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STENOGRAMA
şedinţei Senatului din 21 iulie 2020
- sesiune extraordinară Şedinţa a început la ora 14.11.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al
Senatului, asistat de domnii Mario-Ovidiu Oprea și George-Edward Dircă, secretari ai Senatului.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, din țară și din sală,
Haideți să începem, vă rog.
Declar deschisă ședința plenului Senatului întrunit în sesiune extraordinară astăzi, 21 iulie,
ședință condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii senatori Mario Oprea și George Dircă.
Vă reamintesc că Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru perioada 16 – 31 iulie
2020, prin Decizia nr.9/2020.
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 că, potrivit 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.
În cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui grup
parlamentar, pentru maximum două minute. Senatorii neafiliați pot interveni pentru maximum un
minut. De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședințelor de plen senatorii pot interveni la
lucrări prin transmiterea unui mesaj text pe un număr comunicat anterior.
Pentru operativitate, urmare a hotărârii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, având în
vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a ședinței de plen se
vor desfășura dezbaterile astfel cum au fost înscrise în ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în
partea a doua, se va exprima votul, printr-un singur apel nominal: se vor supune unui singur vot
raportul în întregime și inițiativa legislativă.
Acestea fiind spuse, haideți să intrăm în ordinea de zi.
La primul punct avem Propunerea privind modificarea și completarea unor acte normative – L407.
Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente… da, vă rog, îmi cer scuze. Vă rog.
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Domnul senator Radu Preda, din partea Grupului PSD, avea o chestiune prealabilă.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Domnule președinte,
Două chestiuni vreau să vi le supun atenției: dacă se poate, în preambulul ședinței, să citim
raportul de la Comisia de abuzuri, este domnul președinte Caracota aici, în sală, și vă rog să luați act și
să supuneți votului plenului solicitarea Grupului PSD de a efectua niște modificări în comisiile permanente.
Dorim ca domnul senator Covaci să o înlocuiască pe doamna senator Emilia Arcan în cadrul
Comisiei de cultură și media din Senat și dorim ca doamna senator Dima să preia funcția de secretar în
cadrul Comisiei de cultură și media.
Vă rog să supuneți votului plenului, la finalul, la epuizarea ordinii de zi, și aceste două
modificări în comisiile permanente.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Vom supune votului la finalul ședinței.
*
Stimați colegi,
Având în vedere că la punctul 1 avem înscris un singur vorbitor, domnul George Dircă, care a
dorit… și domnul Fenechiu? Ok.
Atunci, haideți să-l ascultăm mai întâi pe domnul Caracota, până vine și colegul George
Dircă pentru intervenție.
Vă rog, domnule Caracota, microfonul 7.
Domnul Iancu Caracota:
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Vă prezint o sinteză a Raportului asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea
abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul I 2020, întocmit în temeiul prevederilor
art.184 alin.(3) din Regulamentul Senatului.
Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea
corupției și petiții a fost sesizată pentru a analiza și soluționa 89 de petiții.
Din cele 89 de petiții analizate, 86 de petiții au fost luate în considerare și 3 petiții au fost clasate.
Pentru 44 de petiții au fost sesizate organele competente pentru analiză și soluționare a
problemelor care fac obiectul petițiilor (evidențiate în anexele II – IV), iar în 42 de cazuri comisia s-a
adresat direct petiționarilor pentru a răspunde la întrebările formulate, la solicitările de comunicare a
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unor informații sau a unui punct de vedere, la cererile de audiere sau de inițiere a unor anchete
parlamentare efectuate în cadrul comisiei, de înființare a unor comisii parlamentare de anchetă etc. ori
pentru a le prezenta explicații sau îndrumări când soluționarea petițiilor excede competenței
Parlamentului, după caz.
Așa cum am prevăzut la anexele II – IV, pentru soluționarea celor 44 de petiții care au fost
înaintate unor organe sau structuri ale statului, s-au făcut 44 de sesizări, din care 38 către instituții
reprezentând administrația publică centrală sau locală, o sesizare către instituții ale sistemului judiciar
și 5 vizând structuri ale Parlamentului.
Raportul detaliat se află și pe site-ul comisiei.
Vă mulțumim.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Aplauze!
Stimați colegi,
Vă reamintesc că, potrivit art.183 alin.(3) din Regulamentul Senatului, Comisia pentru
cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții prezintă trimestrial Biroului permanent un raport
asupra petițiilor primite și asupra modului de soluționare a acestora.
Raportul este prezentat plenului Senatului.
Așa după cum ne-a anunțat și domnul președinte Iancu Caracota, acesta se găsește în format
electronic pe pagina de internet a Senatului.
*
Revenim la primul punct al ordinii de zi, L407.
După cum spuneam, raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise și un
amendament respins, a propunerii legislative.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PNL, îl invit la microfonul central pe domnul senator Fenechiu.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Propunerea legislativă pe care o discutăm acum este, practic, o reparație pentru ceea ce
înseamnă activitatea curentă a avocatului în zona dreptului comercial. Practic, ideea de bază a
inițiativei, care a fost semnată și susținută de cred că toți avocații parlamentari din Senatul României,
nu face altceva decât să aducă pe făgașul firesc procedura de înființare a unei societăți comerciale.
Până la această inițiativă, eram în situația în care avocatul, cel care se ocupă de conceperea și
de înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului, era obligat să fracționeze procesul de întocmire a
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documentelor, prin trimiterea fondatorilor societății sau administratorilor fie la notarul public, fie la
Registrul Comerțului pentru a da anumite declarații. Prin această lege, reușim să reparăm această inechitate
și să fluidizăm procedura de înființare a unei societăți comerciale și, totodată, aducem și în competența
avocatului anumite declarații obligatorii pentru care legea cere o formă specială – mă refer la declarațiile
care se dau la Legea pentru prevenirea spălării banilor nr.129 – și, totodată, permitem avocatului, după
30 de ani de la Revoluție, să poată să funcționeze ca avocat și în procedura eliberării anumitor acte.
După ce legea va fi adoptată, avocatul va putea să solicite pentru clientul său un cazier judiciar, în baza
împuternicirii avocațiale, sau va putea să obțină de la diverse autorități actele de stare civilă.
Mă bucur că, cu puțin timp înainte să ajungem la digitalizare, avocații ajung acolo unde ar
fi trebuit să fie de mult.
Mulțumesc tuturor colegilor parlamentari avocați, juriști și celor nejuriști care au susținut această
inițiativă și sper din toată inima că vom continua să aducem în portofoliile profesiilor sociale toate
acele servicii de care românii au nevoie, pentru că justiția și serviciile trebuie aduse aproape de români.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Fenechiu.
Da, într-adevăr, o inițiativă semnată de mai mulți senatori juriști din toate grupurile parlamentare.
Îl invit acum la microfonul central pe domnul senator George Dircă.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
În primul rând, doresc să vă mulțumesc tuturor: tuturor celor care au semnat această inițiativă și
tuturor celor care urmează să acorde un vot astăzi pe acest proiect de lege care vine în ajutorul
profesiei de avocat.
Înainte de toate, sunt jurist, sunt avocat și este un moment deosebit pentru mine pentru că astăzi
mă aflu aici, în fața dumneavoastră, și pentru că am avut posibilitatea să inițiez acest proiect de lege
care vine și lărgește sfera de competențe a profesiei de avocat și vine, nu-i așa, nu în ultimul rând, în
ajutorul intermedierii relației dintre cetățeni și autorități prin intermediul avocatului. S-au spus foarte
multe lucruri aici. Sigur, se modifică mai multe articole din mai multe legi, este un proiect amplu, dar
care pune profesia de avocat acolo unde-i este locul în cadrul arhitecturii sistemului judiciar din România.
După ce această lege va fi adoptată și de Camera Deputaților, urmează ca avocatul să poată
certifica și… să poată certifica specimenul de semnătură pentru organele de conducere ale societății,
urmează să poată certifica declarații pe propria răspundere privind beneficiarul real al profitului
realizat de către societate, urmează să poată certifica declarații privind lipsa litigiilor cu privire la
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imobil pentru obținerea certificatului de urbanism, urmează să certifice declarații pe propria
răspundere pentru încheierea contractelor pentru furnizarea de utilități și, nu în ultimul rând, o
chestiune destul de importantă de care mulți cetățeni se lovesc în viața lor de zi cu zi, avocatul poate să
certifice declarația părintelui care nu însoțește copilul alături de celălalt părinte atunci când aceasta
părăsește teritoriul țării. Deci iată că este un proiect bine-venit, un proiect care vine în ajutorul
cetățenilor, un proiect care elimină birocrația și drumurile inutile ale cetățeanului la diferite autorități
în vederea obținerii anumitor documente.
Vă mulțumesc tuturor pentru votul pe care urmează să-l acordați astăzi și totodată mulțumesc
inițiatorilor și tuturor celor care au susținut acest proiect, inclusiv organelor de conducere, respectiv
Uniunea Națională a Barourilor din România.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea
unor termene. (L397/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 3, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2020
pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L398/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului USR, avem o intervenție, prin doamna senator Florina Presadă.
Prin apel telefonic, vă rog.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună ziua!
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Doamnelor și domnilor senatori,
Ordonanța de urgență nr.100 din acest an prevede prorogarea termenului prevăzut într-o altă
ordonanță, OUG nr.1/2020, până la data de 31 martie 2021, pentru încetarea detașărilor din mediul
privat în cadrul Ministrului Afacerilor Externe. Conform Guvernului, care a promovat această
ordonanță, termenul de 31 august 2020 pentru ocuparea posturilor prin concurs nu poate fi respectat,
iar… (Neinteligibil.)… detașărilor din sectorul privat într-un procent de peste 24% din numărul total
de salariați ai Ministerului Afacerilor Externe ar conduce la funcționarea defectuoasă sau blocarea
activității MAE, în special a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare din străinătate.
USR consideră că, în realitate, aceste detașări aduc bani frumoși beneficiarilor, o clientelă
politică, iar noi considerăm că aceste concursuri trebuiau organizate cât mai repede cu putință, tocmai
pentru a pune capăt acestei finanțări a unei clientele politice.
