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STENOGRAMA
ședinţei Senatului din 27 iulie 2020
- sesiune extraordinară Şedinţa a început la ora 13.08.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al
Senatului, asistat de domnii Ion Ganea și George-Edward Dircă, secretari ai Senatului.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Bună ziua, stimați colegi, din sală și din țară!
Dacă vreți să începem, începem. Îmi spuneți când terminați discuțiile.
Dacă nu, mai așteptăm puțin.
Declar deschisă ședința plenului Senatului întrunit în sesiune extraordinară astăzi, 27 iulie,
ședință condusă de vicepreședinte Cazanciuc, asistat de domnii senatori Dircă și Ganea.
Stimați colegi,
Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) din Constituția României,
precum și art.84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, Senatul
a fost convocat în sesiune extraordinară pentru perioada 16 – 31 iulie 2020, prin Decizia
președintelui Senatului nr.9/2020.
Ordinea de zi și programul de lucru pentru 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, modificat prin
Hotărârea nr.16/2020, în situații excepționale ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace
electronice, iar dezbaterea și adoptarea inițiativelor se vor face printr-o procedură simplificată.
În cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui grup
parlamentar, pentru maximum două minute. Senatorii neafiliați pot interveni pentru maximum un
minut. De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședințelor de plen desfășurate prin mijloace
electronice, solicitările senatorilor de a interveni telefonic se pot efectua prin transmiterea unui mesaj
la un număr de telefon comunicat anterior.
Având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a
ședinței se vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea
acestora, în partea a doua, se va exprima votul, printr-un singur apel nominal. Se vor supune unui
singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă.
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Dacă nu sunt intervenții până acum, trecem, stimați colegi, la ordinea de zi propriu-zisă.
La primul punct avem Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru organizarea
alegerilor parlamentare. (L464/2020)
Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise și respinse, a
propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
Din partea Grupului PNL, domnul senator Daniel Fenechiu.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Aceste… (Neinteligibil.)… nu reușesc… (Neinteligibil.)… nici PSD-ul, nici UDMR-ul să renunțe
la… (Neinteligibil.)… legislative care sunt de neînțeles pentru toți oamenii care gândesc cu capul lor.
Alegerile parlamentare, domnilor, se organizează, din 1990 încoace, la o dată stabilită de
Guvern, pentru că data aia este o dată care, practic, se circumscrie unei perioade constituționale.
Alegerile parlamentare sunt… (Neinteligibil.)… de Guvern pentru că… nu doar pentru că e doar
practică constituțională în România, ci pentru că Guvernul poate să se adapteze cât se poate de bine
necesităților vremurilor pe care le trăim. Insistența dumneavoastră de a stabili data alegerilor, inițial
a alegerilor locale și acum parlamentare, prin lege nu face altceva decât să îngreuneze circuitul
legislativ și să arate că dumneavoastră, în fond, nu vă pasă decât să vă etalați puterea în Parlament,
unde aveți majoritate. Nu vă pasă de români, nu vă pasă de practica constituțională și nu faceți
altceva decât un exercițiu de forță.
Partidul Național Liberal nu va intra în jocul ăsta. Partidul Național Liberal va vota împotriva
acestui proiect de lege și speră că nu va trece multă vreme să realizați greșeala pe care o faceți.
Vot împotrivă.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule Fenechiu.
Din partea Grupului USR, doamna senator Florina Presadă.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Doamnelor și domnilor senatori,
Constat că România e prizoniera unei majorități parlamentare cinice, care aparține domnilor
Ciolacu, Tăriceanu și Cseke. După ce au siluit Parlamentul pentru a modifica Legile justiției, acum fac,
din același Parlament, instrumentul lor electoral și apoi tot ei au tupeul să vorbească despre imaginea
proastă pe care o are Parlamentul în ochii românilor.
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Deși suntem într-un moment îngrijorător, cu raportări zilnice de peste 1 000 de cazuri noi de
infectări cu COVID-19, PSD, ALDE și UDMR vor ca tot ei să stabilească și data alegerilor
parlamentare. Spun ei că așa a decis Curtea Constituțională. Total fals! Cele două situații nu sunt deloc
identice sau simetrice, Curtea Constituțională menționând în decizia sa că Parlamentul poate decide să
stabilească el data alegerilor locale, prin legea de prelungire a mandatelor aleșilor locali. Or, în acest
moment nu suntem deloc în ipoteza prelungirii mandatelor parlamentare și nici nu suntem în situația
unei absențe a reglementării, în caz că ne-am afla în acest scenariu. Dimpotrivă, mandatele
parlamentarilor se prelungesc de drept în stare de urgență, până la încetarea acesteia, iar alegerile
pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult trei luni de la expirarea mandatului
sau de la dizolvarea Parlamentului. Scrie acest lucru în Constituție, la art.63.
În condițiile în care chiar perspectiva desfășurării alegerilor locale pe 27 septembrie devine
problematică, vedem cât de util ar fi fost ca data alegerilor locale să poată fi stabilită de Guvern, pentru
că este nevoie de decizii rapide și care să fie bazate pe date și informații din teren și de la experți.
Și profit aici de ocazie pentru a aminti Guvernului că trebuie să informeze corect, zilnic, cu
privire la noile cazuri apărute din numărul de testări și retestări efectuate.
Așadar, stimate colege și stimați colegi, nu este nevoie de această lege. Prezenta propunere este
doar o nouă tentativă a domnilor Ciolacu, Tăriceanu și Cseke de a influența un rezultat electoral,
despre care știu și ei că e dezastruos, pentru partidele pe care le reprezintă.
Uniunea Salvați România va vota împotriva raportului de admitere la această propunere legislativă.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator.
Îl invităm mai departe pe domnul senator Cseke Attila, des invocat la ultima intervenție.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor senatori,
Ca unul dintre inițiatorii acestui proiect legislativ, eu am să vorbesc strict despre proiectul legislativ.
Acest proiect legislativ prevede ca, prin lege organică, să se stabilească cu cel puțin 60 de zile
înaintea votării data alegerilor parlamentare. Acest proiect prevede că Guvernul, în cel mult cinci zile
de la intrarea în vigoare a acestei legi, a legii privind stabilirea datei, va stabili, prin hotărâre de
guvern, calendarul acțiunilor, normele tehnice și… (Neinteligibil.)… necesare pregătirii alegerilor.
Acest proiect legislativ prevede că numărul minim de susținători necesar pentru depunerea
candidaturilor se reduce la jumătate. Acest proiect legislativ prevede posibilitatea depunerii electronice
a candidaturilor la alegerile parlamentare.
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De ce este necesară o asemenea inițiativă legislativă? Pentru că, pe legislația actuală aflată în
vigoare, procesul electoral parlamentar începe cu 90 de zile înaintea datei stabilite pentru alegeri.
Există toată posibilitatea de suprapunere a procesului electoral aferent alegerilor parlamentare cu
campania electorală pentru alegerile autorităților administrației publice locale, dacă avem în vedere o
dată posibilă de desfășurare a alegerilor parlamentare la început de decembrie. Deci, practic, de la
început de septembrie am fi și într-un proces electoral pentru alegeri parlamentare. Este necesară
reducerea perioadei electorale, pentru a nu exista această suprapunere.
De asemenea, reducerea numărului de susținători și depunerea electronică a candidaturilor sunt
două chestiuni – și această modificare a termenului de la 90 la 60 de zile – care nu se pot face de către
Guvern prin hotărâre de guvern. Acestea se pot face, pot avea loc doar prin lege votată de către
Parlament. Iată de ce, din punct de vedere profesional, este necesară această lege. Pentru că
reglementează, legat de situația epidemiologică în care suntem, niște posibilități pe care le-am instituit
deja, le-am votat deja în Parlament, cu majoritate covârșitoare, care au fost promulgate de președintele
republicii, legate de desfășurarea alegerilor locale.
