărui bolnav nu va
putea depăși o perioadă de maximum 48 de ore, că tratamentul pacienților se face doar cu
consimțământul acestora, că medicii nu vor putea fi detașați decât voluntar, cu dublarea salariului ca
regulă, și că avem acum siguranța existenței unor spitale mobile care pot oferi necesarul de paturi
pentru bolnavi. Cu siguranță, putem spune că am readus normalitatea în viața românilor.
Cu siguranță, este bine că ați plecat în viteză de la Parlament, pentru că nu v-a rămas nimic de
făcut aici, domnule Orban. Mai bine că ați mers la Guvern, pentru că de data asta ar fi cazul să vă luați
în serios funcția deținută. Trebuie să luați măsuri pentru ca economia românească să pornească în
forță, trebuie să găsiți soluții pentru milionul de șomeri, trebuie să respectați legea și să dublați
alocațiile copiilor și să majorați pensiile așa cum este prevăzut în lege. Altfel, domnule premier Orban,
nu veți mai avea nimic de făcut nici acolo, la Guvern, și veți pleca acasă și de acolo, pentru că
Parlamentul este pregătit să asume demersul prin moțiune de cenzură.
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Da, cu siguranță, azi Grupul PSD va vota pentru proiectul de lege în forma în care a ieșit din
Comisia juridică. Este o lege care acum putem spune că asigură un cadru de normalitate pentru
protejarea sănătății publice. Spunem „nu” abuzurilor și votăm pentru proiectul de lege aflat astăzi în
dezbaterea plenului Parlamentului.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Radu Preda.
Stimați colegi,
Nu mai sunt alte intervenții, am încheiat aici dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi.
Votul, la finalul ședinței.
*
Stimați colegi,
Prima parte a ședinței fiind încheiată, urmează să continuăm lucrările cu exprimarea votului,
printr-un singur apel nominal, asupra 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 ne vom pronunța prin vot asupra aprobării ordinii de zi și a
programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului. Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți
de acord cu adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului,
respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acestora, iar prin exprimarea
opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot.
La punctul 2 ne vom pronunța prin vot asupra aprobării procedurii de urgență pentru
dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord
cu aprobarea procedurii de urgență, iar opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord, prin
opțiunea „abținere”, evident, vă abțineți.
La punctul 3 al ordinii de zi avem proiectul anterior menționat, L433 – ne vom pronunța prin
vot asupra raportului, cu amendamente admise, și a proiectului de lege astfel cum se propune a fi
modificat prin amendamentele din raportul comisiei. Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord
cu adoptarea inițiativei legislative, cu modificările propuse prin amendamentele aduse la raport,
respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acesteia.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității
senatorilor, respectiv 69 de voturi.
Senatul este Cameră decizională.
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.
Îl invit în continuare la microfonul central pe domnul secretar George Dircă pentru efectuarea
apelului nominal.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi, dacă și echipă tehnică este pregătită, vom începe exprimarea votului și vă rog
să-l apelați pe domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor.
Se pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Bună ziua!
Sunt senator Vlad Alexandrescu, senator USR de București: votez pentru la toate cele trei
puncte de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Doamna senator Andronescu Ecaterina.
Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt.
Domnul senator Antal István-Loránt.
Se pregătește doamna senator Arcan Emilia.
Domnul Antal István-Loránt:
Sunt senator Antal István-Loránt, senator UDMR, la toate punctele votez pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Doamna senator Arcan Emilia.
Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel.
Domnul senator Arcaș Viorel.
Se pregătește domnul senator Avram Nicolae.
Domnul Viorel Arcaș:
Sunt senatorul Arcaș Viorel, senator PSD, și totuși, votez pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Avem trei puncte pe ordinea de zi, domnule senator. (Discuții.)
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Domnul Viorel Arcaș:
Alo!
Domnul George-Edward Dircă:
Da. Aveți cuvântul, îmi cer scuze.
Domnul Viorel Arcaș:
Păi, sunt senatorul Arcaș Viorel, am mai votat o dată. Nu s-a perceput?
Votul meu este pentru. Tot.
Domnul George-Edward Dircă:
Pentru tot. OK. Pentru tot.
Domnul Viorel Arcaș:
Pentru toate punctele.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Avram Nicolae. Se pregătește...
Domnul Nicolae Avram:
Bună seara, stimați colegi!
Votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Domnul senator Baciu Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Badea Viorel-Riceard.