Discuțiile din Comisia pentru muncă cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe m-au
convins că aceștia nu au făcut absolut nimic pentru organizarea acestor concursuri și credem că se
puteau da derogări pentru ca ele să poată fi organizate cât mai curând. Termenul de 31 martie 2021
este mult prea îndepărtat. Nu suntem de acord cu acest nou termen.
Uniunea Salvați România va vota împotriva raportului de admitere.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator.
Nu mai sunt alte intervenții la Ordonanța de urgență nr.100.
Să sperăm că n-o să fie nevoie de prea multe ordonanțe de urgență de aici încolo.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2020
privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea
evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014 – 2020. (L399/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 5, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2020
pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică. (L411/2020)
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Raportul Comisiei pentru energie este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Gheorghe Marin:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Proiectul de lege are ca obiect prorogarea, până la data de 31 decembrie 2020, a măsurilor
pentru siguranța alimentării cu energie electrică adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.26/2018. Prin această Ordonanță nr.26 se prevedea că, în perioada 15 aprilie 2020 – 30 iunie 2020,
pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului energetic național, societatea Complexul
Energetic Hunedoara S.A. avea obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de
transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 de megawați, în condițiile
reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
Măsurile sunt necesare având în vedere impactul negativ pe care ieșirea din funcțiune a
Complexului Energetic Hunedoara l-ar avea asupra securității aprovizionării cu energie electrică și a
continuității în aprovizionare, precum și impactul social în condițiile actualei epidemii de COVID-19.
Grupul PSD susține raportul de admitere.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator.
Nu sunt alte intervenții, stimați colegi.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 6, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2020
pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 – Codul silvic. (L412/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru ape și Comisiei pentru energie este de admitere a
proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Marin Gheorghe.
Vă rog.
Domnul Gheorghe Marin:
Mulțumesc, domnule președinte.
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Stimați colegi,
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.36 alin.(6) din Legea
nr.46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea clarificării
procedurii de scoatere din fondul forestier național a terenurilor forestiere achiziționate de către
operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat… din Legea minelor, cu modificările și
completările ulterioare, în sensul că operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat să
fie beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier național a terenurilor proprietatea acestora,
fără a fi necesară exproprierea.
Modificarea a fost necesară având în vedere că în prezent, deși intenția de reglementare și
norma juridică există, interpretarea a făcut ca norma să nu poată fi aplicată, fiind necesară o
interpretare judiciară.
Grupul PSD va susține raportul de admitere.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Din partea Grupului USR, domnule senator Mihai Goțiu, prin telefon, vă rog.
Domnul Remus Mihai Goțiu:
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Din păcate, suntem într-o situație cu repetiție și ne trezim în fața, suntem puși în fața unui fapt
împlinit pentru că cineva nu și-a făcut bine temele din timp. Drept pentru care mergem din nou la
interpretări și ordonanțe de urgență pentru a scoate din fondul forestier național terenuri care nu erau
prevăzute a fi scoase, cu proceduri în continuare neclare legate și de exproprieri, și de modul în care
cei care sunt vizați de aceste exproprieri sunt despăgubiți cu adevărat. Și ne e vorba doar de terenul
care va face obiectul viitoarelor exploatări miniere, ci și de terenurile aferente care sunt afectate și
pentru care nu există niciun fel de compensare, deși acestea nu mai pot fi utilizate ca terenuri agricole,
deși e afectată pânza freatică, și inclusiv sursele de apă ale comunităților locale din zonă, deși valoarea
imobilelor scade și acest lucru nu e compensat în niciun fel.
E, din nou, un fel de soluție pe picior pentru a acoperi incompetența celor care trebuiau să
facă toate demersurile din timp, să asigure inclusiv compensări cu terenuri și plantări de păduri.
Pur și simplu se pare că nu înțelegem situația în care ne aflăm, nu vedem care sunt efectele
schimbărilor climatice, de la viituri, secetă până la ceea ce se întâmplă cu această pandemie, care
este un efect al pierderii biodiversității.
Grupul senatorial USR nu poate să gireze acest mod de a lucra: în consecință, nu va susține
această ordonanță de urgență.
Mulțumesc.
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
Nu mai sunt alte intervenții, mergem mai departe.
Votul, la finalul ședinței, asupra punctul 6.
*
Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 a
asistenței sociale. (L376/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a propunerii.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PNL, avem o intervenție telefonică, pe domnul senator Fenechiu.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc frumos.
Dragi colegi,
Indiscutabil, orice inițiativă care vine să susțină opinii, mai ales în situații de pandemie, de
epidemie, situații de urgență, nu poate fi decât bine-venită, iar în momentul în care această discuție are
loc tocmai într-o situație de pandemie cum trăim noi astăzi în România, în epoca coronavirusului, ea
generează, cu siguranță, întotdeauna doar ecouri pozitive. Din păcate însă, propunerea legislativă este
una cadru, este una care nu face altceva decât să genereze așteptare, neaducând, concret, nimic pentru
copiii care ar putea să aștepte respectivele ajutoare. Practic, decizia rămâne să fie luată de Guvern.
Genul acesta de inițiative legislative care nu fac altceva decât să pună în discuție necesitatea unor
lucruri bune, cum ar fi ajutorarea copiilor, nu generează, din păcate, reale avantaje și reale efecte
pentru cei cărora le este menită.
În raport de împrejurarea că nici Guvernul nu susține această inițiativă, Grupul parlamentar al
Partidului Național Liberal se va abține la această inițiativă legislativă, asigurându-i însă pe toți
românii că Guvernul va susține ori de câte ori este nevoie copiii, indiferent de situația specială, de
criză, prin care ar putea să treacă România.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule Fenechiu.
Din partea Grupului USR, doamna senator Silvia Dinică.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună ziua, stimați colegi!
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Acest proiect de lege este o propunere de modificare și completare a Legii privind asistența
socială. Sunt inițiator al acestei legi și am putut constata, încă de la începutul acestei pandemii, că
aceste comunități sărace au rămas într-o și mai acută izolare și, practic, prin acest proiect de lege se
creează cadrul legislativ pentru acordarea de alimente, îmbrăcăminte și produse de igienă copiilor și
tinerilor proveniți din familii defavorizate, celor lipsiți, temporar sau permanent, de ocrotirea
părinților, în aceste situații, cum ne confruntăm în aceste zile, situații generate de epidemii, pandemii
sau chiar în situații generate de calamități naturale.
Și am ascultat cu foarte mare atenție intervenția colegului meu antevorbitor, care spunea că: ce
face această lege? Creează doar cadru.
Da, avem nevoie să creăm cadru, pentru ca, atunci când aceste situații intervin, să fim
pregătiți să intervenim.
Și, da, este responsabilitatea Guvernului să intervină, dar un guvern care să facă mai mult decât
heirupisme și care să se gândească la niște soluții care pot fi implementate pentru toți copiii, în funcție
de comunitățile din care fac parte, și mai ales să se gândească la cei vulnerabili. Același guvern care a
promis că va veni cu o definiție a consumatorului vulnerabil până la finalul acestui an.
Și, da, este rolul Parlamentului să creeze acest cadru, pentru ca ulterior să putem să venim cu
măsuri bune pentru viața comunităților din care fiecare dintre noi facem parte. Acesta este rolul
Parlamentului, nu numai în acest domeniu, ci și în altele, despre care putem discuta în cadrul
comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
Grupul senatorilor USR va vota pentru acest raport de lege.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, doamna senator Silvia Dinică.
Nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie
2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (L375/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a propunerii.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PNL, domnul senator Cătălin Fenechiu.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Dragi colegi,
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E cât se poate de evident pentru toată lumea că suntem într-un an electoral, că ne apropiem de
campania pentru locale, de care ne despart mai puțin de 30 de zile, însă o propunere legislativă care
vine cu o majorare de 140% a indicelui social de referință, adică de la 500 la 1 200 de lei, este o
propunere care nu doar că este îndrăzneață, este de-a dreptul nerezonabilă, într-o perioadă în care
România trece prin coronavirusul care, după cum vedem, este din ce în ce mai prezent în viața noastră,
într-un context în care viața economică are un anumit regres, într-un context în care bugetul României
este secătuit și într-un context în care foarte multe priorități se bat între ele pentru a fi aplicate.
Indiscutabil, indicele de referință social ar trebui mărit, însă o mărire de 140% în contextul ăsta,
hotărât, așa, arbitrar, fără calcule și, lucru foarte important, fără a se analiza consecințele și a vedea
dacă resursele bugetare permit acest lucru, din punctul nostru de vedere este o decizie care nu poate fi
bine văzută de oamenii care gândesc, și gândesc la binele României.
Partidul Național Liberal nu poate vota o asemenea propunere. Vom vota împotrivă și suntem
convinși că românii care înțeleg care este, practic, relevanța indicelui de referință social, una dintre ele
fiind că stă la baza calculului indemnizației de șomaj, vor înțelege măsura echilibrată și rațională a
senatorilor Partidului Național Liberal.
Vot împotrivă din partea PNL.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Fenechiu.
Din partea Grupului USR, doamna senator Florina Presadă.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Doamnelor și domnilor senatori,
Bună ziua din nou!
Suntem în fața unei propuneri legislative care prevede creșterea indicatorului social de referință
de la 500 de lei la 1 200 de lei. Este o creștere foarte importantă. O creștere a acestei valori era necesară,
pentru că valoarea ISR a rămas neschimbată de mai bine de zece ani. Foarte multe prestații sociale
depind de acest indicator social de referință: ajutoarele pentru persoanele cu handicap, stimulentele de
inserție pe piața muncii sau ajutoarele pentru creșterea copilului, indemnizația pentru șomaj, venitul
minim garantat, indemnizația lunară de hrană pentru cei suferinzi de HIV/SIDA sau ajutorul pentru
persoanele refugiate. Așadar, o creștere a ISR ar conduce la o creștere a tuturor acestor beneficii sociale.
Din păcate, inițiatorii nu au însoțit propunerea legislativă și de un calcul al impactului bugetar.
Acesta este extrem de important, mai ales că ne aflăm într-o perioadă în care bugetul României,
construit deja pe un ISR la o valoare de 500 de lei, a fost grav afectat de cheltuielile generate de nevoia
de a contracara efectele pandemiei de coronavirus.