Așa cum în Parlament s-a reușit să se coaguleze o majoritate chiar covârșitoare, peste 85%,
pentru stabilirea datei alegerilor locale, prin lege votată de către Parlament, și care a fost și
constituțională și promulgată de președintele Iohannis, este sarcina noastră, a formațiunilor politice
parlamentare, de a încerca să coagulăm și pe alegerile parlamentare o asemenea majoritate. Și va trebui
să găsim o dată care este cea mai corespunzătoare din punct de vedere al situației speciale în care se
află România legat de situația epidemiologică. Este o lege similară cu procedura prevăzută pentru
stabilirea datei alegerilor locale și va trebui să avem maturitatea politică necesară pentru a găsi o
soluție, cea mai bună soluție, pentru desfășurarea alegerilor parlamentare.
UDMR va susține raportul de admitere așa cum acesta a fost aprobat, cu amendamente
aprobate de Comisia juridică.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Cseke Attila.
Și, nu în ultimul rând, domnul Țuțuianu, microfonul central.
Domnul Adrian Țuțuianu:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
În primul rând, n-am să obosesc să spun de la microfonul Senatului României că este nevoie ca
Parlamentul să se întrunească în lucrări, în ședință de plen, și nu în modalitatea în care lucrăm astăzi.
Am spus-o și altă dată, spun și astăzi că este o pagină rușinoasă din istoria vieții parlamentare din România.
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Acum, cu referire la proiectul de lege pe care îl avem în dezbatere, mai întâi de toate vreau să
precizez că senatorii neafiliați membri ai PRO România vor susține acest proiect de lege. Argumentele
prezentate ceva mai devreme de domnul senator Cseke Attila mi se par pertinente și utile pentru a
explica opiniei publice nevoia acestei reglementări.
Pe de altă parte, și eu subliniez și aduc în fața dumneavoastră o temă la care trebuie să
medităm. Suntem într-o situație absolut specială. Pe 27 septembrie 2020 avem alegeri locale – pe de o
parte, organizarea alegerilor locale și parlamentare reprezintă o cerință democratică, de natură să dea sau
să redea legitimitatea aleșilor locali și parlamentari, pe de altă parte, situația epidemiologică, așa cum
rezultă din comunicatele oficiale ale Guvernului, pare a fi din ce în ce mai complicată. Am văzut ceva
mai devreme la știri, avem peste 1 000 de bolnavi înregistrați zilnic – 1 104 astăzi, un număr ridicat de
decese – 19 astăzi, 6 localități care sunt carantinate și unde nu se pot desfășura niciun fel de activități
de campanie sau precampanie electorală și avem peste 500 dintre locurile existente în ATI ocupate.
În aceste condiții, se pune o întrebare legitimă: putem să organizăm alegeri locale și parlamentare?
Eu cred că nu. Alegerile locale ar trebui amânate, tot de Parlament, prin lege, iar ele ar trebui să aibă
loc, și cele locale, și parlamentare, atunci când riscurile pentru oameni sunt diminuate la maximum.
Vă aduc în atenție doar câteva cifre. Avem 18 600 de secții de vot și este posibil ca numărul
lor să fie mărit prin ordine ale prefecților. Faceți un calcul, că avem în fiecare secție de vot 15 oameni
implicați, 9 în birourile secțiilor de votare, sunt cei din aparatul tehnic, cei care asigură ordinea la
locul de desfășurare a alegerilor. Asta înseamnă peste 300 000 de persoane. Avem peste 10 milioane
de oameni care în mod obișnuit se prezintă la alegerile locale și parlamentare și suntem în situația de
a genera, în acest fel, o catastrofă epidemiologică, care poate genera consecințe deosebite cu privire
la sănătatea oamenilor.
De aceea, eu cred că interesele de partid trebuie să fie secundare, cred că interesul fundamental
trebuie să fie pentru sănătatea oamenilor și că adevărata prioritate sau adevăratele priorități țin de
economie și sănătate. De aceea, vă îndemn pe toți să medităm asupra datei la care ar trebui să amânăm
alegerile locale, respectiv asupra datei la care ar trebui organizate alegeri parlamentare.
Mulțumesc mult.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Țuțuianu.
Stimați colegi, nu mai sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Punctul 2 pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din
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administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Administraţiei
Naţionale „Apele Române”, instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor. (L409/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru mediu și Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond
cinegetic este de admitere, cu un amendament admis, a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 3, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative. (L415/2020)
Raportul Comisiei pentru energie este de admitere, cu un amendament admis și un amendament
respins, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, îi invit la microfonul central pe domnul senator Iriza Scarlat.
Domnul Scarlat Iriza:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
În urma dezbaterilor care au avut loc în ședința comisiei din data de 21 iulie 2020 de la
distanță, prin mijloace electronice, membrii Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și
resurse minerale au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, să adopte raport de admitere,
cu amendamente admise și amendamente respinse.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil.
Comisia economică – aviz favorabil.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Față de cele prezentate, supunem plenului spre aprobare raportul de admitere, cu amendamente
admise și respinse, și proiectul de lege.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
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Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții.
*
Mergem mai departe, punctul 4, stimați colegi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este
parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a
României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică – OCDE. (L432/2020)
Raportul Comisiei pentru transporturi este de admitere a proiectului de lege privind
aprobarea ordonanței.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
*
Mergem mai departe, punctul 5, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz. (L384/2020)
Raportul Comisiei pentru mediu este de admitere a proiectului de lege.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
*
Mergem mai departe, punctul 6, Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 8 mai ca
Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial. (L390/2020)
Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere a propunerii.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
*
Mergem mai departe, punctul 7, Propunerea legislativă privind transferul, cu titlu gratuit, al
pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional
Timişoara – Traian Vuia” – S.A. din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului
Transporturilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în
proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (L429/2020)
Raportul Comisiei pentru transporturi este de admitere a propunerii legislative.
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Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct.
*
Mergem mai departe, punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (L613/2019)
Raportul Comisiei pentru învățământ este de admitere, cu amendamente admise, a
propunerii legislative.
Legea este organică.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului PNL, avem o intervenție telefonică, pe domnul senator Mario Oprea.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.
Bună ziua, distins Senat!
Cu certitudine, cu toții știm că una din cauzele cele mai importante ale accesului limitat al
copiilor la sistemul public de învățământ o reprezintă situația financiară și materială a familiilor din
care fac parte, precum și lipsa unei diversificări a serviciilor publice pentru copiii care ar putea, ar
vrea, dar nu ajung să meargă la școală.
Astfel, inițiativa colegilor mei din PNL propune modificarea și completarea Legii educației
naționale în sensul creării posibilității emiterii unor tichete de către Ministerul Educației. Aceste
tichete sunt pentru preșcolarii și elevii de până în clasa a IV-a, din învățământul de stat sau privat,
pentru plata serviciilor de tipul „școală după școală”. Măsura vine, de fapt, și în sprijinul părinților
activi și-i încurajează pe aceștia să nu-și abandoneze locul de muncă.
Valoarea tichetului este stabilită în funcție de indicatorul social de referință și se indexează
anual cu indicele de inflație. El reprezintă, în realitate, un ajutor pentru fiecare elev și cuantumul
acestuia va acoperi integral sau parțial costurile școlii sau ale organizațiilor nonguvernamentale care se
vor ocupa de copii după finalizarea lecțiilor. Asta, conform art.58 alin.(2) din Legea educației. Este, de
fapt, articolul pe care colegii mei vă propun să-l modificăm.
Sunt două demersuri care trebuie urmate – și cu asta închei – de cei care optează pentru
program: primul este înregistrarea cererii la unitatea de învățământ de care aparține copilul și al doilea,
ridicarea tichetelor educaționale până în data de 7 a lunii în curs și depunerea acestora, pentru decont,
la prestatorii de servicii publice sau privați până la data de 7 a lunii viitoare.