Domnul Gheorghe Baciu:
Încep?
Domnul George-Edward Dircă:
Vă rog, vă ascultăm.
Domnul Gheorghe Baciu:
Bună seara!
Senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, Partidul Mișcarea Populară,
votez pentru aprobarea ordinii de zi, votez pentru procedura de urgență, votez pentru Legea
privind… (Neinteligibil.)
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Badea Viorel-Riceard.
Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Sunt senatorul Viorel Badea, senator PNL Viorel Badea, votul meu este pentru.
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Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Urmează domnul senator Bădălău Niculae.
Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu.
Domnul Niculae Bădălău:
Senator Niculae Bădălău, pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu.
Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel.
Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
Bună ziua!
Senator Dorin Bădulescu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Bodog Florian-Dorel.
Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Bună seara!
Sunt senatorul Florian Bodog, votul meu este pentru la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Să fim sănătoși, la revedere!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel.
Se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu.
Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu:
Bună seara, stimați colegi!
Emanuel-Gabriel Botnariu, votez pentru toate cele trei puncte de pe ordinea de zi
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu.
Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Valer-Daniel Breaz:
Bună seara!
Daniel Breaz, senator PSD Alba, votez pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
O seară bună!
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Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Bulacu Romulus.
Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Domnul Romulus Bulacu:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt Romulus Bulacu, senator PNL, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senator Daniel Butunoi, senator PSD, votul meu este pentru la întreaga ordine de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Aveți cuvântul.
Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Bună seara!
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi
este următorul: „pentru” pentru toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Bună seara!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Caracota Iancu.
Se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Domnul Iancu Caracota:
Sunt senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, votul meu este pentru.
Mulțumesc.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. (Discuții.)
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Domnul Mircea-Vasile Cazan:
Bună seara!
Sunt senatorul Mircea Cazan, votez „pentru” pentru toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
O seară plăcută!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Cârciumaru Florin.
Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Domnul Florin Cârciumaru:
… pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Se pregătește domnul senator Chisăliţă Ioan-Narcis.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Bună seara!
Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș, iar votul meu este pentru toate cele trei puncte
de pe ordinea de zi.
O seară frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Chisăliţă Ioan-Narcis.
Se pregătește domnul senator Chiţac Vergil.
Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă:
Bună seara!
Sunt senatorul Chisăliță Ioan și voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Chiţac Vergil.
Se pregătește domnul senator Cîţu Florin-Vasile.
Domnul Vergil Chiţac:
Senatorul Chițac, Circumscripția nr.14 Constanța, votez pentru la toate punctele de la
ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Se pregătește domnul senator Coliban Allen.
Domnul Florin-Vasile Cîțu:
Senatorul Florin Cîțu, vot pentru.
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Domnul George-Edward Dircă:
La toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul senator Coliban Allen.
Se pregătește domnul senator Corlățean Titus.
Domnul Allen Coliban:
Bună seara, stimați colegi!
Allen Coliban sunt, senator USR de Brașov, votul meu este pentru la fiecare dintre cele trei
puncte de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Corlățean Titus.
Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin.
Domnul Titus Corlățean:
Stimați colegi, bună ziua!
Titus Corlățean, la punctul 1 – pentru sesiunea extraordinară, ordinea de zi, la punctul 2,
procedură de urgență – pentru, la punctul 3, un foarte scurt comentariu în prealabil.
Respect și apreciez efortul extraordinar al membrilor Comisiei juridice și amendamentele de
substanță pe care le-au realizat. Cu toate acestea, în baza evaluării, în timpul zilei, la proiectul de
raport la care eu am avut acces, nu raportul final… (Neinteligibil.)
Domnul George-Edward Dircă:
Raportul final îl găsiți pe site, domnule senator.
Cu tot respectul, suntem în procedură de vot.
Vă rog să vă exprimați votul.
Domnul Titus Corlățean:
(Neinteligibil)… și, în consecință, votul meu este împotrivă.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin.
Se pregătește domnul senator Covaci Dorel.
Domnul senator Covaci Dorel.
Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica.
Domnul Dorel Covaci:
Sunt deputatul… sunt senatorul Dorel Covaci, din Circumscripția electorală nr.37, și votăm
pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Domnul George-Edward Dircă:
Doamna senator Covaciu Severica-Rodica.
Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Doamna Severica-Rodica Covaciu:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senator Severica-Rodica Covaciu, senator de Maramureș, votul meu este pentru la toate
cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela.