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Credem că este nevoie de responsabilitate în această perioadă și, pentru că nu știm dacă putem
susține din punct de vedere financiar-bugetar această creștere, Grupul senatorilor USR se va abține de
la votul pe marginea raportului de admitere al acestei propuneri legislative.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator.
Nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(2) al
art.39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă. (L377/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PNL, domnule senator Fenechiu, vă rog.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc.
Din nou suntem în fața unei propuneri foarte interesante și a unei propuneri care, în condiții
normale, ar fi putut să îndeplinească condițiile ca să fie susținută de mai toate forțele politice. Însă la
punctul anterior am discutat despre creșterea indicatorului social de referință cu 140%, de la 500 la 1 200
de lei, aici discutăm despre creșterea procentului la stabilirea șomajului de la 75 la 100%.
Păi, în contextul în care am crescut indicatorul de referință cu 140% și mai majorăm cu încă 25%
indemnizația de șomaj, cum se propune în acest act normativ, practic ar urma să se opereze o majorare
de peste 100% a indemnizației de șomaj. Da, vrem să fim un stat social, da, vrem să ne îndeplinim
obligațiile constituționale, însă, dragi colegi, suntem într-o situație în care chiar nu ne putem bate joc
de finanțele României. Trebuie să administrăm țara cu resursele pe care le avem, trebuie să
administrăm țara în condițiile pe care le avem astăzi și, în primul rând, trebuie să fim responsabili.
Din punctul ăsta de vedere, Partidul Național Liberal este responsabil, spune încă o dată „nu”
populismului. Partidul Național Liberal nu va vota acest proiect de lege, din contră, va vota împotriva
acestui proiect de lege.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Fenechiu.
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Nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea
Legii nr.62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară. (L382/2020)
Raportul Comisiei pentru politică externă este de admitere, cu amendamente admise, a
propunerii legislative.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Avem o intervenție telefonică, prin domnul… a, nu, scuze, microfonul central.
Domnul senator Radu Mihail.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Mulțumesc, domnule președinte.
Cetățenii români din diaspora trebuie să fie tratați cu respect, trebuie să beneficieze de servicii
de calitate din partea statului român. Cetățenii români din diaspora pot chiar să contribuie la
îmbunătățirea serviciilor de care beneficiază, cu condiția de a fi în dialog cu autoritățile, cu condiția să
aibă încredere în autorități, cu condiția să perceapă că se ține cont de ceea ce spun.
Propunerea pe care o avem în discuție este foarte simplă. Ea prevede că remarcile cetățenilor
trebuie să fie luate în considerare când sunt evaluate serviciile consulare. Este o propunere provenită din
inițiativa „Simplu ca afară”, în care românii din diaspora vin cu idei de îmbunătățire a activității statului.
Mă bucur că această propunere a întrunit acordul necesar pentru a avea un raport de admitere și
mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la îmbunătățirea ei și care i-au dat votul.
Vă rog să-i sprijiniți adoptarea cu votul dumneavoastră.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator.
Nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 11, Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 4 mai ca
Ziua națională a medierii și mediatorilor. (L374/2020)
Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a propunerii.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
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Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 12, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții
Autostrada Iași – Târgu-Mureș, Autostrada Unirii. (L414/2020)
Raportul Comisiei pentru transporturi este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului
de lege privind aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului USR, avem o intervenție, pe domnul senator Mihai Goțiu.
Vă rog.
Domnul Remus Mihai Goțiu:
Bună ziua din nou!
Câteva cuvinte despre această Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr.291/2018
privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași – Târgu-Mureș, denumită și Autostrada Unirii.
În primul rând, ca idee, că o completare după aproximativ mai bine de un an de la adoptarea legii
reprezintă o situație de urgență și extraordinară, în condițiile în care nu s-a întâmplat nimic extraordinar
între timp, arată de fapt că ne aflăm în fața unui artificiu prin care se încearcă înlăturarea unei probleme
reale. Am tot spus și am tot reamintit aici, în Senat, că normele de protecție a mediului reprezintă lucruri
de interes național și sunt prioritare – și ar trebui să fie prioritare și pentru România, nu doar pentru
Uniunea Europeană, ținând cont de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru – și transpunerea acestei idei
că ar exista o contradicție între dezvoltarea economică și protejarea mediului este total perdantă.
Din păcate, modul în care se încearcă rezolvarea problemei – îmi asum să spun și sper să mă
înșel – va duce, de fapt, nu neapărat la blocarea acestei investiții, ci la costuri mai mari și la pierderi
de timp în realizarea acestui obiectiv de investiții. Pentru că, instituind această derogare de la
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, uităm un lucru: această ordonanță de urgență
transpune niște directive europene.
Așadar, faptul că noi, printr-o ordonanță de urgență aprobată acum printr-o lege, instituim
derogări de la aceste norme nu are efect în privința dreptului comunitar. Iar cel puțin în ceea ce
privește obiectivul podului de peste Prut, de la Ungheni, chiar dacă se încearcă ascunderea acestui fapt
prin schimbarea hărților INSPIRE, acolo ne aflăm și în fața unui sit de importanță comunitară și noi nu
vom putea deroga prin lege de la acest aspect. Vor veni și, așa cum arată și alin.(2) din ordonanța de
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urgență care vorbește de procedura de evaluare a impactului asupra mediului și procedura de evaluare
adecvată pentru obiectivul de investiții Autostrada Unirii, ne vom afla în situația în care, în momentul
în care se vor realiza acestea, ni se va spune: nu se poate face acel pod în acel loc. Va fi nevoie de
studii suplimentare pentru a găsi un alt traseu și de costuri suplimentare aferente, inclusiv cel puțin o
amânare de un an sau doi pentru realizarea acestor studii suplimentare pe un alt traseu.
M-aș bucura să mă înșel, însă, credeți-mă, cunosc foarte bine legislația europeană, avem
destule precedente și, în această formă, nu doar că nu vom urgenta construirea acestei autostrăzi, ci
vom ajunge la prelungirea termenului de finalizare și la costuri suplimentare.
În aceste condiții, Grupul senatorial USR se abține de la votarea și aprobarea acestei ordonanțe
de urgență prin lege.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 13, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2020
privind modificarea… (Discuții.)
Cum spuneam, punctul 13 e norocos – Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanţa Guvernului nr.5/2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru
prorogarea unor termene. (L416/2020)
Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 14, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.f) a art.178 din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (L428/2020)
Raportul Comisiei pentru sănătate este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, avem o intervenție, pe domnul senator Florian Bodog.
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Vă rog.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor colegi,
Proiectul de lege despre care vă voi vorbi este o modificare la Legea nr.95, care aduce niște
precizări în legătură cu incompatibilitățile managerului de spital, iar prin amendamentele pe care le-am
introdus am reușit sau reușim să facem o reparație pentru cadrele didactice medici care își desfășoară
activitatea în spitale, în sensul oferirii, acordării posibilității de a activa cu integrare clinică cu normă
întreagă în spitale. Acest lucru va duce și la o mai bună asistență a pacienților, datorită faptului că și
aceste cadre didactice își vor petrece timpul alături de pacienți la fel ca și colegii care sunt în rețea
cu normă întreagă.
Vă invit pe toți să-l semnați, eu cred că este un lucru bun și cred că este un lucru așteptat de
toată comunitatea… (Neinteligibil.)… din România.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi.
Votul, la finalul ședinței.
Înainte să trecem la următorul punct, aș vrea să salut prezența în rândurilor noastre a domnului
general-maior Viorel Pană, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, împreună cu domnul colonel
Gheorghe Niță, comandor Emil Tecuceanu, comandor Florin Ianculescu, căpitan-comandor Florin
Băjinaru și maistrul militar Maftei Țebrean. (Aplauze.)
După cum știți, ieri a fost Ziua Aviației. Cei de față sunt participanți activi la operațiunea de
evacuare a peste 700 de cetățeni români din Tripoli, în februarie 2011.
Merită toate felicitările noastre și acest lucru trebuie consemnat ca atare în istorie.
Mulțumesc foarte mult.
*
Stimați colegi, punctul 15 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. (L417/2020)
Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului PSD, prin apel telefonic, domnul senator Șerban Nicolae.
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Dacă nu, până se face legătura telefonic, domnul senator George Dircă. (Discuții.)
Vă rog, domnule senator.
Domnul George-Edward Dircă:
Bună ziua încă o dată, stimați colegi!
Inițiativa legislativă a Uniunii Salvați România propune abrogarea totală a normelor juridice
care reglementează activitatea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și instituie revenirea
la competențele partajate ale structurilor de parchet existente anterior modificărilor legislative prin care
a fost creată această instituție. Instituție aspru criticată atât în spațiul public, cât și de către partenerii
europeni, pentru că în fapt ea reprezintă un instrument de presiune politică și în niciun caz o instituție
funcțională, ținând seama și de faptul că doar cinci procurori sunt nevoiți să instrumenteze toate
cazurile la nivel național.
Din rezultatul consultărilor adunărilor generale ale instanțelor de judecată, dar și ale
parchetelor, realizate de Ministerul Justiției și făcute publice în data de 13 decembrie 2019, rezultă, în
urma exprimării voturilor unei majorități covârșitoare, respectiv 209 instanțe din totalul celor 244 de
instanțe de la nivel național, că 85,38% dintre judecători au votat pentru desființarea secției și
revenirea la sistemul anterior.
Activitatea secției este una coordonată politic, și nu una care vine în ajutorul consolidării
sistemului judiciar. Nu trebuie să uităm că, în cadrul cererilor înaintate de Comisia Europeană Curții,
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a concluzionat, în cadrul unei decizii preliminare, că
înființarea acestei secții încalcă prevederile art.19 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene și
orice dezbatere ulterioară pe marginea funcționării acestei secții este total inutilă. Deci iată că
suntem nevoiți să o desființăm.
USR consideră desființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție absolut necesară
și neîntârziată.
Și, în calitate de inițiator, m-am bucurat că acest proiect de lege a fost adoptat de Camera
Deputaților, însă sunt profund dezamăgit de rezultatul dezbaterilor din cadrul Senatului și de raportul
de respingere a legii supus azi la vot, prin care nesocotim cu nonșalanță recomandările partenerilor
europeni, precum și solicitările magistraților, pe care să nu uităm că Partidul Social Democrat a reușit
performanța de a-i scoate în stradă pentru a protesta privitor la înființarea acestui mecanism care nu
funcționează pe baza unor principii democratice.