Așa cum era de așteptat, senatorii PNL vor vota pentru raportul de admitere al Comisiei de
învățământ și vă mulțumim anticipat tuturor celor care veți vota similar.
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Vă mulțumesc, domnule președinte.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea.
Din partea Grupului UDMR, domnul senator Novák Zoltán.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Propunerea legislativă se referă la o problemă foarte importantă în sistemul educațional
românesc, la programul „Școala de după școală”.
După cum știți, UDMR a sprijinit și va sprijini în continuare orice demers legislativ care are în
vedere lărgirea posibilităților programului „Școala de după școală”. Așadar, votăm pentru, cu speranța
că acest program cu tichete va fi extins și la nivel gimnazial și că ministerul va clarifica un pic mai
explicit modul de utilizare a acestor tichete.
Așadar, UDMR votează pentru.
Mulțumesc.
O zi bună în continuare!
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului senator Novák Zoltán.
Nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
*
Mergem mai departe, punctul 9, Proiectul de lege privind completarea art.49 din Legea
nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative. (L383/2020)
Raportul Comisiei juridice este de admitere a proiectului de lege.
Legea este organică.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Titus Corlățean.
Vă rog.
Domnul Titus Corlățean:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Este vorba de un proiect de lege necesar, își propune să completeze art.49 din legea de bază,
haideți să o numim așa, Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului și pentru modificarea și completarea și a altor acte normative. În esență, este
vorba de o necesară transpunere, subliniez, corectă și completă, în legislația internă a dispozițiilor unei
directive a Uniunii Europene din 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor.
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Vă aduc aminte că noi am mai avut și anul trecut o mai lungă discuție și o navetă, aș spune,
între Senat și Cameră, cu întârziere, a unei alte modificări legislative, ceva mai amplă. Și pentru că
am văzut săptămânile acestea tot felul de acuze reciproce între unii și alții în spațiul public, de ce s -a
intrat în procedură de infringement, ce sume, milioane de euro, trebuie plătite, aș aduce aminte
colegilor din PNL, cărora le-am spus foarte direct atunci nu în plen, ci în marja plenului, că
obstacolele ridicate – vorbeam atunci de o lege organică și era nevoie de reunirea unei anumite
majorități –, obstacolele ridicate în adoptarea acelei legislații în materia spălării banilor și combaterii
terorismului, care răspundea unor exigențe nu doar decurgând din transpunerea Directivelor nr.4 și 5
ale Uniunii Europene în materie, dar și din exigențele și monitorizarea României la Consiliul
Europei în ceea ce numim MONEYVAL, este un comitet de experți europeni specializat în
monitorizarea statelor membre în materia spălării banilor și combaterii terorismului, cu tot felul de
obstacole ridicate atunci în a nu merge până la capăt, din păcate, așa cum proiectul de lege prevedea,
cu obligațiile de raportare ale beneficiarilor finali. Și era vorba în special de entitățile
neguvernamentale, de fundații, de organizații neguvernamentale. Lobby-ul acestor ONG-uri a fost
eficace într-o anumită parte a spectrului politic românesc, timpul a trecut, sancțiunile s-au acumulat
și acum vorbim de milioane de euro care ar trebui plătite.
Deci este bine să avem selectivitate în a trata anumite chestiuni de lobby, pentru că totuși
obligațiile acestea de raportare, de transparență, mai ales în ceea ce privește destinatarii finali ai
finanțărilor, trebuie să fie respectate. Și acest lucru decurgea clar din recomandările MONEYVAL și
din obligațiile care decurg din cele două directive menționate. Acum avem un element suplimentar,
această directivă din 2018, nr.1673. Este o modificare corectă care se propune.
Grupul senatorial PSD va vota raportul de admitere, care este fără amendamente, și sper să
învățăm din greșelile trecute, pentru ca Parlamentul României să legifereze cu celeritate, mai ales în
acest domeniu extrem de complex, important și de sensibil.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului vicepreședinte Corlățean.
Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții la acest punct.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 10, Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației
naționale nr.1/2011. (L326/2020)
Raportul Comisiei pentru învățământ este de admitere, cu amendamente admise, a
propunerii legislative.
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Legea este organică.
Senatul este Cameră decizională.
Din partea Grupului PSD, o invit la microfonul central pe doamna senator Ecaterina Andronescu.
Doamna Ecaterina Andronescu:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Este vorba de o inițiativă legislativă care vine să completeze Legea învățământului pentru a se
putea exercita dreptul fundamental la învățătură în situații de urgență sau de alertă, prevăzute de
Constituția României. Trebuie să vă mărturisesc de la acest microfon că această stare ne-a surprins
anul acesta fără un suport legal pentru exercitarea acestui drept fundamental.
Inițiativa legislativă generează dreptul, dar și obligația Ministerului Educației de a genera o
metodologie pe baza căreia să se poată desfășura învățământul preuniversitar. Anul acesta am avut
primele intervenții ale ministerului după circa o lună de zile de la suspendarea cursurilor. Și, sigur,
generează, de asemenea, obligația universităților de a-și formula propria metodologie, în baza
autonomiei universitare, metodologie care să permită susținerea și evaluarea cursurilor universitare.
Vă invit și, în același timp, vă adresez rugămintea să votați această inițiativă legislativă, pentru
că realizează o completare absolut necesară pentru Legea educației nr.1/2011.
Vă mulțumesc foarte mult.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc doamnei senator Andronescu.
Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții.
Votul, la finalul ședinței.
*
Mergem mai departe, punctul 11, Propunerea legislativă privind declararea zilei de 12 august
– Ziua Banatului. (L443/2020)
Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a propunerii legislative.
Legea este ordinară.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Nu sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe.
*
Punctul 12, Propunerea legislativă privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a
României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri. (L450/2020)
Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și Comisiei pentru apărare este de
admitere a propunerii legislative.
Legea este ordinară.
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Senatul este primă Cameră sesizată.
Avem o intervenție telefonică, prin domnul senator Cseke Attila.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor senatori,
Foarte pe scurt. Acest proiect legislativ, care va fi susținut de Grupul senatorilor UDMR,
prevede, în primul rând, valorificarea proiectelor finanțate și implementate din fonduri europene, în
Programul financiar european 2007 – 2013, prin care în România s-au construit drumuri de acces către
puncte de trecere a frontierei, viitoare puncte de trecere a frontierei, pe frontiera cu Republica Ungară.
Deci aceste drumuri de acces există, ele trebuie valorificate, au fost finanțate din fonduri europene.
Este vorba de patru asemenea drumuri în județul Arad, trei în județul Bihor, trei în județul Satu Mare.
Iar, pe de altă parte, acest proiect legislativ vine să clarifice noțiunea lucrătorului frontalier,
această noțiune care nu a fost încă clarificată în legislația din România și cu care ne-am confruntat, cu
această problemă, mai ales la începutul situației epidemiologice, la începutul pandemiei de COVID-19.
Sunt reglementări care ar evita în viitor cu ceea ce ne-am confruntat. De asemenea, măsurile de
înființare de benzi speciale pentru trecerea frontierei de către lucrătorii frontalieri, care trec zi de zi
dintr-o parte în alta a graniței, și pentru care trebuie să avem niște facilități.
Principalele modificări acestea sunt. Este un proiect, credem noi, bine-venit și care rezolvă pe
viitor anumite situații care s-au ivit în această perioadă.
Vă mulțumim pentru susținere.
Mulțumim comisiilor pentru raportul de admitere.
Vom susține proiectul legislativ.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc domnului Cseke Attila.
Stimați colegi, nu mai sunt alte intervenții.
Am încheiat dezbaterile generale asupra ultimului punct al ordinii de zi.