Doamna Elena-Lavinia Craioveanu:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate cele trei puncte
de pe ordinea de zi de azi.
Domnul George-Edward Dircă:
Doamna senator Crețu Gabriela.
Se pregătește domnul senator Cristina Ioan.
Domnul senator Cristina Ioan.
Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt.
Domnul Ioan Cristina:
Bună seara!
Sunt senatorul PNL de Arad Ioan Cristina și votez astăzi la toate punctele pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Császár Károly Zsolt.
Se pregătește domnul senator Cseke Attila-Zoltan.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Alo!
Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
O zi bună vă doresc!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Cseke Attila.
Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Sunt senatorul Cseke Attila, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Dănăilă Leon.
Se pregătește domnul senator Deneș Ioan. (Discuții.)
Doamna Carmen Daniela Dan:
Bună seara!
Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate cele trei puncte aflate pe ordinea de zi votul
meu este pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Domnul senator Dănăilă Leon.
Urmează domnul senator Deneş Ioan.
Deneş Ioan.
Urmează domnul senator Derzsi Ákos.
Domnul Ioan Deneş:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate cele trei puncte înscrise pe
ordinea de zi a Senatului.
Vă mulțumesc!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Derzsi Ákos.
Urmează domnul senator Diaconescu Renică.
Domnul Derzsi Ákos:
Bună seara!
Sunt senatorul Derzsi Ákos și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Diaconescu Renică.
Urmează doamna senator Dima Carmen.
Domnul Renică Diaconescu:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Doamna senator Dima Carmen.
Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica.
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Doamna Carmen Dima:
Bună seara, distinși colegi!
Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate cele trei puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica.
Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună seara!
Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR de București, votul meu este „pentru” pentru toate
cele trei puncte de pe ordinea de zi de astăzi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Dacă mă sunați pe mine – unul dintre colegi –, eu răspund de la acest microfon.
Senator Dircă George, votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi.
Dinu Nicoleta-Ramona, vă rog.
Doamna Nicoleta-Ramona Dinu:
Bună seara!
Sunt Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR de Constanța, și votez pentru la toate punctele de
pe ordinea de zi.
Mulțumesc frumos!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Dogariu Eugen.
Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin.
Domnul Eugen Dogariu:
Bună seara!
Sunt senatorul Eugen Dogariu și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin.
Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Bună seara!
Sunt senator Cristian Dumitrescu și votez pentru la fiecare dintre cele trei puncte de pe ordinea de zi.
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O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Dunca Marius-Alexandru.
Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu.
Dumitrescu Iulian a răspuns?
Nu răspunde.
Dunca Marius-Alexandru.
Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Bună seara!
Marius Dunca-Alexandru, senator PSD Brașov, votul meu este pentru toate punctele înscrise
la ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Fălcoi Nicu.
Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena.
Domnul Nicu Fălcoi:
Bună seara!
Sunt Nicu Fălcoi, senator USR Timiș, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
O seară…
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena.
Se pregătește domnul senator Fejér László.
Doamna Doina-Elena Federovici:
Bună seara, distinși colegi!
Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de
zi votul meu este pentru.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Fejér László.
Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR de Covasna, votez pentru toate punctele de
pe ordinea de zi.
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Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel.
Urmează domnul senator Fifor Mihai-Viorel.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL Bacău, votul meu este pentru atât la proiectul de lege,
L433, cât și la celelalte două puncte de pe ordinea de zi. „Pentru”.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Fifor Mihai-Viorel.
Urmează domnul senator Filipescu Răducu-George.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Bună seara, stimați colegi!
Viorel Fifor, senator PSD de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc și vă felicit pentru munca depusă în toată această perioadă.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Filipescu Răducu.
Se pregătește domnul senator Ganea Ion.
Domnul senator Ganea Ion.
Se pregătește domnul senator Ghica Cristian.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumesc mult.
Bună seara, stimați colegi!
Votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, sunt senator Ion Ganea.
Mulțumesc mult.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim și noi și vă așteptăm în sală.
Domnul senator Ghica Cristian.
Urmează domnul senator Gioancă Eugen.
Domnul Cristian Ghica:
Bună seara!
Senator USR de București Cristian Ghica, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim și noi.
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Urmează domnul senator Gioancă Eugen.
Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania.
Domnul Eugen Gioancă:
Bună seara, stimați colegi!
Senator Eugen Gioancă, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania.
Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Doamna Alina-Ştefania Gorghiu:
Alina Gorghiu sunt, senator de Timiș, votul la cele trei puncte de pe ordinea de zi este pentru.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Goţiu Remus Mihai.
Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion.
Domnul Remus Mihai Goţiu:
Bună ziua!
Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, votul meu este pentru la toate cele trei puncte de pe
ordinea de zi.
O seară bună în continuare!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Hadârcă Ion.
Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Domnul Ion Hadârcă:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu este următorul: punctele 1 și 2 – pentru,
punctul 3 – abținere.
Vă mulțumesc.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Se pregătește domnul senator Ilea Vasile.
Doamna Eleonora-Carmen Hărău:
Bună seara!
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Sunt Eleonora-Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, și votez pentru raportul de admitere.
Vă mulțumesc.
La revedere tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Ilea Vasile.
Se pregătește domnul senator Ilie Viorel.
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 George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Viorel Ilie.
Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Domnul Viorel Ilie:
Bună seara, dragi colegi!
Viorel Ilie sunt, senator PNL de Bacău, iată că a venit și ziua mult așteptată săptămâna acesta,
votul meu este „pentru” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi de azi.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Se pregătește domnul senator Ionaşcu Gabi.
Domnul Cătălin Lucian Iliescu:
Bună seara!
Sunt Lucian Iliescu, senator PMP de București, votul exprimat de mine este pentru la toate cele
trei puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc și o seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Ionaşcu Gabi.
Se pregătește domnul senator Iordache Virginel.
Domnul Gabi Ionaşcu:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt Gabi Ionașcu, senator PMP de Ialomița, la cele trei puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
O seară bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Iordache Virginel.
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Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat.
Domnul Virginel Iordache:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senatorul Virginel Iordache, senator PSD de Suceava, și votul meu este pentru la toate
cele trei puncte înscrise astăzi pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Iriza Scarlat.
Se pregătește domnul senator László Attila.
Domnul Scarlat Iriza:
Bună seara, dragi colegi!
Sunt senator PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele trei puncte
înscrise pe ordinea de zi.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator László Attila.
Se pregătește domnul senator Leş Gabriel.
Domnul László Attila:
Bună seara!
László Attila sunt, senator UDMR de Cluj, votul meu este pentru la toate punctele îns crise
pe ordinea de zi.
Vă doresc o seară plăcută!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Leş Gabriel.
Se pregătește domnul senator Lungu Dan.
Domnul Gabriel-Beniamin Leş:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Gabriel-Beniamin Leş, senator PSD de Satu Mare, la punctele 1 și 2 – pentru, la
punctul 3 – împotrivă.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Lungu Dan.
Se pregătește domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Domnul Dan Lungu:
Bună seara!
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Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
O seară bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Urmează domnul senator Lupu Victorel.
Domnul Vasile-Cristian Lungu:
Bună seara!
Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian și voi vota abținere.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă rog să-l resunați pe domnul senator.
Am impresia că nu știa că avem trei puncte pe ordinea de zi.
Nu cred că a consultat site-ul Senatului astăzi.
Dacă între timp este domnul Lupu Viorel, vă rog să… Dacă a răspuns domnul senator Lupu
Viorel, vă rog să… până răspunde din nou domnul senator.
Domnul Victorel Lupu:
Bună seara!
Sunt Victorel Lupu, senator PSD de Iași, votez pentru toate punctele înscrise la ordinea de zi.
Cu bine!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Ați reluat legătura cu domnul senator Lungu Vasile-Cristian?
Domnul Vasile-Cristian Lungu:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian și voi vota abținere.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Manoliu Dan.
Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian.
Domnul Dan Manoliu:
Bună seara!
Sunt senator Dan Manoliu, PSD de Neamț, votul meu este pentru la cele trei puncte de pe
ordinea de zi, respectiv felicitări pentru colegii noștri și pentru efortul depus de ei.
O seară bună!
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian.
Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu:
Bună seara!
Sunt Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, senator PSD de Giurgiu, votul meu astăzi este pentru la toate
punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Marin Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Marin Nicolae.
Domnul Gheorghe Marin:
Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marin Nicolae.
Se pregătește domnul senator Marussi George-Nicolae.
Domnul senator Marussi George-Nicolae.
Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Domnul George-Nicolae Marussi:
Bună seara!
Sunt George Marussi, senator USR de Prahova, votul meu pentru astăzi este pentru la cele trei
puncte pe ordinea de zi.