În final, pentru a vă convinge să votați acest proiect de lege, doresc să vă reamintesc câteva
„realizări” ale acestei secții, prin care persoane ca Viorel Hrebenciuc, Sebastian Ghiță sau Tudor
Chiuariu au scăpat de dosare penale prin retragerea recursului, atribut declarat neconstituțional de către
Curtea Constituțională a României la data de 7 iulie. Iar aceste recursuri înaintate au fost retrase de
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către controversatul Gheorghe Stan, care ulterior a fost recompensat cu un post de judecător
constituțional, pentru a se pune la adăpostul imunității conferite de această calitate.
Invit toți colegii să voteze împotriva raportului de respingere și, în consecință, pentru
desființarea acestei secții.
Vă mulțumesc tuturor și vă doresc zi bună în continuare.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator George Dircă.
Din partea Grupului PSD, domnul Șerban Nicolae.
Ați reușit?
Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi, mergem mai departe.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 16, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale
nr.1/2011. (L363/2020)
Raportul Comisiei pentru învățământ este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii.
Legea este organică.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului PSD, domnul senator Liviu Pop.
Să nu-mi spuneți că legăturile telefonice pentru Grupul PSD au fost tăiate astăzi.
Domnul Liviu-Marian Pop:
Bună ziua!
Avem la vot astăzi o propunere legislativă a parlamentarilor Partidului Social Democrat, o
propunere care a avut un vot unanim în comisie. Mulțumesc tuturor senatorilor care fac parte din
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și au votat raportul, cu amendamentele admise.
Pe scurt, inițiativa legislativă permite copiilor care au între doi ani și trei ani să fie înscriși în
grădinițe, cu acordul părinților sau la cererea acestora, dacă sunt locuri în grădinițe. Iar astăzi știm că
avem această problemă, un copil care împlinește 3 ani de zile, spre exemplu, în octombrie nu poate să
fie înscris în grupa mică decât în anul următor școlar. Venim cu o propunere prin care nu mai
permitem ca în unele clase din România să avem copii peste numărul maxim din lege, în sensul în care
există clase cu 36 – 38 de copii. Astfel, dacă astăzi vom vota acest proiect de lege, numărul maxim
care poate fi la nivelul unității școlare nu poate depăși cu 3 numărul din lege. Deci mai mult de trei
copii nu pot fi înscriși în clase. În partea cealaltă avem stabilit, pentru prima dată, un număr de copii
pentru un consilier școlar, în sensul în care în toate unitățile școlare în care vom avea până la 500 de
copii, obligatoriu, trebuie să avem un consilier școlar.
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Parlamentarii Partidului Social Democrat vor vota pentru.
Sper ca votul de la comisie să-l regăsim astăzi în plen.
Iar un element foarte important: legea, dacă va fi votată și va fi promulgată, se va aplica de la 1
septembrie anul acesta școlar.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc.
Nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
*
Înainte de a trece la ultimul punct al ordinii de zi, stimați colegi, vă rog să refaceți legătura cu
domnul Șerban Nicolae.
Domnul Șerban Nicolae:
Mulțumesc.
Bun găsit tuturor!
Îmi cer scuze pentru… (Neinteligibil.)
Propunerea despre care vorbim, la fel ca celelalte pe aceeași temă, se bazează pe o serie
întreagă de neadevăruri flagrante și pe argumente cel puțin bizare. Astfel, am auzit că această secție de
investigare a infracțiunilor săvârșite de magistrați în legătură cu faptele de justiție ar trebui desființată
pentru că fie a avut prea puține dosare, fie nu se justifică. În orice caz, ar trebui să fie un fel de sancțiune.
Partidul Social Democrat nu a avut această idee din considerente politice. Atunci când a fost
făcută propunerea, ea a venit tocmai de la magistrați și tocmai pentru a-i pune la adăpost de abuzurile
pe care judecătorii care judecau acele cauze instrumentate de DNA le aveau asupra lor atunci când
DNA le deschidea dosare ținute la sertar. În aceste condiții, Secția de investigare a infracțiunilor din
justiție a eliminat această presiune, această formă de abuz din justiție, astfel încât judecătorii sunt liberi
să judece potrivit legii și propriei conștiințe.
Comparația cantitativă, la numărul de dosare, este cel puțin bizară, dacă nu ridicolă. În principiu,
ne-am dori cu toții să avem cât mai puține infracțiuni și această secție să nu aibă deloc dosare de
urmărire penală, pentru că ne-am dori să nu avem deloc procurori și judecători care să săvârșească
infracțiuni. Dar dacă e s-o luăm cantitativ, Parchetul General a instrumentat în ultimele opt luni, cu o
conducere numită de Klaus Werner Iohannis, trei dosare. Pe același considerent, al cantității de dosare
instrumentate, ar trebui să desființăm și Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție. Bineînțeles că aceste argumente sunt ciudate, sunt nerealiste și sunt bazate pe manipulări.
Cât privește așa-zisul vot dat de magistrați, dincolo de ridicolul numărului mic de magistrați
care s-au pronunțat, este și această bizarerie – ar trebui să fim toți întrebați dacă vrem să fim cercetați
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penal sau nu și să votăm democratic dacă suntem sau nu subiectul urmăririi penale. O asemenea
anomalie n-are ce căuta în sistemul juridic românesc.
Partidul Social Democrat susține respingerea acestei propuneri de desființare a unei secții și aș
vrea ca toată lumea să înțeleagă că secțiile specializate din cadrul Parchetului General sunt făcute în
interesul bunului mers al justiției, și nu în interes politic.
De altfel, ar fi fost bine ca domnul ministru Predoiu și domnul președinte Iohannis să-și
îndeplinească atribuțiile cu onoare, cu loialitate, așa cum spune Constituția, așa cum spun legile țării, și
să numească mai rapid o conducere la această secție. Să facă CSM-ul propunerea, iar Președintele
României să numească o conducere legitimă a acestei secții.
În consecință, grupul nostru va vota pentru raportul de respingere a propunerii legislative.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
*
Cum spuneam, stimați colegi, ultimul punct pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (L244/2020)
Raportul comun al Comisiei juridice și Comisiei de învățământ este de admitere, cu
amendamente admise, a propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului USR, domnule senator Vlad Alexandrescu, vă rog.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Bună ziua!
Sunt Vlad Alexandrescu, senator USR.
Aș dori să spun că această inițiativă legislativă, care este semnată de parlamentari USR, are în
vedere o măsură absolut igienică, sanitară, și anume despărțirea agresorilor de victime în interiorul
școlii și al universităților. E vorba de o interdicție suplimentară, și anume să nu poată ocupa funcții în
activitatea didactică, precum și funcții de conducere în învățământ, de îndrumare și control persoanele
condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție, în împrejurări
legate de exercitarea profesiei, desigur, până la intervenirea unei reabilitări prin lege.
E vorba de tot felul de cazuri despre care am aflat, persoane care s-au făcut vinovate de violențe
împotriva copiilor, agresări sau chiar mai rău decât atâta, și care în continuare, după ce și-au ispășit
pedeapsa, au revenit la catedră ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
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Este, cum vă spuneam, o măsură igienică, sanitară, în mediul în care se află copii și în care
încercăm să facem educație, vine să înlăture persoane care, într-o formă sau alta, s-au făcut vinovate
de abateri grave.
Susținem această inițiativă și vom vota pentru raportul de admitere.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Vlad Alexandrescu.
Nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Stimați colegi,
Urmează 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.
Punctul 1, Propunerea privind modificarea și completarea unor acte normative, L407 – ne vom
pronunța prin vot asupra raportului cu amendamente admise.
Punctul 2, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.99/2020 – ne vom pronunța prin vot, un
singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Punctul 3, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.100/2020 pentru prorogarea termenului
prevăzut la art.III alin.(3) din OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare – ne vom pronunța
prin vot asupra raportului de admitere și proiectului de lege.
Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.101/2020 privind unele măsuri pentru
implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare
pentru perioada de programare 2014 – 2020 – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra
raportului și proiectului de lege pentru respingerea ordonanței.
Punctul 5, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.103/2020 pentru prorogarea termenului
de aplicare a măsurilor prevăzute de OUG nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța
alimentării cu energie electrică – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere
și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Punctul 6, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.104/2020 pentru modificarea art.36 din
Legea nr.46/2008 privind Codul silvic – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de
admitere și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Punctul 7, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 a asistenței sociale
– ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și propunerii legislative.
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Punctul 8, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – ne vom pronunța, printr-un singur
vot, asupra raportului de admitere și a propunerii legislative.
Punctul 9, Propunerea pentru modificarea și completarea art.39 din Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – ne vom pronunța, printr-un
singur vot, asupra raportului de admitere și propunerii legislative.
Punctul 10, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea
consulară – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și
propunerii legislative.
Punctul 11, Propunerea privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și
mediatorilor – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și propunerii legislative.
Punctul 12, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.105/2020 pentru completarea Legii
nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași – Târgu-Mureș – ne vom
pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și a proiectului de lege
pentru aprobarea ordonanței.
Punctul 13, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.107/2020 privind modificarea art.II din
OG nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
– ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere și proiectului de lege pentru
aprobarea ordonanței.
Punctul 14, Propunerea privind modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului, cu amendamente
admise, și propunerii legislative.
Punctul 15, Propunerea pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ne vom pronunța prin vot, un
singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative.
Punctul 16, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii educației nr.1/2011 – ne vom pronunța
prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și propunerii legislative.
Punctul 17, Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei nr.1/2011 – ne vom pronunța
prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și propunerii legislative.
La punctul 18, după cum a fost anunțat la începutul ședinței, stimați colegi, avem modificări în
componența nominală a unor comisii permanente. Ne vom pronunța prin vot asupra modificărilor
propuse de liderul Grupului parlamentar PSD în componența comisiilor permanente. Opțiunea
„pentru” înseamnă că sunteți de acord cu modificările în componența nominală a comisiilor, opțiunea
„contra” înseamnă că nu sunteți de acord.