Votul, la final, asupra tuturor punctelor dezbătute anterior.
*
Așadar, continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului,
printr-un singur apel nominal, asupra punctelor dezbătute și vă reamintesc dispozițiile art.110¹ din
Regulamentul Senatului: se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă.
Conform art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării.
Astfel:
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La punctul 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru organizarea
alegerilor parlamentare, ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului, cu amendamente
admise, și a propunerii legislative.
Punctul 2, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.102/2020 – ne vom exprima prin vot
asupra raportului, cu amendamentul admis, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Punctul 3, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.106/2020 – ne vom pronunța prin vot, un
singur vot, asupra raportului, cu un amendament admis, și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Punctul 4, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.109/2020 – ne vom exprima prin vot, un
singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Punctul 5, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind
modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz – ne vom pronunța, printr-un
singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege.
Punctul 6, Propunerea legislativă privind consacrarea zilei de 8 mai ca Ziua Victoriei Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial – ne vom pronunța, printr-un vot, asupra
raportului de admitere și a propunerii legislative.
Punctul 7, Propunerea legislativă privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de
acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – ne
vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere și a propunerii legislative.
Punctul 8, Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011 (L613) – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu
amendamente admise, și a propunerii legislative.
Punctul 9, Proiectul de lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – ne vom pronunța, printr-un singur
vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege.
Punctul 10, Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
– respinsă de Camera Deputaților (L326) – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului,
cu amendamente admise, și a propunerii legislative.
Punctul 11, Propunerea legislativă privind declararea zilei de 12 august – Ziua Banatului – ne
vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a propunerii legislative.
Și punctul 12, Propunerea legislativă privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a
României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri – ne vom pronunța, printr-un
singur vot, asupra raportului de admitere și a propunerii legislative.
Stimați colegi,
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Având în vedere cele spuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului prin apel
nominal telefonic și vă reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va
fi considerat absent. Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de vot
„pentru”, „contra” sau „abținere” plus senatorii care răspund „prezent”, dar nu-și exprimă opțiunea de
vot reprezintă prezența senatorilor la ședință.
Astfel, vă reamintesc sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și „abținere”. Opțiunea „pentru”
înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei legislative, cu modificările propuse prin
amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu
adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, evident, vă abțineți de la vot.
Îl invit, în continuare, la microfonul central pe domnul senator George Dircă pentru
efectuarea apelului nominal.
Domnul George-Edward Dircă:
Bună ziua, stimați colegi!
Domnule președinte de ședință,
Începem realizarea apelului telefonic, dacă și echipa tehnică este pregătită.
Vă mulțumesc.
Și, în ordine alfabetică, primul senator pentru care facem apelul este domnul Alexandrescu
Vlad-Tudor, iar apoi…
Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:
Bună ziua!
Sunt senatorul USR de București Vlad Alexandrescu și votez după cum urmează: punctul 1
pe ordinea de zi, L464 – împotrivă, punctul 2, L409 – pentru, punctul 3, L415 – abținere, punctul 4,
L432 – pentru, punctul 5, L384 – pentru, punctul 6, L390 – pentru, punctul 7, L429 – pentru, punctul 8,
L613 – pentru, punctul 9, L383 – pentru, punctul 10, L326 – pentru, punctul 11, L443 – mă abțin,
punctul 12, L450 – mă abțin.
Vă mulțumesc și vă urez o zi bună mai departe!
Domnul George-Edward Dircă:
Și eu vă mulțumesc.
Urmează doamna senator Andronescu Ecaterina.
O invit la microfonul 5.
Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt.
Doamna Ecaterina Andronescu:
Bună ziua!
Vă mulțumesc că-mi dați voie să votez.
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Votul meu este pentru la toate cele 12 puncte cuprinse pe ordinea de zi de astăzi a Senatului.
Mulțumesc foarte mult.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim, doamna senator.
Urmează la vot domnul senator Antal István-Loránt.
Se pregătește doamna senator Arcan Emilia.
Domnul Antal István-Loránt:
Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, de la punctul 1 până la punctul 10 votez pentru, la
punctul 11 votez abținere, la punctul 12 votez pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Arcan Emilia.
Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel.
Doamna senator Arcan Emilia răspunde?
Mulțumesc, revenim cu al doilea apel.
Urmează domnul senator Arcaș Viorel.
Se pregătește domnul senator Avram Nicolae.
Domnul Viorel Arcaș:
Bună ziua!
Senatorul Viorel Arcaș, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Avram Nicolae.
Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe.
Domnul senator Avram Nicolae nu ne răspunde.
Urmează domnul senator Baciu Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Badea Viorel-Riceard.
Domnul Gheorghe Baciu:
Bună ziua!
Senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, votul meu pentru ședința de astăzi
este următorul: de la punctul 1 până la punctul 5 – pentru, la punctul 6 – abținere, punctele 7, 8, 9, 10
– pentru, punctul 11 – abținere, punctul 12 – pentru.
Vă mulțumesc, domnilor, sănătate!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
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Urmează domnul senator Badea Viorel-Riceard.
Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Alo!
Domnul George-Edward Dircă:
Bună ziua!
Vă auzim, vă rog.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Mulțumesc.
Sunt senatorul Badea, la punctul 1 – împotrivă, la 2 – pentru, la 3 – pentru, la 4 – pentru, la 5
– pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Bădălău Niculae.
Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu.
Domnul Niculae Bădălău:
Senator Bădălău Nicolae, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi – pentru.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
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 următorul: de la 1 la 5 – vot pentru, 6 – abținere, de la
7 la 10 – vot pentru, 11 – abținere, 12 – pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Urmează domnul senator Bodog Florian.
Se pregătește domnul senator Botnariu Gabriel.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Bună ziua!
Sunt senatorul Florian Bodog, Bihor, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Și vă doresc să fiți sănătoși.
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel.
Se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu.
Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu:
Botnariu Emanuel-Gabriel, sunt senator de Ilfov, votez pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu.
Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Domnul Tit-Liviu Brăiloiu:
Bună ziua!
Senator Liviu Brăiloiu, votez pentru la ordinea de zi înscrisă astăzi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel.
Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Valer-Daniel Breaz:
Daniel Breaz, senator PSD Alba, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Bulacu Romulus.
Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Domnul Bulacu nu ne răspunde.
Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel.
Domnul Ionel-Daniel Butunoi:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senator Daniel Butunoi, votul meu este pentru la toată ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel.
Se pregătește domnul senator Caracota Iancu.
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Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi
este următorul: 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru, 10 – împotrivă, 11
– pentru, 12 – abținere.
Mulțumesc.
Bună ziua!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Caracota Iancu.
Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Se pregătește domnul senator Cazanciuc Robert-Marius.
Din păcate, va trebui să refacem legătura. Revenim cu al doilea apel.
Urmează domnul senator Cazanciuc Robert-Marius.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează, de la microfonul 5, din sală, îl invităm pe domnul 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 la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Chirteș Ioan-Cristian.
Se pregătește domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș și votul meu de astăzi este următorul: la
punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 –
pentru, iar la punctul 12 – abținere.
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Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis.
Se pregătește domnul senator Chițac Vergil.
Domnul Ioan-Narcis Chisăliță:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Chisăliță Ioan și voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Chițac Vergil.
Se pregătește domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile.
Se pregătește domnul senator Coliban Allen.
Urmează domnul senator Coliban Allen.
Se pregătește domnul senator Corlățean Titus, pe care îl voi invita la…
Domnul Allen Coliban:
Bună ziua, stimați colegi!
Allen Coliban sunt, senator USR de Brașov, votul meu pentru astăzi este următorul: la
punctul 1 – împotrivă, la 2 – pentru, 3 – abținere, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toate – pentru, deci de la 4 la 10 –
pentru, 11 – abținere, 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
Multă sănătate, o zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Îl invit la microfonul 5 pe domnul senator Corlățean Titus.
Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin.
Domnul Titus Corlățean:
Mulțumesc.
Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi, inclusiv, în mod specific, dacă îmi permiteți, la punctele 6 și 11.
La 6 pentru că ieșim, în sfârșit, din logica sovietică, sau postsovietică, și vom marca la 8 mai
Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial alături de aliații noștri
occidentali, respectând adevărul istoric. Pentru că la 8 mai 1945 liderii naziști germani, care au mai
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supraviețuit la acel moment, au semnat la Reims, în Franța, actul de capitulare în fața generalului
american Eisenhower, care ulterior a și devenit președinte al Statelor Unite.
Și, la fel, la punctul 11, Ziua Banatului, propusă la 12 august, pentru că respectăm, iarăși, un
adevăr istoric: după ce la 3 august 1919 armata română a intrat în Timișoara, la 12 august a fost
momentul instalării primei administrații românești în Banat.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Îl invit la microfon pe domnul Costoiu Mihnea-Cosmin.
Se pregătește, de la microfonul 5, domnul Covaci Dorel.
Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu:
Bună ziua, stimați colegi!
Bună ziua, domnule președinte!
Mihnea Costoiu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Și eu vă mulțumesc.
Dați-mi voie să-l felicit pe domnul Covaci Dorel și să-l invit la microfonul 5: bine ați venit,
domnule coleg, alături de noi!
Și vă rog să pregătiți conexiunea telefonică cu doamna Covaciu Severica-Rodica.
Domnule senator.
Domnul Dorel Covaci:
Bună ziua!
Mulțumesc frumos pentru urare.
Sunt senatorul Dorel Covaci, din Circumscripția electorală nr.37 Timiș, votez pentru la toate
punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim, domnule senator.
Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica.
Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Doamna Severica-Rodica Covaciu:
Bună ziua, stimați colegi!
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Sunt Severica Covaciu, senator de Maramureș, votul meu este următorul: de la punctul 1 la
punctul 5 – pentru, punctul 6 – abținere, punctele 7, 8, 9 și 10 – pentru, punctul 11 – abținere,
punctul 12 – pentru.
Vă mulțumesc, o zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia.
Se pregătește…
Doamna Elena-Lavinia Craioveanu:
(Neinteligibil.)… senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
O invit la microfonul 5, în sală, pe doamna senator Creţu Gabriela.
Se pregătește domnul senator Cristina Ioan.
Doamna Gabriela Creţu:
Sunt Gabriela Crețu, votez pentru de la punctul 1 la punctul 12.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Cristina Ioan.
Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt.
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 10
inclusiv – pentru, punctul 11 – abținere, punctul 12 – pentru.
Vă mulțumesc, o zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Cseke Attila.
Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Sunt senatorul Cseke Attila, de la punctul 1 până la punctul 10 inclusiv, la fiecare punct, votez
pentru, la punctul 11 votez abținere, la punctul 12 votez pentru.
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Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela.
Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon.
Doamna Carmen Daniela Dan:
Bună ziua!
Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi votez pentru.
Mulțumesc și o zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Dănăilă Leon.
Se pregătește domnul senator Deneș Ioan.
Domnul Leon Dănăilă:
Sunt senator Leon Dănăilă și votez: la punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 –
pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 –
pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru și punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Deneș Ioan.
Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos.
Domnul Ioan Deneș:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de
zi a Senatului.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi deosebită.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Derzsi Ákos.
Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică.
Mulțumesc.
Domnul senator Renică Diaconescu.
Se pregătește doamna senator Dima Carmen.
Domnul Renică Diaconescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
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Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
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 12 puncte
înscrise pe ordinea de zi astăzi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica.
Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună ziua!
Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR de București, votul meu pentru punctele aflate astăzi
pe ordinea de zi este următorul: punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru raportul de admitere, punctul
3 – abținere, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 –
pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – pentru, punctul 11 – abținere și punctul 12 – abținere.
Mulțumesc.
Vă doresc o zi frumoasă.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona.
Doamna Nicoleta-Ramona Dinu:
Bună ziua!
Sunt Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR de Constanța, și votez după cum urmează: 1 –
împotrivă, 2 – pentru, 3 – abținere, de la punctul 4 până la 10 – pentru rapoartele de admitere, 11 –
abținere, 12 – abținere.
Mulțumesc frumos.
Domnul George-Edward Dircă:
Subsemnatul, Dircă George-Edward, senator ales în Circumscripția nr.18 Galați, votul meu este
următorul: la punctul 1 – contra, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – abținere, de la punctul 4 la
punctul 10 inclusiv – pentru, iar punctele 11 și 12 – abținere.
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Urmează domnul senator Dogariu Eugen.
Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin.
Domnul Eugen Dogariu:
Bună ziua!
Sunt senator Eugen Dogariu și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin.
Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian.
Mulțumesc.
Domnul senator Dumitrescu Iulian.
Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru.
Domnul senator Dunca Marius-Alexandru.
Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov, votul meu este pentru la punctele înscrise
pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Fălcoi Nicu.
Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena.
Domnul Nicu Fălcoi:
Bună ziua!
Sunt Nicu Fălcoi, senator USR de Timiș, și votul meu este după cum urmează: la punctul 1
– împotrivă, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – abținere, de la punctul 4 până la punctul 10 inclusiv
– pentru, 11 și 12 – abținere.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena.
Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn.
Doamna Doina-Elena Federovici:
Bună ziua, distinși colegi!
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Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani, pentru toate punctele înscrise pe ordinea
de zi votul meu este pentru.
Zi ușoară tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn.
Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, UDMR Covasna, votez: punctele 1 – 10, pentru, punctul 11
– abținere, punctul 12 – pentru.
Mulțumesc frumos.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel.
Se pregătește domnul senator Fifor Mihai-Viorel.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Mulțumesc frumos.
Sunt senatorul Daniel Fenechiu, senator de Bacău, Grupul parlamentar PNL, votul meu este
următorul: 1 – împotrivă, de la 2 până la 9 inclusiv – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Fifor Mihai-Viorel.
Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu-George.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Bună ziua!
Mihai Fifor, senator PSD de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Filipescu Răducu-George.
Se pregătește domnul senator Ganea Ion.
Domnul Răducu-George Filipescu:
Alo!
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Domnul George-Edward Dircă:
Vă ascultăm, domnule senator, vă rog.
Domnul Răducu-George Filipescu:
Mă numesc Răducu Filipescu, senator PNL de Călărași, votul meu este după cum urmează:
punctul 1 – împotrivă, punctele 2 până la 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 –
pentru, punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi frumoasă.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Urmează domnul senator Ganea Ion.
Se pregătește domnul senator Ghica Cristian.
Domnul Ion Ganea:
Mulțumesc.
Bună ziua, stimați colegi!
Votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Ghica Cristian.
Se pregătește, de la microfonul 5, în sală, domnul senator Gioancă Eugen.
Domnul Cristian Ghica:
Mulțumesc frumos.
Bună ziua!
Senator USR de București Cristian Ghica, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este
următorul: la punctul 1 pe ordinea de zi – împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – abținere, punctele
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – pentru, punctele 11 și 12 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Gioancă Eugen, pe care îl invit la microfonul 5.
Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania.
Domnul Eugen Gioancă:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 – împotrivă, de la
punctul 2 la punctul 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru și 12 – abținere.
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Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania.
Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc frumos.
Alina Gorghiu la telefon, votul meu astăzi este următorul: la punctul 1 – împotrivă, punctele 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – voturi pentru, punctul 10 – împotrivă, 11 – pentru și punctul 12 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Goțiu Remus Mihai.
Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion.
Domnul Remus Mihai Goțiu:
Bună ziua!