Mulțumesc, seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian.
Domnul senator Mazilu Liviu-Lucian.
Se pregătește domnul senator Teodor-Viorel Meleşcanu.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Sunt senatorul Liviu Mazilu și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.

- 26 -

Domnul senator Meleșcanu Teodor.
Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu:
Bună seara!
Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și votul meu este pentru la punctele 1 și 2 și
abținere la punctul 3.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Se pregătește domnul senator Mihu Ştefan.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Bună seara!
Sunt Radu Mihail, senator USR diaspora, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Mihu Ștefan.
Se pregătește doamna senator Mirea Siminica.
Domnul Ştefan Mihu:
Bună seara, dragi colegi!
Ștefan Mihu, senator de Constanța, votul meu este pentru la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Seară bună la toți!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Mirea Siminica.
Se pregătește domnul senator Moga Nicolae.
Doamna Siminica Mirea:
Bună seara!
Sunt senator Siminica Mirea și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
O seară plăcută!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
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, votul meu la punctul 1 – pentru, punctul 2 –
împotrivă, punctul 3 – împotrivă.
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Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Se pregătește domnul senator Şerban Nicolae.
Domnul Marius-Petre Nicoară:
Bună seara!
Sunt senatorul PNL de Cluj Marius-Petre Nicoară și votul meu este pentru la toate cele trei
puncte de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O seară bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Nicolae Şerban.
Se pregătește domnul senator Niţă Ilie.
Domnul Nicolae nu ne răspunde.
Urmează domnul senator Niţă Ilie.
Se pregătește domnul senator Novák Csaba.
Domnul Ilie Niţă:
Bună seara, dragi colegi!
Sunt senator PSD de Suceava Ilie Niță, votul meu este pentru la toate cele trei puncte existente
astăzi pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Se pregătește domnul senator Mario-Ovidiu Oprea.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Alo, bună seara!
Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, la toate punctele votez „da”.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Oprea Mario-Ovidiu.
Se pregătește domnul senator Oprea Ştefan-Radu.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Bună seara, distins Senat!
Sunt Mario-Ovidiu Oprea, votez pentru în dreptul tuturor celor trei puncte înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Oprea Ştefan-Radu.
Se pregătește domnul senator…
Domnul Ştefan-Radu Oprea:
Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate cele trei puncte înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Orţan Ovidiu-Florin.
Se pregătește domnul senator Pavel Marian.
Domnul Ovidiu-Florin Orţan:
Bună seara, dragi colegi!
Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi
votul meu este pentru.
O seară bună să aveți!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Pavel Marian.
Se pregătește doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia.
Doamna senator Paţurcă Roxana.
Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Bună seara, stimați colegi!
Senator Pauliuc Nicoleta, senator PNL de Ilfov, votul meu este pentru la toate punctele de
pe ordinea de zi.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Se pregătește domnul senator Pereş Alexandru.
Domnul Doru-Adrian Pănescu:
Bună seara, stimați colegi!
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Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate cele trei
puncte de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Pereş Alexandru.
Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Domnul Alexandru Pereş:
Bună seara!
Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, și votez pentru la toate cele trei puncte
înscrise la ordinea de zi.
Mulțumesc.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bună seara!
Senatorul Pîrvulescu sunt, pentru cele trei puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
Vă mulțumesc.
Seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Pop Gheorghe.
Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian.
Domnul Gheorghe Pop:
Bună seara, dragi colegi!
Sunt senatorul Gheorghe Pop, de la Sălaj, și votul meu este pentru la cele trei puncte înscrise
în ordinea de zi de azi.
Vă mulțumesc.
O seară plăcută!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian.
Se pregătește domnul senator Popa Cornel.
Domnul senator Popa Cornel.
Se pregătește domnul senator Popa Ioan.
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Domnul Cornel Popa:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senatorul PNL de Bihor Cornel Popa și votul meu este pentru la toate cele trei puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu.
Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Popa?
Domnul Ion Popa:
Bună seara!
Sunt Ion Popa, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi votez pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu.
Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Bună seara!
Sunt Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE de București, votez împotrivă.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnule senator, avem trei puncte pe ordinea de zi.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Poftim?
La toate punctele, da.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Se pregătește doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Bună seara, stimați colegi!
Radu Preda sunt, senator de Dolj, vot pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi a
plenului de astăzi.
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Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Urmează domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună seara!