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Având în vedere cele expuse, 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 „pentru”,
„contra” sau „abținere” plus senatorii care răspund, dar nu-și exprimă opțiunea de vot reprezintă
prezența senatorilor la ședință.
Vă reamintesc sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și „abținere”. Astfel, „pentru” înseamnă că
sunteți de acord cu adoptarea inițiativei, cu modificările propuse prin amendamentele admise în raport,
respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acesteia, iar prin opțiunea
„abținere”, evident, vă abțineți.
La punctul 4 de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu raportul și
proiectul de lege privind respingerea ordonanței, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu
proiectul de lege privind respingerea ordonanței, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot.
În ceea ce privește punctul 15 de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de
acord cu raportul, respectiv respingerea inițiativei, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord
cu respingerea acesteia.
Stimați colegi,
În continuare, 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, prin runda de apeluri telefonice.
Îi rog pe cei care asigură suportul tehnic al ședinței de plen să facă legătura cu domnul senator
Alexandrescu Vlad-Tudor.
Se pregătește să voteze doamna senator Andronescu Ecaterina.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Bună ziua!
Sunt senatorul USR de București Vlad Alexandrescu și votez după cum urmează: punctul 1 de
pe ordinea de zi, L407 – pentru, punctul 2, L397 – pentru, punctul 3, L398 – împotrivă, punctul 4,
L399 – abținere, punctul 5, L411 – pentru, punctul 6, L412 – împotrivă, punctul 7, L376 – pentru,
punctul 8, L375 – abținere, punctul 9, L377 – pentru, punctul 10, L382 – pentru, punctul 11, L374 –
abținere, punctul 12, L414 – abținere, punctul 13, L416 – pentru, punctul 14, L428 – pentru, punctul
15, L417 – împotriva raportului de respingere, punctul 16, L363 – pentru, punctul 17, L244 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Există și punctul 18, domnule senator.
Vă rog să refaceți legătura.
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Sunt senatorul USR Vlad Alexandrescu și votez, la punctul 18, pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Andronescu Ecaterina.
Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt.
Doamna Ecaterina Andronescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Ecaterina Andronescu este numele meu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi a Senatului de astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Antal István-Loránt.
Se pregătește doamna senator Arcan Emilia.
Domnul Antal István-Loránt:
Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, și de la punctul 1 la 3 votez pentru, la punctul 4 –
abținere, de la punctul 5 până la punctul 14 inclusiv votez pentru, la punctul 15 – abținere, de la
punctul 16 la punctul 18 inclusiv votez pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Arcan Emilia.
Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Arcaș Viorel.
Se pregătește domnul senator Avram Nicolae.
Domnul Viorel Arcaș:
Senatorul Viorel Arcaș, la toate punctele de pe ordinea de zi votul meu este pentru.
O zi bună tuturor!
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Avram Nicolae.
Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe.
Domnul Nicolae Avram:
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 Baciu Gheorghe și se pregătește domnul senator Badea Viorel.
Domnul Gheorghe Baciu:
Bună ziua!
Gheorghe Baciu, senator PMP Covasna, Circumscripția nr.15, votul meu pentru astăzi este
următorul: punctele 1 și 2 – pentru, punctul 3 – contra, punctul 4 – abținere, de la punctul 5 la 7 –
pentru, 8 și 9 – abținere și de la 11 la 17 – pentru.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă rog rețineți-l la telefon, pentru că nu a votat la punctul 10 și la punctul 18.
Domnul Gheorghe Baciu:
De la punctul 11 la 18 – „da”.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
La punctul 10.
Domnul Gheorghe Baciu:
Punctul 10 este tot cu „da”.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și 18?
Domnul Gheorghe Baciu:
Dar am zis, pentru 18, „da”.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Badea Viorel.
Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Bună ziua!
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Sunt senatorul Viorel Badea, PNL, la punctul 1 votul meu este pentru, la 2 – pentru, la 3 –
pentru, la punctul 4 – împotrivă, la 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – abținere, 8 – împotrivă, 9 – împotrivă,
10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18, domnule senator.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Punctul 18 – abținere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Urmează domnul senator Bădălău Niculae.
Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu.
Domnul Niculae Bădălău:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Bădălău, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu.
Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel.
Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
Bună ziua!
Senator Dorin Bădulescu, votez în felul următor: 1 și 2 – „da”, 3 – împotrivă, 4 – abținere, 5 – 7,
„da”, pentru, 8, 9 – abținere, 10 – 14, pentru, 15 – abținere, 16, 17 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Există și punctul 18.
Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
18 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și nu ați specificat pentru punctul 7, domnule senator.
Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
5 – 7, pentru.
De la 5 la 7 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
7?
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Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:
7 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumesc, domnule senator.
Urmează domnul senator Bodog Florian-Dorel.
Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel.
Se pregătește domnul senator Brăiloiu Liviu.
Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu:
Bună ziua, stimați colegi!
Emanuel-Gabriel Botnariu sunt, senator PSD de Ilfov, votez pentru la cele 18 puncte de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu.
Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Valer-Daniel Breaz:
Bună ziua!
Daniel Breaz, senator PSD Alba, votez pentru la toate punctele înscrie pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Bulacu Romulus.
Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Domnul Romulus Bulacu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Romulus Bulacu, votul meu este următorul: punctele 1, 2 și 3 – pentru, punctul 4
– împotrivă, punctele 5 și 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – împotrivă, punctele 10, 11,
12, 13 și 14 – pentru, punctele 15 și 16 – împotrivă, punctele 17 și 18 – pentru.
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Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Butunoi Ionel.
Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi:
Bună ziua!
Sunt senator Daniel Butunoi, votul meu este pentru la întreaga ordine de zi de astăzi.
Vă mulțumesc, stimați colegi, și o vacanță plăcută!
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 proiectele de pe ordinea de zi
este următorul: 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – împotrivă, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – abținere,
8 – împotrivă, 9 – împotrivă, 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 –
împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru și 18 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Caracota Iancu.
Se pregătește domnul senator Cazan Mircea.
Domnul Iancu Caracota:
Bună ziua, distinși colegi!
Senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița: la punctele 1, 2 și 3 – pentru, la punctul 4 –
împotrivă, punctele 5, 6 – pentru, 7 – abținere, 8 – împotrivă, 9 – împotrivă, 10 – pentru, 11, 12, 13, 14
– pentru, 15, 16 – împotrivă, 17, 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.

- 30 -

Urmează să voteze domnul senator Cazan Mircea.
Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin.
Domnul Mircea-Vasile Cazan:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senatorul Mircea Cazan, PNL Sibiu, voi vota după cum urmează: punctele 1, 2, 3 – pentru,
punctul numărul 4 – împotrivă, punctele numărul 5, 6 – pentru, punctul numărul 7 – abținere, punctele
numărul 8 și 9 – împotrivă, punctele numărul 10, 11, 12, 13, 14 – pentru, punctele numărul 15 și 16 –
împotrivă, punctele numărul 17 și 18 – pentru.
Vă urez o zi cât mai plăcută, cu drag!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Cârciumaru Florin.
Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Domnul Florin Cârciumaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Florin Cârciumaru și votul meu este pentru de la punctul 1 la punctul 18.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Se pregătește domnul senator Chisăliță Ioan.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș, votul meu de astăzi este astfel: la punctele 1, 2
și 3 – pentru, punctul 4 – împotrivă, punctele 5 și 6 – pentru, 7 – abținere, 8 și 9 – împotrivă, de la
punctul 10 la punctul 14 inclusiv – pentru, punctul 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, iar 17 și 18 – pentru.
O zi bună!
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Chisăliță Ioan.
Se pregătește domnul senator Chițac Vergil.
Domnul Ioan-Narcis Chisăliță:
Bună ziua!
Sunt senatorul Chisăliță și voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Chițac Vergil.
Se pregătește domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Domnul Vergil Chițac:
Bună ziua!
Sunt senatorul Chițac, Circumscripția nr.14 Constanța, votul meu este după cum urmează: punctul
1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – împotrivă, punctul 5 – pentru, punctul 6 –
pentru, punctul 7 – abținere, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – pentru, 11 – pentru,
punctul 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru, 18 – pentru.
Mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Se pregătește domnul senator Coliban Allen.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Coliban Allen.
Se pregătește domnul senator Corlățean Titus.
Domnul Allen Coliban:
Bună ziua, stimați colegi!
Allen Coliban, senator USR de Brașov, voturile mele pentru astăzi sunt: la punctul 1 – pentru,
2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – abținere, 5 – pentru, 6 – împotrivă, 7 – pentru, 8 – abținere, 9 – pentru,
10 – pentru, 11 – abținere, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotriva raportului de
respingere, 16, 17 și 18 – pentru la fiecare.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim,domnule senator.
Urmează domnul senator Corlățean Titus.
Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea.
Domnul Titus Corlățean:
Bună ziua!
Titus Corlățean, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Costoiu Mihnea.
Se pregătește domnul senator Covaci Dorel.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Covaci Dorel.
Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica.
Doamna Severica-Rodica Covaciu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Severica-Rodica Covaciu, senator PMP de Maramureș, votul meu este următorul: punctul
numărul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere, punctul 5 – pentru,
punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – abținere, punctul 9 – abținere, punctul 10 – pentru,
11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – abținere, 16 – pentru, 17 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18, doamna senator.
Doamna Severica-Rodica Covaciu:
Pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Covaci Dorel.
Domnul Dorel Covaci:
Sunt senatorul Dorel Covaci, Circumscripția electorală nr.37 Timiș, pentru toate punctele
votez pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela.
Doamna Elena-Lavinia Craioveanu:
Bună ziua, stimați colegi!
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Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
astăzi pe ordinea de zi și supuse votului.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează doamna senator Creţu Gabriela.
Se pregătește domnul senator Cristina Ioan.
Doamna Gabriela Creţu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Gabriela Crețu, astăzi votez pentru – adoptare sau respingere, după caz – la toate punctele
de la ordinea de zi și sunt de acord cu modificările de la punctul 18, cu felicitări pentru colega de
comisie, Carmen Dima, în noua funcție.
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 și voi vota după cum urmează: punctul 1 – pentru, 2 – pentru,
3 – pentru, 4 – împotrivă, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – abținere, 8 – împotrivă, 9 – împotrivă, de la 10 la
14 inclusiv votez pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru și 18 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Császár Károly Zsolt.