Sunt Mihai Goțiu, senator USR, votul meu astăzi este următorul: punctul 1 – împotrivă,
punctul 2 – pentru, punctul 3 – abținere, punctul 4 – pentru, punctele 5, 6, 7, 8, 9 și 10 – pentru,
punctul 11 – abținere, punctul 12 – abținere.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Hadârcă Ion.
Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Domnul Ion Hadârcă:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu la ordinea de zi a ședinței Senatului de astăzi
este următorul: de la punctul 10 până la punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Vă rog să reluați legătura, nu am înțeles de la punctul 1 la punctul 10.
Domnul Ion Hadârcă:
Repet, de la punctul 1 până la 11 inclusiv – vot pentru, punctul 12 – abținere.
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Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim și noi.
Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen.
Se pregătește domnul senator Ilea Vasile.
Doamna Eleonora-Carmen Hărău:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Hărău Eleonora-Carmen, senator liberal de Hunedoara, votul meu astăzi este următorul:
punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – împotrivă,
punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Ilea Vasile.
Se pregătește domnul senator Viorel Ilie.
Domnul Vasile Ilea:
Bună ziua!
Sunt senatorul Ilea Vasile și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și o zi bună vă doresc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Viorel Ilie.
Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin.
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 – împotrivă, punctele 2 până la punctul 9 – vot pentru, punctul 10 – împotrivă,
punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere.
Vă doresc zile frumoase.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi.
Mulțumim.
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Urmează domnul senator Ionașcu Gabi.
Se pregătește domnul senator Virginel Iordache.
Domnul Gabi Ionașcu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Gabi Ionașcu, senator PMP de Ialomița, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este
următorul: de la punctul 1 la 5 inclusiv – vot pentru, la punctul 6 – vot abținere, de la punctul 7 până la
punctul 10 inclusiv – vot pentru, la punctul 11 – vot abținere, iar la punctul 12 – vot pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Iordache Virginel.
Se pregătește… vă rog.
Domnul Virginel Iordache:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Virginel Iordache, senator PSD de Suceava, și votul meu este pentru la toate punctele
înscrise astăzi pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă urez toate cele bune.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Iriza Scarlat.
Se pregătește domnul senator László Attila.
Domnul Scarlat Iriza:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele 12 puncte
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator László Attila.
Se pregătește domnul senator Leș Gabriel.
Domnul László Attila:
Mulțumesc.
Bună ziua!
Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu pentru ziua de azi este următorul: de la
punctul 1 până la 10 inclusiv – pentru, la punctul 11 – abținere și la punctul 12 – pentru.
Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi plăcută.
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Leș Gabriel.
Se pregătește domnul senator Lungu Dan.
Leș nu ne răspunde?
Urmează domnul senator Lungu Dan.
Se pregătește domnul senator Lungu Vasile.
Domnul Dan Lungu:
Bună ziua!
Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, și votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 –
împotrivă, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – abținere, la punctul 4 – pentru, la punctul 5 – pentru, la
punctul 6 – pentru, la punctul 7 – pentru, la punctul 8 – pentru, la 9 – pentru, la punctul 10 – pentru, la
punctul 11 – abținere și la punctul 12 – abținere.
Mulțumesc.
O zi frumoasă tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim și noi.
Urmează domnul senator Lungu Vasile.
Se pregătește domnul senator Victorel Lupu.
Domnul Vasile-Cristian Lungu:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian, iar votul meu este următorul: de la punctul 1 până la
punctul 5 voi vota pentru, la punctul 6 voi vota abținere, de la punctul 7 până la punctul 10 voi vota
pentru, la punctul 11 voi vota abținere, iar la punctul 12 voi vota pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Victorel Lupu.
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 George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Manoliu Dan.
Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian.
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Domnul Dan Manoliu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Dan Manoliu, de Neamț, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian.
Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe.
Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu:
Bună ziua!
Sunt senator PSD de Giurgiu Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu este pentru la toate
punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Multă sănătate!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marin Gheorghe.
Se pregătește domnul senator Marin Nicolae.
Domnul Gheorghe Marin:
Bună ziua!
Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marin Nicolae.
Se pregătește domnul senator Marussi George.
Mulțumesc.
Domnul senator Marussi George.
Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan.
Domnul George-Nicolae Marussi:
Bună ziua!
Sunt George Marussi, senator USR de Prahova, votul meu pentru ziua de astăzi este următorul:
punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, 3 – abținere, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru,
8 – pentru, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
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Domnul George-Edward Dircă:
Se pregătesc domnul senator Matei Constantin-Bogdan și domnul senator Mazilu Liviu-Lucian.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Bună ziua!
Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, votul meu pentru astăzi este pentru la toate
inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Mazilu Liviu-Lucian.
Se pregătește domnul senator Teodor Meleșcanu.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Liviu Mazilu și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel.
Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:
Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și votez pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi bună.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Mihail Radu-Mihai.
Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Bună ziua!
Radu Mihail, senator USR de diaspora, votul meu este următorul: punctul 1 – împotrivă,
punctul 2 – pentru, punctul 3 – abținere, de la punctul 4 până la punctul 10 inclusiv – pentru, iar la
punctele 11 și 12 – abținere.
Mulțumesc.
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Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Mihu Ștefan.
Se pregătește doamna senator Mirea Siminica.
Doamna senator Mirea Siminica.
Se pregătește domnul senator Moga Nicolae.
Doamna Siminica Mirea:
Bună ziua!
(Neinteligibil.)… votul meu este pentru la toate punctele înscrise… (Neinteligibil.)
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Și noi vă mulțumim, doamna senator.
Urmează domnul senator Moga Nicolae.
Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Domnul senator Nicoară Marius-Petre.
Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban.
Domnul Marius-Petre Nicoară:
Bună ziua!
Sunt senatorul de Cluj Marius-Petre Nicoară, al Partidului Național Liberal, și votul meu este
următorul: 1 – împotrivă, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Nicolae Șerban.
Se pregătește domnul senator Ilie Niță.
Domnul Șerban Nicolae:
Mulțumesc.
Bun găsit tuturor!
Sunt Șerban Nicolae, senator PSD de București, votul meu este pentru la toate propunerile
aflate pe ordinea de zi de astăzi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Niță Ilie.
Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Ilie Niță:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator Ilie Niță, votez pentru la toate punctele exprimate astăzi pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán.
Se pregătește domnul senator Mario-Ovidiu Oprea.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Alo, bună ziua, domnilor colegi!
Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este următorul: de la punctul 1
până la punctul 10 – pentru, punctul 11 – abținere, punctul 12 – pentru.
Vă mulțumesc.
Vă doresc o zi frumoasă în continuare, la revedere!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Oprea Mario-Ovidiu.
Se pregătește domnul senator Oprea Ștefan-Radu.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Bună ziua din nou!
Sunt Mario-Ovidiu Oprea și vă rog să consemnați votul meu după cum urmează: punctul 1 –
contra, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv votez pentru, punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru
și punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc tare mult, domnule secretar.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc și eu.
Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu.
Se pregătește domnul senator Orțan.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Bună ziua!
Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Orțan Ovidiu.
Se pregătește domnul senator Pavel Marian.
Domnul Ovidiu-Florin Orțan:
Bună ziua, dragi colegi!
Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD Brașov, votul meu este pentru la toate punctele înscrise
astăzi pe ordinea de zi a Senatului.
Vă doresc o zi bună, la revedere!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marian Pavel.
Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia.
Domnul Marian Pavel:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Pavel sunt, votul meu este pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc frumos.
Zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Pațurcă Roxana.
Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Doamna Roxana-Natalia Pațurcă:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator PSD de Călărași, iar votul meu pentru astăzi este pentru
la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi plăcută!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta.
Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senator Pauliuc Nicoleta, senator PNL de Ilfov, iar votul meu pentru ordinea de zi de
astăzi este: la punctul 1 – contra, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 –
împotrivă, punctul 11 – pentru și punctul 12 – abținere.
