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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 21 august 2020 

- sesiune extraordinară - 

 

Lucrările ședinței au început la ora 10.08. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Stimate colege, stimați colegi, bună ziua! 

Declar deschisă ședința plenului Senatului întrunit în sesiune extraordinară astăzi, 21 august 2020. 

Ședința plenului Senatului este condusă de Titus Corlățean, vicepreședinte al Senatului, asistat 

de domnul senator George Dircă și domnul senator Ion Ganea, secretari ai Senatului. 

Am început cu câteva minute întârziere pentru că înaintea ședinței a avut loc o reuniune a 

Comitetului liderilor, care a făcut mici modificări pe proiectul ordinii de zi de astăzi. 

Stimați colegi, 

În temeiul dispozițiilor art.66 alin.(2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale art.84 

din Regulament, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru perioada 21 – 31 august 2020. 

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

a Senatului. 

Stimați colegi, 

Ordinea de zi și perioada sesiunii extraordinare se regăsesc înscrise în Decizia Președintelui 

Senatului nr.11/2020. 

Programul de lucru pentru sesiunea extraordinară este următorul: 

- vineri, 21 august 2020, adică astăzi: ora 10.00, lucrări în plenul Senatului, orele 9.00 – 16.00, 

lucrări în comisiile permanente, activități în circumscripțiile electorale; 

- de luni, 24 august 2020, până luni, 31 august 2020: orele 9.00 – 16.00, lucrări în comisiile 

permanente și, respectiv, activități în circumscripțiile electorale. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.1331 și art.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 legislative se vor face printr-o 

procedură simplificată. 
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În cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui grup 

parlamentar pentru maximum două minute, în ordinea mărimii grupurilor. Reprezentantul senatorilor 

neafiliați poate interveni pentru maximum un minut. 

De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței de plen a Senatului desfășurate prin 

mijloace electronice, solicitările senatorilor de a interveni telefonic la lucrări se pot efectua prin 

transmiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon – este cunoscut, dar îl repet și vă rog să îl rețineți 

cei care veți avea nevoie – 0725965921, prin care se va indica motivul solicitării de înscriere la cuvânt. 

Pentru operativitate, urmare 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 asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a 

doua parte a ședinței, se va exprima votul printr-un singur apel nominal. Se vor supune unui singur vot 

raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Înainte de a continua, profit de oportunitatea asta și, în raport de comentariile pe care le-am 

făcut puțin mai devreme, invit liderii grupurilor parlamentare din Senat să comunice la secretariatul 

Senatului, dacă este cazul, bineînțeles, numele intervenienților desemnați la diferitele puncte aflate pe 

ordinea de zi. Până acum nu am primit astfel de indicații. 

Cu aceste precizări, la punctul 1 al ordinii de astăzi avem aprobarea ordinii de zi şi a 

programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului – urmează să ne exprimăm prin vot 

după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi avem aprobarea prelungirii termenului de dezbatere și 

adoptare de la 45 la 60 de zile a Proiectului de lege privind efectuarea unui test de proporționalitate 

anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii, (L430/08.07.2020) – urmează să supunem 

votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi avem aprobarea solicitării de retragere din procesul 

legislativ a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 17 iulie 2018 

privind internshipul, (L505/10.08.2020) – urmează să supunem votului această solicitare după 

finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

La punctul 4 al ordinii de zi de astăzi avem aprobarea solicitării de retrimitere la comisia de 

specialitate a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2020 

privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe 

nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, (L465/31.07.2020) – urmează să supunem 

votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 
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La punctul 5 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este 

parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a 

României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret. Este vorba de proiectul L457/24.07.2020. 

La punctul 6 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”.  

Și, în sfârșit, la punctul 7 vom avea o notă privind adoptarea tacită a unei iniţiative legislative.  

Am menționat, pe scurt, prima parte, desfășurătorul primei părți a ședinței. 

Ne întoarcem și începem, spuneam, cu punctul 1, acolo unde avem aprobarea ordinii de zi, a 

programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului. 

Spuneam că urmează să ne exprimăm prin vot după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor 

înscrise pe ordinea de zi. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi avem aprobarea prelungirii termenului de dezbatere și 

adoptare de la 45 la 60 de zile a Proiectului de lege privind efectuarea unui test de proporționalitate 

anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii. 

Făceam referire la proiectul L430/08.07.2020 și, așa cum menționam, urmează să supunem 

votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

* 

La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi avem aprobarea solicitării de retragere din procesul 

legislativ a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 17 iulie 2018 

privind internshipul. (L505/10.08.2020)  

Nu am semnalate solicitări de intervenții, dar argumentele au fost prezentate în ședința Biroului 

permanent de către colegii care solicită retragerea acestui proiect legislativ. 