Se pregătește domnul senator Cseke Attila.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Bună ziua!
Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 3 inclusiv –
pentru, punctul 4 – abținere, de la punctul 5 până la punctul 14 – pentru, punctul 15 – abținere, de la
punctul 16 la punctul 18 inclusiv – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Cseke Attila.
Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Sunt senatorul Cseke Attila, votez, de la punctul 1 până la punctul 3 inclusiv, pentru, la punctul
4 votez abținere, de la punctul 5 până la punctul 14 inclusiv votez pentru, la punctul 15 votez abținere,
de la punctul 16 până la 18 inclusiv votez pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze doamna senator Dan Carmen Daniela și se pregătește domnul senator
Dănăilă Leon.
Doamna Carmen Daniela Dan:
Bună ziua!
Sunt senator… (Neinteligibil.)… pentru la toate cele 18 proiecte aflate pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează să voteze domnul senator Dănăilă Leon.
Se pregătește domnul senator Deneș Ioan.
Domnul Leon Dănăilă:
Sunt senator Leon Dănăilă și votez: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru,
punctul 4 – împotrivă, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctul 8 – împotrivă,
punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – pentru, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru,
punctul 14 – pentru, punctul 15 – împotrivă, punctul 16 – împotrivă, punctul 17 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18.
Domnul Leon Dănăilă:
Da, abținere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Deneș Ioan.
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Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos.
Domnul Ioan Deneș:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate cele 18 puncte înscrise pe
ordinea de zi a Senatului.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Derzsi Ákos.
Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică.
Domnul Derzsi Ákos:
Bună ziua!
Sunt senatorul Derzsi Ákos și votez în felul următor: punctele 1, 2, 3 – pentru, punctul 4 – abținere,
de la punctul 5 până la 14 inclusiv – pentru, punctul 15 – abținere și punctele 16,17 și 18 – pentru.
Mulțumesc.
La revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze 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 de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Dima Carmen.
Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica.
Doamna Carmen Dima:
Bună ziua, distinși colegi!
Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate cele 18 puncte
înscrise pe ordinea de zi astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate tuturor.
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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 în Circumscripția nr.42 București, și votul meu pentru
proiectele aflate astăzi pe ordinea de zi este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul
3 – împotrivă, punctul 4 – abținere, punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – pentru,
punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru, punctul 10 – pentru, punctul 11 – abținere, punctul 12 –
abținere, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – împotriva raportului de respingere,
punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru și punctul 18 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona.
Se pregătește domnul senator Dircă George.
Doamna Nicoleta-Ramona Dinu:
Bună ziua!
Sunt Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR de Constanța, și votez astfel: punctul 1 – pentru, 2 –
pentru, 3 – împotrivă, 4 – abținere, 5 – pentru, 6 – împotrivă, 7 – pentru, 8 – abținere, 9 – pentru, 10 –
pentru, 11 – abținere, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotriva raportului de respingere,
16 – pentru, 17 – pentru, 18 – 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 încă o dată, stimați colegi!
Votul meu pentru punctele aflate în dezbatere pe ordinea de zi astăzi în ședința Senatului este
următorul: la punctul 1 al ordinii de zi – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – împotrivă, la
punctul 4 – abținere, la punctul 5 – pentru, la punctul 6 – împotrivă, la punctul 7 – pentru, la punctul 8
– abținere, punctul 9 – pentru, punctul 10 – pentru, punctul 11 – abținere, punctul 12 – abținere,
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punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – împotriva raportului de respingere, punctul 16 –
pentru, iar la punctele 17 și 18 – pentru.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare.
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 votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian.
Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Bună ziua!
Sunt senator Cristian Dumitrescu și votez pentru la fiecare din cele 18 puncte ale ordinii de zi.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian.
Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru.
Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Bună ziua!
Dunca Marius-Alexandru, senator PSD, votul meu este pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Fălcoi Nicu.
Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena.
Domnul Nicu Fălcoi:
Bună ziua!
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Sunt Nicu Fălcoi, senator USR Timiș, votul meu este după cum urmează: punctele 1 și 2 –
pentru, 3 – împotrivă, 4 – abținere, 5 – pentru, 6 – împotrivă, 7 – pentru, 8 – abținere, 9 și 10 – pentru,
11 și 12 – abținere, 13 și 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16, 17 și 18 – pentru.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena.
Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn.
Doamna Doina-Elena Federovici:
Bună ziua, distinși colegi!
Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de
zi votul meu este pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn.
Se pregătește domnul senator Fenechiu Daniel.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, votez: pentru punctele 1 – 3, pentru, punctul 4 – abținere, de
la punctul 5 până la 14 – pentru, punctul 15 – abținere, de la punctul 16 până la 18 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Fenechiu Daniel.
Se pregătește domnul senator Fifor Mihai.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc.
Sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL Bacău, votul meu este următorul: la primele trei puncte –
pentru, la punctul 4 – împotrivă, punctele 5 și 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 –
împotrivă, punctele 10, 11, 12, 13, 14 – pentru, 15 și 16 – împotrivă, 17 – pentru.
Mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18, domnule senator.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Punctul 18 este cu privire la…
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Modificările în comisii.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Fifor Mihai.
Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Mulțumesc.
Bună ziua, stimați colegi!
Mihai Fifor, sunt senator PSD de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise în
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
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:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senator de Tulcea Ion Ganea și votul meu de astăzi este pentru la toate inițiativele
legislative înscrise la ordinea de zi.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Ghica Cristian.
Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Gioancă Eugen.
Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina.
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Domnul Eugen Gioancă:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: punctele 1, 2, 3 – pentru, punctul
4 – împotrivă, punctele 5, 6 – pentru, 7 – abținere, 8, 9 – împotrivă, de la punctul 10 la 14 inclusiv –
pentru, 15, 16 – împotrivă, iar 17 și 18 – pentru.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Gorghiu Alina.
Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
Alina Gorghiu sunt, senator de Timiș, votul meu pentru astăzi va fi în felul următor: la
punctele 1, 2 și 3 votul este pentru, 4 – împotrivă, 5 și 6 – pentru, 7 – abținere, punctele 8, 9 –
împotrivă, punctele 10, 11, 12, 13, 14 – vot pentru, 15 și 16 – împotrivă și la ultimele două puncte,
17 și 18, votul este pentru.
Vă 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 de Cluj, votul meu astăzi este următorul: punctele 1 și 2 de pe
ordinea de zi – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere, punctul 5 – pentru, punctul 6 –
împotrivă, punctul 7 – pentru, punctul 8 – abținere, punctele 9 și 10 – pentru, punctele 11 și 12 –
abținere, punctele 13 și 14 – pentru, punctul 15 – împotriva raportului de respingere, punctele 16 și 17
– pentru și punctul 18 – pentru.
O zi frumoasă în continuare!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Hadârcă Ion.
Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
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Domnul Ion Hadârcă:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votez pentru la toate punctele incluse în ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen și se pregătește domnul senator Ilea Vasile.
Doamna Eleonora-Carmen Hărău:
Bună ziua!
Sunt Eleonora-Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, votul meu este următorul: punctul 1
– pentru, 2 și 3 – pentru, 4 – împotrivă, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – abținere, 8 și 9 – împotrivă, 10 până la
14 – pentru, 15 și 16 – împotrivă, 17 – pentru.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18, doamna senator.
Doamna Eleonora-Carmen Hărău:
Punctul 18 – abținere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
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 Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Ilie Viorel.
Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi.
Domnul Cătălin Lucian Iliescu:
Bună ziua!
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Lucian Iliescu la telefon, senator PMP de București, votul exprimat pentru ședința de astăzi,
votul exprimat de mine este următorul: la punctul 1 votez pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 –
împotrivă, punctul 4 – abținere, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – abținere, la punctele
8 și 9 votez pentru, punctele 10, 11, 12, 13 și 14 – pentru, la punctul numărul 15 mă abțin, punctul…
(Neinteligibil.)… mă abțin, punctul numărul 17 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18, domnule senator.
Domnul Cătălin Lucian Iliescu:
Punctul 18 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Ionașcu Gabi.
Se pregătește domnul senator Iordache Virginel.
Domnul Gabi Ionașcu:
Bună ziua tuturor, stimați colegi!
Sunt Gabi Ionașcu, senator PMP de Ialomița, pentru ședința de astăzi a Senatului României
votul meu este după cum urmează: la punctele 1 și 2 votul meu este pentru, la punctele 3 și 4 votul
meu este împotrivă, de la punctul 5 până la punctul 14 inclusiv votul meu este pentru, la punctul 15
votul meu este abținere, la punctele 16, 17 și 18 votul meu este pentru.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
Urmează domnul senator Iordache Virginel.
Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat.
Domnul Virginel Iordache:
Sunt senatorul Virginel Iordache, senator PSD de Suceava… (Neinteligibil.)… astăzi pe
ordinea de zi votul meu este pentru.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi bună.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Iriza Scarlat.
Se pregătește domnul senator László Attila.
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Domnul Scarlat Iriza:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele 18 puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă urez o zi bună.
Numai bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator László Attila.
Se pregătește domnul senator Leș Gabriel-Beniamin.
Domnul László Attila:
Bună ziua!
László Attila sunt, senator UDMR de Cluj, votul meu pentru azi este următorul: 1 – 3, pentru,
4 – abținere, de la 5 la 14 – pentru, 15 – abținere, de la 16 la 18 – pentru.
Mulțumesc frumos.
Vă doresc o zi frumoasă.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Leș Gabriel-Beniamin.
Se pregătește domnul senator Lungu Dan.
Domnul Gabriel-Beniamin Leș:
Bună ziua!
Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator PSD de Satu Mare, iar votul meu este pentru la toate
punctele înscrise pe ordinea de zi, conform discuțiilor și… (Neinteligibil.)…
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Lungu Dan.
Se pregătește 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
– pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – abținere, la punctul 5 – pentru, la
punctul 6 – împotrivă, la punctul 7 – pentru, la punctul 8 – abținere, la punctul 9 – pentru, la punctul 10 –
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pentru, la punctul 11 – abținere, la punctul 12 – pentru, la punctul 13 – pentru, la 14 – pentru, la punctul 15
– împotriva raportului de respingere, la punctul 16 – pentru, la punctul 17 – pentru și la punctul 18 – pentru.