Sunt Florina Presadă, senator USR de București, votez pentru la toate cele trei puncte de pe
ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian.
Urmează domnul senator Romaşcanu Lucian.
Domnul senator Romașcanu atunci, vă rog.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună seara!
Lucian Romașcanu, senator PSD Buzău, vot pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Rotaru Ion.
Se pregătește domnul senator Ruse Mihai.
Domnul Ion Rotaru:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt senatorul Ion Rotaru, vot pentru la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Ruse Mihai.
Se pregătește domnul senator Salan Viorel.
Domnul senator Savin Emanoil.
Urmează doamna senator Sbîrnea Liliana.
A răspuns domnul Salan?
Domnul Salan nu a răspuns, da?
Domnul Ruse a răspuns? Nu.
Urmează, atunci, domnul senator Savin Emanoil.
Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana.
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Domnul Emanoil Savin:
Bună seara, dragi colegi!
Emanoil Savin, senator de Prahova, votul meu este împotrivă la toate cele trei puncte de pe
ordinea de zi. Nu aș vrea să transformăm România într-o țară de suspecți.
Mulțumesc.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Doamna senator Sbîrnea Liliana.
Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Bună seara!
Liliana Sbîrnea sunt, senator de Buzău, votul meu este pentru la toate cele trei puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Bună seara!
Iulia Scântei sunt, senator PNL, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi, la toate punctele de pe
ordinea de zi, votul este pentru.
Vă mulțumesc frumos.
O seară frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț.
Se pregătește doamna senator Silistru Doina.
Domnul Ionuț Sibinescu:
Bună seara, stimați colegi!
Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate cele trei puncte de
pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Numai bine!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț…
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Doamna Silistru. Mă iertați, urmează doamna senator Silistru Doina.
Se pregătește domnul senator Simionca Ioan.
Doamna Doina Silistru:
Bună seara, stimați colegi!
Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, vot pentru la toată ordinea de zi de astăzi.
O seară bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Simionca Ioan.
Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru.
Domnul Ioan Simionca:
Bună seara, stimați colegi!
Senator Ioan Simionca, Bistrița-Năsăud, votul meu este pentru la toate cele trei puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Smarandache Miron.
Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Domnul Miron-Alexandru Smarandache:
Bună seara!
Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Seară bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Se pregătește domnul senator Stan Ioan.
Domnul Aurel-Horea Soporan:
Bună seara!
Sunt senator de Mureș Soporan Aurel-Horea și votez pentru la cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Stan Ioan.
Se pregătește domnul senator Stănescu Paul.
Domnul Ioan Stan:
Bună seara!
Senator Ioan Stan, vot pentru la toate cele trei puncte.
Să auzim numai de bine!
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Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Stănescu Paul.
Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin.
Domnul Paul Stănescu:
Bună seara, stimați colegi!
Paul Stănescu, votez pentru la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Să aveți o seară frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin.
Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Domnul George-Cătălin Stângă:
Bună seara!
Stângă George-Cătălin, senator PNL de Galați, votul meu este pentru la toate cele trei puncte
aflate pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Se pregătește domnul senator Șoptică Costel.
Doamna Cristina-Mariana Stocheci:
Bună seara, dragi colegi!
Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele aflate
pe ordinea de zi.
O seară frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Şoptică Costel.
Se pregătește domnul senator Talpoş Ioan-Iustin.
Domnul Costel Şoptică:
Bună seara, stimați colegi!
Costel Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu pentru astăzi este pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
Seară frumoasă și liniștită să avem cu toții!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Talpoş Ioan-Iustin.
Se pregătește domnul senator Tánczos Barna.
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Domnul Ioan-Iustin Talpoş:
Bună seara, dragi colegi!
Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, votul meu este „pentru” pentru toate cele trei puncte de
pe ordinea de zi.
O seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim, seară bună!
Urmează domnul senator Tánczos Barna.
Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando.
Domnul senator Teodorovici Eugen.
Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru.
Domnul Eugen-Orlando Teodorovici:
Bună seara!
Senator Eugen Teodorovici, senator PSD de Tulcea, și votul meu este împotrivă pentru toate
punctele de pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru.
Se pregătește domnul senator Toma Vasilică.
Domnul Cătălin Dumitru Toma:
Bună seara!
Toma Cătălin Dumitru, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru ordinea de zi este pentru
la toate cele trei puncte.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Toma Vasilică.
Se pregătește domnul senator Trufin Lucian.