O zi frumoasă vă doresc.
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Domnul George-Edward Dircă:
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 de astăzi este pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
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
punctul 1 – contra, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – contra, punctul 11
– pentru, punctul 12 – abținere.
O zi bună vă doresc tuturor, la revedere!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe.
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, la toate punctele
înscrise în ordinea de zi, pentru.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Pop Liviu-Marian.
Se pregătește domnul senator Popa Cornel.
Domnul Liviu-Marian Pop:
Bună ziua!
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Sunt Liviu-Marian Pop, senator PSD de Maramureș, iar votul meu este pentru la toate punctele
de pe ordinea de zi.
Zi frumoasă tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Zi bună!
Urmează domnul senator Popa Cornel.
Se pregătește domnul senator Popa Ion.
Domnul Cornel Popa:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senatorul Cornel Popa, senator PNL de Bihor, și votul meu este după cum urmează: la
punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – împotrivă,
punctul 11 – pentru și punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
O zi bună vă doresc tuturor.
Doamne-ajută!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Popa Ion.
Se pregătește domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu.
Domnul Ion Popa:
Bună ziua!
Sunt Ion Popa, votez: la primul punct de pe ordinea de zi votez împotrivă, de la punctul 2 până
la punctul 9, la toate punctele înscrise, votez pentru, la punctul 10 – împotrivă, la punctul 11 – pentru,
la punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
La revedere, toate cele bune!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu.
Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:
Bună ziua!
Sunt Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE de București, votez pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin.
Se pregătește doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Domnul Radu-Cosmin Preda:
(Neinteligibil.)… Dolj, vot pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de zi a plenului.
Vă mulțumesc, zi frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Presadă Florina-Raluca.
Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Doamna Florina-Raluca Presadă:
Bună ziua din nou!
Sunt Florina Presadă, senator USR de București, și votez astfel: la punctul 1 – împotriva
raportului de admitere, la punctul 2 – pentru, la 3 – abținere, de la punctul 4 până la 10 inclusiv –
pentru, la punctul 11 – abținere și la 12 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Se pregătește domnul senator Lucian Romașcanu.
Domnul senator Lucian Romașcanu.
Se pregătește domnul senator Rotaru Ion.
Domnul senator Rotaru Ion.
Se pregătește domnul senator Ruse Mihai.
Domnul Ion Rotaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Ion Rotaru, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Mihai Ruse.
Se pregătește domnul senator Salan Viorel.
Domnul Mihai Ruse:
Vă salut, stimați colegi!
Mihai Ruse, senator de Brăila, votul meu este pentru la toată ordinea de zi de astăzi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Viorel Salan.
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Se pregătește domnul senator Savin Emanoil.
Domnul Viorel Salan:
Bună ziua, domnule secretar de ședință!
Sunt senatorul Viorel Salan, PSD Hunedoara, și votul meu este pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
O zi bună colegilor, cu bine!
Domnul George-Edward Dircă:
La revedere!
Urmează domnul senator Savin Emanoil.
Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana.
Doamna senator Sbîrnea Liliana.
Se pregătește doamna senator Scântei Laura.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Bună ziua, stimați colegi!
Liliana Sbîrnea, senator de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele înscris e pe
ordinea de zi de astăzi.
Mulțumesc și o zi frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Scântei Laura.
Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț.
Domnul senator Sibinescu Ionuț.
Se pregătește doamna senator Silistru Doina.
Domnul Ionuț Sibinescu:
Bună ziua, dragi colegi!
Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Numai bine!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Silistru Doina.
Se pregătește domnul senator Ioan Simionca.
Doamna Doina Silistru:
Bună ziua, stimați colegi!
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Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Simionca Ioan.
Se pregătește domnul senator Smarandache Miron.
Domnul Ioan Simionca:
Bună ziua, stimați colegi!
Senatorul Ioan Simionca sunt, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este pentru.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Smarandache Miron.
Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Domnul Miron-Alexandru Smarandache:
Bună ziua tuturor!
Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea.
Se pregătește domnul senator Stan Ioan.
Domnul Aurel-Horea Soporan:
Bună ziua!
Sunt senator PSD de Mureș Soporan Aurel-Horea și votez pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Stan Ioan.
Se pregătește domnul senator Paul Stănescu.
Domnul Ioan Stan:
Bună ziua!
Senator Ioan Stan, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Să auzim numai de bine!
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Paul Stănescu.
Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin.
Domnul Paul Stănescu:
Paul Stănescu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Zi frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin.
Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana.
Se pregătește domnul senator Șoptică Costel.
Doamna Cristina-Mariana Stocheci:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele
înscrise pe ordinea de zi.
O zi frumoasă vă doresc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Şoptică Costel.
Se pregătește domnul senator Talpoş Ioan-Iustin.
Domnul senator Talpoş Ioan-Iustin.
Se pregătește domnul senator Tánczos Barna.
Domnul Ioan-Iustin Talpoş:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 –
contra, de la punctul 2 până la punctul 9 – pentru, la punctul 10 – contra, la punctul 11 – pentru,
iar la punctul 12 – abținere.
Vă doresc o zi frumoasă.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Tánczos Barna.
Se pregătește domnul senator Eugen-Orlando Teodorovici.
Domnul Tánczos Barna:
Bună ziua, dragi colegi!
Tánczos Barna, senator UDMR, votul meu de astăzi este: punctele 1 – 10, pentru, punctul 11 –
abținere, punctul 12 – pentru.
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O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Eugen-Orlando Teodorovici.
Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru.
Domnul Eugen-Orlando Teodorovici:
Bună ziua!
Teodorovici Eugen, senator de Tulcea, votul meu pentru punctele de pe agenda de astăzi este
următorul: pentru la toate punctele, cu excepția punctului 9, la care mă abțin.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru.
Se pregătește domnul…
Domnul Cătălin Dumitru Toma:
(Neinteligibil.)… Cătălin Dumitru, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru punctele de pe
ordinea de zi este următorul: la punctul 1 – contra, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru,
punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru, iar punctul 12 – împotrivă.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Toma Vasilică.
Se pregătește domnul senator Trufin Lucian.
Domnul Vasilică Toma:
Vă salut, stimați colegi!
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Senator Vasile Toma, PSD Iași.
Mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Trufin Lucian.
Se pregătește domnul senator Turos Lóránd.
Domnul Lucian Trufin:
Vă salut!
Sunt senatorul Lucian Trufin, PSD Botoșani, iar votul meu pentru ziua de astăzi este, la toate
punctele de pe ordinea de zi, pentru.
Vă mulțumesc.
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Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Turos Lóránd.
Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare Eugen.
Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Sunt senator Turos Lóránd, votul meu pentru azi este următorul: de la punctul 1 la punctul 10
inclusiv – pentru, punctul 11 – abținere, iar punctul 12 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Ţapu Nazare.
Se pregătește domnul senator Ţuţuianu Adrian.
Domnul Eugen Ţapu Nazare:
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu pentru ședința de azi este după cum
urmează: punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 –
împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Adrian Țuțuianu.
Se pregătește domnul senator Valeca Șerban.
Domnul Adrian Țuțuianu:
Bună ziua!
Adrian Țuțuianu sunt, senator neafiliat membru PRO România, votul meu este pentru de la
punctul 1 până la finalul listei.
Vă mulțumesc.
O zi bună tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Șerban Valeca.
Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel.
Domnul senator Marcel Vela.
Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan.
Domnul Ion Marcel Vela:
Bună ziua, domnule președinte!
Stimați colegi,
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Votul meu este următorul, ca să fac sistematizat: punctul 1 – împotrivă, punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – abținere.
Vă mulțumesc și o zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim și noi, domnule ministru.
Urmează domnul senator Ioan Vulpescu.
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 George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Wiener Adrian.
Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Adrian Wiener:
Bună ziua, dragi colegi!
Adrian Wiener sunt, senator de Arad, și votul meu este după cum urmează: la punctul 1 –
împotriva raportului de admitere, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – abținere, punctul 4 – pentru,
punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru,
punctul 10 – pentru, punctul 11 – abținere și punctul 12 – abținere.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Bună ziua!
Daniel Zamfir sunt, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
O zi bună vă doresc.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Având în vedere că am încheiat realizarea primului apel telefonic, conform Regulamentului
Senatului, reluăm lista.
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Începem cel de-al doilea apel telefonic, pentru a contacta colegii care au fost în imposibilitatea
de a ne răspunde, și am să vă rog să începem cu doamna senator Arcan Emilia, după care se pregătește
domnul senator Avram Nicolae.
Doamna Emilia Arcan:
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 George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Avram Nicolae.
Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus.
Domnul Nicolae Avram:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul Avram, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Bulacu Romulus.
Se pregătește domnul senator Iancu Caracota.
Domnul Romulus Bulacu:
Bună ziua!
Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 – împotrivă,
punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumesc.
Urmează domnul senator Iancu Caracota.
Se pregătește domnul senator Cazan Mircea.
Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile.
Se pregătește domnul senator Chițac Vergil.
Urmează domnul senator Chițac Vergil.
Se pregătește domnul senator Cîțu Florin.
Domnul Vergil Chițac:
Senatorul Chițac, Circumscripția electorală nr.14 Constanța, votul meu este după cum urmează:
la punctul numărul 1 – abținere, de la punctul numărul 2 până la punctul numărul 9 inclusiv – pentru,
punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru și punctul 12 – abținere.

- 47 -

Mulțumesc frumos.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Cîțu Florin.
Se pregătește domnul senator Cristina Ioan.
Domnul senator Cristina Ioan.
Domnul Ioan Cristina:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și voi vota după cum urmează: punctul 1 de pe ordinea de zi –
împotrivă, de la 2 la 9 inclusiv – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru și 12 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Domnul senator Derzsi Ákos.
Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian.
Domnul Derzsi Ákos:
Sunt senatorul Derzsi Ákos, votez în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 10 inclusiv –
pentru, punctul 11 – abținere și punctul 12 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin.
Se pregătește domnul senator…
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Bună ziua!
Senator Cristian Dumitrescu, la fiecare din cele 12 puncte de pe ordinea de zi votez pentru.
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Iulian Dumitrescu.
Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.
Domnul Cătălin Lucian Iliescu:
Bună ziua, dragi colegi!
Bună ziua, domnule președinte!
Lucian Iliescu, senator de București, pentru ordinea de zi de astăzi votez pentru la toate punctele.
Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
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Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Urmează domnul senator Leș Gabriel.
Se pregătește domnul senator Marin Nicolae.
Domnul Gabriel-Beniamin Leș:
Bună ziua, stimați colegi!
Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator PSD de Satu Mare, iar votul meu pentru ziua de astăzi este
pentru la toate cele 12 puncte înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Marin Nicolae.
Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan.
Urmează domnul senator Mihu Ștefan.
Se pregătește domnul senator Moga Nicolae.
Domnul Ștefan Mihu:
Bună ziua, dragi colegi!
Ștefan Mihu, senator de Constanța, la toate punctele de pe ordinea de zi votul meu este pentru.
Sănătate maximă tuturor!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Moga Nicolae.
Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Domnul Nicolae Moga:
Bună ziua, dragi colegi!
Sunt Moga Nicolae, senator de Constanța, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi
votul meu este pentru.
Vă doresc o zi bună.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen.
Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bună ziua!
Senator Eugen Pîrvulescu sunt, la punctul 1 votez împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 –
pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă,
11 – pentru, 12 – abținere.
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Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian.
Se pregătește domnul senator Lucian Romașcanu.
Domnul senator Lucian Romașcanu.
Se pregătește domnul senator Savin Emanoil.
Domnul senator Savin Emanoil.
Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Domnul Emanoil Savin:
Bună ziua, dragi colegi!
Emanoil Savin, senator de Prahova, votul meu este „pentru” pentru toate inițiativele
legislative de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi frumoasă!
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Bună ziua!
Iulia Scântei sunt, senator PNL, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: la
poziția 1 – vot împotrivă, de la poziția 2 până la poziția 9 – vot pentru, la poziția 10 – vot împotrivă, la
poziția 11 – vot pentru și la ultimul proiect, de la numărul 12 – un vot de abținere.
Vă mulțumesc.
Domnul George-Edward Dircă:
Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin.
Domnul senator Șoptică Costel.
Domnul Costel Șoptică:
(Neinteligibil.)… Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu pentru astăzi este: la punctul 1 –
contra, de la punctul 2 la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru,
punctul 12 – abținere.
O zi bună să avem cu toții!
Domnul George-Edward Dircă:
Și ultimul senator din listă, domnul senator Șerban Valeca.
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Domnul Șerban-Constantin Valeca:
Bună ziua!
Șerban Valeca sunt, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Sănătate!
Domnul George-Edward Dircă:
Mulțumim.
Stimați colegi, am încheiat realizarea celui de-al doilea apel telefonic.
Vom suspenda ședința, pentru numărarea rezultatului votului, și vom reveni când vom avea
aceste rezultate.
Vă mulțumim.
PAUZĂ
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, avem rezultatul numărării voturilor.
Îl rog pe domnul senator George Dircă să dea citire.
Domnul George-Edward Dircă:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Vă prezint rezultatul… (Neinteligibil.)… punctelor aflate în dezbatere astăzi pe ordinea de zi a
ședinței Senatului din data de 27 iulie 2020:
La punctul 1 avem… (Neinteligibil.)… de voturi pentru, 38 contra și o abținere.
La punctul 2…
Gata? Se aude acum?
Mulțumesc.
Deci voi relua rezultatele votului:
La punctul 1 aflat în dezbatere pe ordinea de zi avem 89 de voturi pentru, 39 de voturi
împotrivă și o abținere.
La punctul 2 – 128 de voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri.
La punctul 3 de pe ordinea de zi avem 115 voturi pentru, zero voturi împotrivă și 13 abțineri.
La punctul 4 al ordinii de zi avem 128 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri.
La punctul 5 avem 128 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri.
La punctul 6 avem 123 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și 5 abțineri.
La punctul 7 avem 128 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri.
La punctul 8 avem 128 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri.
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La punctul 9 avem 127 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și o abținere.
La punctul 10 avem 102 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și zero abțineri.
La punctul 11 avem 101 voturi pentru, zero voturi împotrivă și 27 de abțineri.
Iar la ultimul punct aflat în dezbatere astăzi, punctul 12, avem 88 de voturi pentru, un vot
împotrivă și 39 de abțineri.
La ședința de astăzi și-au exprimat votul 128 de senatori.
Vă mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator George Dircă.
Stimați colegi, urmare a anunțului, vă informez că:
Inițiativa înscrisă la punctul 1 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost adoptată.
Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost 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.
*
În încheiere, dați-mi voie să dau citire notei pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului
de sesizare a Curţii Constituţionale.
În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării
de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi:
Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011… (Discuții.)
Și care este?
O secundă.
Stimați colegi, avem două propuneri de modificare a Legii educației naționale.
Cum spuneam:
- Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011; (L613/2019)
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- și, de asemenea, Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. (L326/2020)
Termenele pentru sesizare sunt de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun
de la data depunerii – astăzi, 27 iulie 2020.
Stimați colegi,
Ordinea de zi a fost epuizată.
Declar închisă această ședință a Senatului.
Mulțumesc tuturor pentru participare.
Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă organizarea acestei ședințe în format la distanță.
Să ne revedem sănătoși cât mai curând posibil!
Ședința s-a încheiat la ora 15.10.
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