Mulțumesc și o zi frumoasă tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Se pregătește domnul senator Lupu Victorel.
Nu a răspuns.
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 punctele înscrise la ordinea de zi.
Cu bine, stimați colegi!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Manoliu Dan.
Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan.
Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu:
Sunt senatorul Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
pe ordinea de zi.
Sănătate multă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează să voteze domnul senator Marin Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Marin Nicolae.
Nu a răspuns.
Urmează la vot domnul senator Marin Nicolae.
Se pregătește domnul senator Marussi George.
Domnul Nicolae Marin:
Bună ziua, stimați colegi!
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Sunt senatorul Nicolae Marin și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi.
O zi bună și mulțumesc încă o dată!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, 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 pentru ziua de astăzi este următorul:
punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – abținere, 5 – pentru, 6 – împotrivă, 7 – pentru, 8 –
abținere, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă,
16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Bună ziua tuturor!
Numele meu este Matei Constantin-Bogdan și votez pentru la toate inițiativele legislative
înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Mazilu Liviu.
Se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Liviu Mazilu, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor.
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Se pregătește domnul senator Mihail Radu.
Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:
Bună ziua!
Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Mihail Radu.
Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Mihu Ștefan.
Se pregătește doamna senator Mirea Siminica.
Domnul Ștefan Mihu:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Mihu Ștefan, de la Constanța, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Sănătate maximă la toți!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Mirea Siminica.
Se pregătește domnul senator Moga Nicolae.
Din sală: Nu răspunde doamna Mirea.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Urmează domnul senator Moga Nicolae atunci.
Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Domnul Nicolae Moga:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Moga Nicolae, senator de Constanța, pentru toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi
votul meu este pentru.
O zi bună vă doresc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban.
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Domnul Marius-Petre Nicoară:
Bună ziua!
Sunt senatorul Marius-Petre Nicoară, senator de Cluj al Partidului Național Liberal, și votul
meu este următorul: pozițiile 1 – 3, pentru, 4 – împotrivă, 5, 6 – pentru, 7 – abținere, 8, 9 – împotrivă,
10, 11, 12, 13, 14 – pentru, 15, 16 – împotrivă, 17, 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Nicolae Șerban.
Se pregătește domnul senator Niță Ilie.
Domnul Șerban Nicolae:
Mulțumesc.
Sunt Șerban Nicolae, senator PSD de București, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi, în special pentru punctul 15 – raport de respingere a propunerii legislative.
Mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Niță Ilie.
Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Ilie Niță:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator PSD de Suceava Ilie Niță, votul meu pentru punctele dezbătute astăzi pe ordinea
de zi este pentru, la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Sănătate!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Bună ziua!
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Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este următorul: de la punctul 1
până la 3 – pentru, 4 – abținere, de la 5 până la 14 – pentru, punctul 15 – abținere, de la punctul 16
până la 18 – pentru.
Mulțumesc.
Vă doresc o zi bună în continuare.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru,
punctul 3 – pentru, punctul 4 – împotrivă, contra adică, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul
7 – abținere, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – pentru, punctul 11 – pentru, punctul
12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – contra, 17 – pentru, 18 – pentru.
Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu.
Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Se pregătește domnul senator Pavel Marian.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Pavel Marian.
Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia.
Domnul Marian Pavel:
Bună ziua!
Senatorul Pavel sunt, votul meu este pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc frumos.
Zi bună, la revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia și 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 18 puncte înscrise pe ordinea de zi.
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Vă doresc o zi bună.
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!
Sunt senator Pauliuc Nicoleta, senator de Ilfov, și votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este:
la punctele 1, 2, 3 – pentru, la punctul 4 – împotrivă, punctele 5, 6 – pentru, 7 – abținere, punctele 8 și 9 –
împotrivă, punctele 10, 11, 12, 13, 14 – pentru, punctele 15 și 16 – împotrivă, punctele 17 și 18 – pentru.
O zi bună, la revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru.
Domnul Doru-Adrian Pănescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este astăzi pentru la toate cele
18 puncte ale ordinii de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, 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 votul meu de astăzi este după cum urmează: la
punctele 1, 2 și 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctele 5 și 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8
și 9 – contra, punctele 10, 11, 12, 13, 14 – pentru, punctele 15 și 16 – contra, punctele 17 și 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună vă doresc tuturor.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen.
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Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Pîrvulescu sunt, la punctul 1 de pe ordinea de zi votez pentru, punctul 2 – pentru,
3 – pentru, 4 – împotrivă, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – abținere, 8 – împotrivă, 9 – împotrivă, 10 – pentru,
11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și punctul 18, domnule senator.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru punctul 18 – abținere.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, 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 pentru astăzi este pentru la toate
punctele înscrise în ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian.
Se pregătește domnul senator Popa Cornel.
Domnul Liviu-Marian Pop:
Sunt Liviu-Marian Pop, senator PSD de Maramureș, iar votul meu este pentru la toate punctele
aflate pe ordinea de zi.
Sănătate și să auzim numai de bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Popa Cornel.
Se pregătește domnul senator Popa Ion.
Domnul Cornel Popa:
Bună ziua, stimați colegi!
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Votul meu pentru ședința de astăzi este: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul
3 – pentru, la punctul 4 – împotrivă, punctele 5 și 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 –
împotrivă, de la 10 până la 14 – pentru, 15 și 16 – împotrivă, 17 și 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Popa Ion.
Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Domnul Ion Popa:
Vă salut!
Ion Popa sunt, votez astfel: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru,
punctul 4 – împotrivă, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, la punctul 7 – abținere, la punctul 8 –
împotrivă, punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru,
15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru și 18 – pentru.
Mulțumesc.
La revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Nu a răspuns.
Urmează să voteze domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Se pregătește doamna senator Presadă Florina.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
Bună ziua!
Radu Preda sunt, senator de Dolj, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează doamna senator Presadă Florina.
Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Mulțumesc.
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Bună ziua din nou!
Florina Presadă, senator USR de București, astăzi votez în felul următor: la punctul 1 – pentru,
punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere, punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă,
7 – pentru, 8 – abținere, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru,
15 – împotriva raportului de respingere, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Resmeriță Cornel.
Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Romașcanu Lucian.
Se pregătește domnul senator Rotaru Ion.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Rotaru Ion.
Se pregătește domnul senator Ruse Mihai.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Ruse Mihai.
Se pregătește domnul senator Salan Viorel.
Domnul Mihai Ruse:
Vă salut!
Mihai Ruse, senator de Brăila: vot pentru de la 1 la 18 inclusiv.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Salan Viorel.
Se pregătește domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Viorel Salan:
Bună ziua, domnule secretar de ședință!
Viorel Salan, senator PSD de Hunedoara, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
O după-amiază frumoasă tuturor colegilor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim foarte mult, domnule senator.
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Urmează domnul senator Savin Emanoil.
Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana.
Din sală: Nu răspunde domnul Savin.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
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 18 puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Bună ziua!
Sunt Iulia Scântei, senator PNL, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi, pentru proiectele
înscrise pe ordinea de zi de astăzi, este următorul: poziția 1 – vot pentru, poziția 2 – vot pentru, 3 – vot
pentru, pentru proiectul de la poziția 4 – vot împotrivă, proiectul de la poziția 5 – vot pentru, 6 – vot
pentru, 7 – un vot de abținere, 8 – vot împotrivă, 9 – vot împotrivă, la 10 – vot pentru, la 11 – vot
pentru, la 12, pentru proiectul de aprobare a ordonanței de urgență care privește Autostrada Iași –
Târgu-Mureș, votul este pentru, poziția 13 – vot pentru, 14 – vot pentru, la 15 este un vot împotriva
raportului de respingere a proiectului care vizează desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor
din domeniul justiției, la 16 este tot vot împotrivă și la 17 este vot pentru. Nu știu dacă au rămas pe
ordinea de zi, la poziția 18, și modificările la comisie. Dacă există, votul meu este pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț.
Se pregătește doamna senator Silistru Doina.
Domnul Ionuț Sibinescu:
Bună ziua, stimați colegi!
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Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos, numai bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă 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.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Simionca Ioan.
Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru.
Domnul Ionuț Sibinescu:
… sunt senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos.
Numai bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Asta a fost vocea domnului senator Sibinescu.
Domnul Ioan Simionca:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Ioan Simionca sunt, Bistrița-Năsăud, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele
înscrise în ordinea de zi.
Mulțumesc și o zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru.
Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Domnul Miron-Alexandru Smarandache:
Bună ziua!
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Miron Smarandache, senator PSD: vot pentru la toate inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.
O zi bună tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Soporan Aurel.
Se pregătește domnul senator Stan Ioan.
Domnul Aurel-Horea Soporan:
Bună ziua!
Sunt senator Soporan Aurel-Horea și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Stan Ioan.
Se pregătește domnul senator Stănescu Paul.
Domnul Ioan Stan:
Bună ziua!
Senator Ioan Stan, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Să auzim de bine!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Stănescu Paul.
Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin.
Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Domnul George-Cătălin Stângă:
Bună ziua!
Stângă George-Cătălin, senator PNL de Galați, votul meu pentru punctele aflate astăzi pe
ordinea de zi este următorul: pentru punctele 1, 2 și 3 votul este pentru, punctul numărul 4 – împotrivă,
punctele 5 și 6 – pentru, 7 – abținere, 8 și 9 – împotrivă, 10, 11, 12, 13 și 14 – pentru, 15 și 16 –
împotrivă, 17 și 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
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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.
Mulțumesc.
Sănătate multă vă doresc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Şoptică Costel.
Se pregătește domnul senator Talpoş Ioan-Iustin.
Domnul Costel Șoptică:
Vă mulțumesc.
Bună ziua, stimați colegi!
Costel Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 –
pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – pentru, punctul 6 –
pentru, punctul 7 – abținere, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – pentru, 11 – pentru,
punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – contra, punctul 16 – contra,
punctul 17 – pentru, punctul 18 – pentru.
Vă mulțumesc frumos.