Domnul Vasilică Toma:
Bună seara, stimați colegi!
Vasile Toma, senator PSD de Iași, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Mulțumesc.
Seară bună și sănătate tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Trufin Lucian.
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Se pregătește domnul senator Turos Lóránd.
Domnul Lucian Trufin:
Bună seara!
Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu, pentru toate punctele de pe ordinea
de zi, este pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Turos Lóránd.
Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare Eugen.
Domnul senator Ţapu Nazare Eugen atunci, vă rog să realizați apelul.
Se pregătește domnul senator Ţuţuianu Adrian.
Domnul Eugen Ţapu Nazare:
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la toate cele trei puncte
de pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Ţuţuianu Adrian.
Se pregătește domnul senator Valeca.
Domnul Adrian Ţuţuianu:
Bună seara!
Adrian Țuțuianu, senator PRO România de Dâmbovița, votul meu este după cum urmează:
punctul 1 – vot pentru, punctul 2 – împotrivă, punctul 3 – împotrivă.
Cu privire la punctul 3, vă rog să-mi permiteți să fac doar trei precizări:
- nu a fost timpul necesar…
Domnul George-Edward Dircă:
Domnule coleg, vă rog, suntem în procedură de vot…
Domnul Adrian Ţuţuianu:
… pentru a se analiza raportul Comisiei juridice…
Domnul George-Edward Dircă:
Suntem în procedură de vot… suntem în procedură de vot și am să vă rog să vă exprimați la
următoarea ședință.
Vă mulțumesc pentru înțelegere.
Urmează domnul senator Valeca Șerban-Constantin.
Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel.
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Domnul Şerban-Constantin Valeca:
Bună seara!
Șerban Valeca, senator de Argeș, votul meu este pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Vela Ion Marcel.
Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan.
Domnul Ion Marcel Vela:
Bună seara, dragi colegi!
Votul meu este pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Vulpescu Ioan.
Se pregătește domnul senator Wiener Adrian.
Domnul Ioan Vulpescu:
Bună seara!
Sunt senator Vulpescu Ioan și votez pentru la punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim și noi.
Urmează domnul senator Wiener Adrian.
Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Adrian Wiener:
Senatorul Wiener sunt, senator de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Daniel Zamfir sunt, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Seară bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
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Având în vedere că am încheiat și am realizat primul apel telefonic, conform dispozițiilor
Regulamentului Senatului, vom proceda la realizarea celui de-al doilea apel telefonic.
Îl invit la microfon pe domnul secretar Ganea Ion.
Domnul Ion Ganea:
Rog stafful să fim pregătiți din nou, pentru a relua citirea votului pentru domnii senatori care nu
au răspuns la primul apel telefonic.
Domnul Brăiloiu Tit-Liviu.
Vă fac precizarea că cei care nu au răspuns la cel de-al doilea apel telefonic sunt considerați
absenți de la plen.
Nu răspunde. OK.
Crețu Gabriela.
Nu răspunde.
Doamna senator Andronescu Ecaterina.
Nu răspunde.
Doamna senator Arcan Emilia.
Doamna Emilia Arcan:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu este: la punctul numărul 1 de pe ordinea de
zi – vot pentru, la punctul numărul 2 – vot împotrivă, la punctul numărul 3 – vot împotrivă.
Cu permisiunea dumneavoastră, vă solicit, domnule președinte…
Domnul Ion Ganea:
Vă mulțumim, doamna senator, suntem numai pentru vot, mulțumesc.
Domnul Costoiu Mihnea-Cosmin.
Nu răspunde, da? Nu răspunde… răspunde.
Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu:
Bună seara!
Mihnea Costoiu, votul meu este pentru.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumesc, domnule senator.
O seară bună!
Domnul senator Dumitrescu Iulian.
Nu răspunde.
Domnul Leon Dănăilă:
Sunt senator Leon Dănăilă și votez pentru la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
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Vă mulțumesc.
Domnul Ion Ganea:
Domnul senator Marin Nicolae.
Nu răspunde, mulțumesc.
Domnul Filipescu Răducu-George.
Domnul Răducu-George Filipescu:
Bună seara, dragi colegi!
Răducu Filipescu mă numesc, sunt senator PNL de Călărași, și la toate punctele de pe ordinea
de zi votez pentru.
Domnul Ion Ganea:
Vă mulțumim, domnule senator.
O seară bună!
Domnul senator Marin Nicolae, reluăm din nou votul.