Zi bună să avem cu toții, cele bune!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Talpoş Ioan-Iustin.
Se pregătește domnul senator Tánczos Barna.
Domnul Ioan-Iustin Talpoş:
Bună ziua!
Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, votul meu pentru astăzi este următorul: punctele 1, 2 și 3 –
pentru, punctul 4 – contra, punctele 5 și 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – contra,
punctele 10, 11, 12, 13 și 14 – pentru, punctele 15 și 16 – contra, punctele 17 și 18 – pentru.
Vă doresc o zi frumoasă.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.

- 57 -

Urmează domnul senator Tánczos Barna.
Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen.
Domnul Tánczos Barna:
Tánczos Barna, senator UDMR, votul meu de astăzi este: punctele 1 – 3, pentru, punctul 4 –
abținere, punctele 5 – 14, pentru, 15 – abținere, de la 16 până la 18 – pentru.
Vă mulțumesc și vă urez o zi bună.
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 este pentru la toate punctele de pe agenda de astăzi.
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
următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, 5 – pentru,
6 – pentru, 7 – abținere, 8 – contra, 9 – contra, de la punctul 10 până la punctul 14 inclusiv – pentru,
punctele 15 și 16 – contra, iar punctele 17 și 18 – pentru.
Mulțumesc mult.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Toma Vasilică.
Se pregătește domnul senator Trufin Lucian.
Domnul Vasilică Toma:
Bună ziua, stimați colegi!
Votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Senator PSD de Iași, Vasile Toma.
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Mulțumesc și sănătate tuturor!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Trufin Lucian.
Se pregătește domnul senator Turos Lóránd.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Turos Lóránd.
Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare Eugen.
Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Sunt senator Turos Lóránd, iar votul meu este: de la punctul 1 până la punctul 3 inclusiv – pentru,
punctul 4 – abținere, de la punctul 5 până la punctul 14 inclusiv – pentru, punctul 15 – abținere, de la
punctul 16 până la punctul 18 inclusiv – pentru.
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:
Bună ziua!
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu pentru ședința de azi este după cum
urmează: punctele 1, 2 și 3 – pentru, 4 – împotrivă, 5 și 6 – pentru, 7 – abținere, 8 și 9 – împotrivă, 10,
11, 12, 13, 14 – pentru, 15 și 16 – împotrivă, 17 și 18 – pentru.
Vă mulțumesc, o zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian.
Se pregătește domnul senator Valeca Șerban.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Valeca Șerban.
Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel.
Domnul Şerban-Constantin Valeca:
Sunt senator PSD de Argeș Șerban Valeca, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
pe ordinea de zi.
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Vela Ion Marcel.
Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan.
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 și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Wiener Adrian.
Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel.
Domnul Adrian Wiener:
Bună ziua!
Senatorul Adrian Wiener sunt,senator de Arad, și votul meu este după cum urmează: la punctul
1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotriva raportului de admitere, punctul 4 – abținere,
punctul 5 – pentru raportul de admitere, punctul 6 – împotriva raportului de admitere, 7 – pentru
raportul de admitere, 8 – abținere, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – abținere, 13 – pentru,
14 – pentru, 15 – împotriva raportului de respingere, 16 – pentru raportul de admitere, 17 – pentru
raportul de admitere și 18 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Zamfir Daniel.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Daniel Zamfir sunt, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc mult.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Începem a doua serie de apeluri telefonice,pentru senatorii care nu au răspuns.
Vă rog să faceți legătura cu doamna senator Arcan Emilia.
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Doamna Emilia Arcan:
Mulțumesc.
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, doamna senator.
Urmează domnul senator Bodog Florian-Dorel.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Bună ziua!
Votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Florian Bodog, senator PSD.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu.
Domnul Tit-Liviu Brăiloiu:
Bună ziua!
Senator Liviu Brăiloiu, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Cîțu Florin.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Costoiu Mihnea.
Nu a răspuns.
Atunci, urmează domnul senator Dumitrescu Iulian.
Nu a răspuns.
Al doilea apel și pentru domnul senator Filipescu Răducu.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Ghica Cristian.
Domnul Cristian Ghica:
Bună ziua!
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Sunt senator USR de București Cristian Ghica, votul meu este următorul: la punctele 1 și 2
– pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere, punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă,
punctul 7 – pentru, punctul 8 – abținere, punctele 9 și 10 – pentru, punctele 11 și 12 – abținere,
punctele 13 și 14 – pentru, punctul 15 – împotrivă, punctele 16 și 17 – pentru, punctul 18 – tot pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Ilie Viorel.
Domnul Viorel Ilie:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Viorel Ilie, senator PNL de Bacău, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este
următorul: punctul 1, punctul 2 și punctul 3 – vot pentru, punctul 4 – vot împotrivă, punctele 5 și 6 –
vot pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – vot împotrivă, punctele 10, 11, 12, 13 și 14 – vot
pentru, punctele 15 și 16 – vot împotrivă, iar punctele 17 și 18 – vot pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Lungu Vasile-Cristian.
Domnul Vasile-Cristian Lungu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian și votul meu este următorul: pentru punctele 1 și 2 de pe
ordinea de zi voi vota pentru, la punctul 3 voi vota respingere, la punctul 4 – abținere, de la punctul 5
până la 7 voi vota pentru, punctele 8 și 9 – abținere, de la punctul 10 până la punctul 14 voi vota
pentru, la punctul 15 voi vota abținere, iar de la punctul 16 până la final voi vota pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Manoliu Dan.
Domnul Dan Manoliu:
Bună ziua!
Sunt senator Dan Manoliu, de Neamț, votez pentru la cele 18 puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc mult.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
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Urmează domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Gheorghe Marin:
Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Mihail Radu.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Bună ziua!
Sunt senatorul Radu Mihail, USR diaspora, și votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru,
punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, 4 – abținere, 5 – pentru, 6 – împotrivă, 7 – pentru, 8 – abținere,
9 – pentru, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotriva raportului
de respingere, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Mirea Siminica.
Doamna Siminica Mirea:
Bună ziua!
Sunt senator Siminica Mirea, la toate cele 18 puncte înscrise pe ordinea de zi votul meu este pentru.
Mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Orțan Ovidiu-Florin.
Domnul Ovidiu-Florin Orțan:
Bună ziua, stimați colegi!
Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD Brașov, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
astăzi pe ordinea de zi a Senatului.
Vă mulțumesc frumos și o zi minunată să aveți, la revedere!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Un al doilea apel pentru domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Bună ziua!
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Sunt senator Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE de București, la toate punctele înscrise
pe ordinea de zi, de la 1 la 17, votez pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Și 18, domnule senator.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Și la punctul 18 votez pentru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Vă mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Resmeriță Cornel.
Nu a răspuns.
Urmează domnul senator Romașcanu Lucian.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua!
Lucian Romașcanu, senator PSD de Buzău, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Rotaru Ion.
Domnul Ion Rotaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Ion Rotaru, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule senator.
Urmează domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Emanoil Savin:
Bună ziua, dragi colegi!
Emanoil Savin, senator de Prahova, votul meu este „pentru” pentru toate inițiativele de pe
ordinea de zi.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Stănescu Paul.

- 64 -

Domnul Paul Stănescu:
Sunt Paul Stănescu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
O zi frumoasă!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Trufin Lucian.
Domnul Lucian Trufin:
Bună ziua!
Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu, pentru toate punctele de pe ordinea
de zi, este pentru.
Mulțumesc.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian.
Domnul Adrian Țuțuianu:
Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori!
Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, membru al PRO România, votul meu este pentru de la
punctul 1 până la sfârșitul listei.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim, domnule senator.
Și încă un apel pentru domnul ministru Vela Marcel.
Domnul Ion Marcel Vela:
Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu este următorul: punctele 1, 2 și 3 – pentru, punctul 4 – împotrivă, punctele 5 și 6 –
pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – împotrivă, punctele 10, 11, 12, 13 și 14 – pentru,
punctele 15 și 16 – împotrivă, punctele 17 și 18 – pentru.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi bună și multă sănătate.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumim și noi, domnule ministru.
Va vota, în momentul în care va reveni în sală, domnul președinte Cazanciuc Robert.
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PAUZĂ
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
Revenim cu ultima parte a ședinței.
Vă rog să consemnați și votul meu „pentru” la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Îl rog pe domnul senator Mario Oprea să dea citire rezultatului.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Rezultatul votului de astăzi:
Punctul 1, L407: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 2, L397: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 3, L398: voturi pentru – 112, voturi contra – 19, abțineri – zero.
Punctul 4, L399: voturi pentru – 75, voturi contra – 29, abțineri – 27.
Punctul 5, L411: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 6, L412: voturi pentru – 118, voturi contra – 13, abțineri – zero.
Punctul 7, L376: voturi pentru – 102, voturi contra – zero, abțineri – 29.
Punctul 8, L375: voturi pentru – 86, voturi contra – 28, abțineri – 17.
Punctul 9, L377: voturi pentru – 99, voturi contra – 28, abțineri – 4.
Punctul 10, L382: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 11, L374: voturi pentru – 118, voturi contra – zero, abțineri – 13.
Punctul 12, L414: voturi pentru – 118, voturi contra – zero, abțineri – 13.
Punctul 13, L416: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 14, L428: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 15, L417: voturi pentru – 76, voturi contra – 41, abțineri – 14.
Punctul 16, L363: voturi pentru – 101, voturi contra – 28, abțineri – 2.
Punctul 17, L244: voturi pentru – 131, voturi contra – zero, abțineri – zero.
Punctul 18, modificare comisii: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – 4.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Mario Oprea.
Stimați colegi,
Urmare a anunțului făcut anterior, vă informez că:
Inițiativa înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată.
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La punctul 4 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței.
Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 11 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 14 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost respinsă.
Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 17 a fost adoptată.
De asemenea, vă informez că, urmare a rezultatului votului, modificările în comisiile
permanente au fost aprobate.
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost epuizată.
Declar închisă această ședință a Senatului.
Mulțumesc tuturor celor care au participat, în sală și în țară, celor care au făcut posibile
organizarea și desfășurarea acestei ședințe online a Senatului.
Se ne revedem sănătoși!
Ședința s-a încheiat la ora 17.08.
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