Nu răspunde, da?
Nu răspunde.
Domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Bună seara!
Numele meu este Matei Constantin-Bogdan și votez pentru la toate cele trei inițiative
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumesc, domnule senator.
O seară bună!
Domnul senator Nicolae Șerban.
Nu răspunde.
Vă reamintesc că senatorii apelați care nu au răspuns nici la al doilea apel sunt considerați absenți.
Domnul senator Pavel Marian.
Domnul Marian Pavel:
Bună seara!
Senatorul Pavel sunt, votul meu astăzi este pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumim, domnule senator.
O seară bună!
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Domnul senator Pop Liviu-Marian.
Deci domnul senator Pop Liviu-Marian.
Domnul Liviu-Marian Pop:
Bună seara!
Sunt Liviu-Marian Pop, senator PSD de Maramureș, iar votul meu este pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Ion Ganea:
O seară bună, domnule senator!
Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Nu răspunde.
Revenim cu un telefon, din nou, pentru doamna Pațurcă Roxana-Natalia.
Nu răspunde.
Domnul senator Ruse Mihai.
Domnul Mihai Ruse:
Bună seara, stimați colegi!
Mihai Ruse, senator de Brăila, votul meu este pentru la toate cele trei puncte de pe ordinea de zi.
Vă doresc o seară plăcută!
Domnul Ion Ganea:
O seară plăcută și dumneavoastră, domnule senator!
Domnul senator Salan Viorel.
Nu răspunde. L-ați apelat din nou?
Nu răspunde.
Domnul senator Tánczos Barna.
Nu răspunde.
Domnul senator Turos Lóránd.
Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Sunt senatorul Turos Lóránd, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Ion Ganea:
Vă mulțumim, domnule senator.
O seară bună!
Stimați colegi,
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S-a încheiat și cel de-al doilea apel telefonic și rugămintea noastră este să acceptați să luăm o
pauză pentru numărarea voturilor.
Mulțumim.
PAUZĂ
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Vă rog, domnule secretar Ganea.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumesc, domnule președinte.
Am rugămintea să vă exprimați și dumneavoastră votul.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumesc, domnule președinte.
Rezultatele votului din această seară:
- la punctul 1: vot pentru – 122, vot contra – 3 voturi, abținere – un vot;
- la punctul 2: pentru – 119 voturi, contra – 6, abținere – un vot;
- la punctul 3: pentru – 115 voturi, contra – 8 voturi și abținere – 3 voturi.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Ganea.
Stimați colegi,
Urmare acestui anunț, vă informez că:
- ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară au fost aprobate;
- de asemenea, solicitarea privind dezbaterea și adoptarea inițiativei legislative în procedură de
urgență, înscrisă la punctul 2, a fost de asemenea aprobată;
- și, nu în ultimul rând, inițiativa înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi a fost, de asemenea, adoptată.
*
Stimați colegi,
La secțiunea „Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege” avem
o notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la 12 și 24 iunie,
respectiv 2 iulie, a unor iniţiative legislative.
Această notă se află afișată pe pagina de internet a Senatului.
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Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 alin.(2) din
Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în
calitate de Cameră decizională.
*
În continuare, dau citire notei pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare
a Curții Constituționale.
În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea
și funcționarea Curții Constituționale, s-a depus la secretarul general al Senatului, în vederea
exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarea lege: Lege
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și
biologic – procedură de urgență.
Termenul pentru sesizare este de două zile de la data depunerii – astăzi, 16 iulie.
Termenul se calculează luând în considerare ziua anunțului de astăzi, 16 iulie.
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost epuizată.
Înainte de a declara închisă această ședință, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor din Senat
care au făcut posibil, în ultimele șase zile, un maraton normativ cum nu s-a întâmplat în ultimii 20 de ani.
În șase zile, Senatul României a derulat proceduri parlamentare care în mod normal erau derulate de
ambele Camere în șase luni de zile. Au fost colegi care au stat până la 3.00, 4.00, 5.00 dimineața, în
fiecare zi, în Senat și aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru efortul de a da țării un proiect de lege
care să ajute la protejarea populației în situații excepționale. Am încercat, în șase zile, să găsim un
echilibru între nevoia de a preveni răspândirea unor boli cu risc epidemiologic și cea de a păstra
nealterate drepturile fundamentale.
Încă o dată mulțumesc tuturor și declar închisă ședința de astăzi.
Ședința s-a închis la ora 22.20.
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