În consecință, urmează să supunem votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor 

aflate… scuzați-mă, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

* 

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi de astăzi – avem aprobarea solicitării de retrimitere la 

comisia de specialitate a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor 

externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. (L465/31.07.2020) 
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Urmează să supunem votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor 

înscrise pe ordinea de zi. 

* 

În mod operativ, trecem la punctul 5 al ordinii de zi de astăzi – avem Proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la 

care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de 

membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret. (L457/24.07.2020) 

Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport este de admitere, cu un 

amendament admis, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți, minimum 35 de voturi. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Potrivit Regulamentului, acum începem dezbaterile și, teoretic, se efectuează apelurile 

telefonice, conform listei înscrierilor la cuvânt. Spun „teoretic” pentru că, deocamdată, nu avem 

înscrieri la cuvânt. 

Rog secretariatul să-mi… (Discuții.) 

Deci nu sunt înscrieri la cuvânt, așa încât am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct 

al ordinii de zi și urmează să exercităm votul la sfârșitul ședinței. 

* 

Trecem, la fel de operativi, la punctul 6 al ordinii de zi de astăzi – avem înscris Proiectul de 

lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului 

de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”. 

Este vorba de proiectul L459/24.07.2020. 

Raportul Comisiei economice, industrii și servicii este de admitere, cu amendamente admise, a 

proiectului de lege pentru respingerea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți, minimum 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Potrivit Regulamentului, începem dezbaterile și vom efectua apeluri telefonice, dacă sunt 

înscrieri la cuvânt. 
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Nu am semnalată, din partea secretariatului, vreo solicitare de înscriere la cuvânt, așa încât 

putem considera încheiate dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să 

exercităm votul la sfârșitul ședinței. 

* 

Urmează un punct 7 introdus de Comitetul liderilor în ordinea de zi a ședinței de astăzi a 

Senatului. 

Dau citire notei privind adoptarea tacită a unei inițiative legislative. 

În conformitate cu art.75 alin.(2) din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 

alin.(2) din Regulamentul Senatului, se consideră adoptată, prin împlinirea termenului la data de 

16.07.2020, următoarea inițiativă legislativă: Propunerea legislativă privind planul special de gestiune 

a resurselor umane. 

Este vorba de proiectul L356/02.06.2020. 

Inițiativa legislativă urmează să fie transmisă Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în 

calitate de Cameră decizională. 

Așadar, continuăm, stimați colegi, lucrările cu cea de a doua parte a ședinței, respectiv 

exprimarea votului, printr-un singur apel nominal, asupra punctelor dezbătute. Și vă reamintesc, că, 

potrivit prevederilor art.1101 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în 

întregime și inițiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile art.131… scuzați-mă, art.135 alin.(3) din Regulamentul 

Senatului, urmează explicarea obiectului votării. 

La punctul 1 al ordinii de zi, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra ordinii de 

zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului. 

Opțiunea „pentru”… (Discuții.) 

* 

Scuzați-mă! Mi se semnalează, dar nu am observat eu, și dacă-mi este permis din partea 

colegilor – asta este, timpul este scurt –, la punctul 6 al ordinii de zi, dacă sunteți de acord, și cu 

acordul, sper, al secretarilor de ședință, să permitem totuși unui coleg să aibă o intervenție la punctul 6. 

E un proiect important, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – „IMM 

LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”. 

Să îl invităm pe domnul senator Radu Oprea, din partea Grupului senatorial PSD, să aibă o 

intervenție. 
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Mijloacele tehnologice mai fac, uneori, surprize, așa că – presupun că nu e o problemă din 

partea colegilor – rog să-l apelați pe domnul senator Radu Oprea pentru o scurtă intervenție la punctul 

6 de pe ordinea de zi. 

Pe telefon, vă rog să-l apelați. 

Domnul Ştefan-Radu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință, pentru că mi-ați dat posibilitatea să intervin. 

Vreau să spun că IMM Leasing vine foarte târziu pentru sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii, deja ne aflăm în toamnă, ne aflăm în septembrie. Și vreau să atrag atenția că acest program, 

așa cum este el conceput astăzi, va defavoriza și mai mult balanța de plăți externe a României, o va 

dezechilibra, pentru că va finanța utilaje din import, și lucrul acesta ar fi trebuit gândit astfel încât 

producția internă să fie cea care să fie stimulată. 

Din păcate, nu se întâmplă așa, Guvernul PNL nu a gândit acest lucru și ne va costa pe toți. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc. 

* 

Luăm notă de comentariile colegului senator și, cu permisiunea dumneavoastră, mă reîntorc la 

comentariile legate de partea a doua a ședinței. 

La punctul 1 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra ordinii de 

zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea ordinii de zi și a programului de 

lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului, respectiv, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de 

acord cu aprobarea acestora, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot. 

La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra prelungirii 

termenului de dezbatere și adoptare a Proiectului de lege privind efectuarea unui test de 

proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii. (L430/08.07.2020) 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea prelungirii termenului, opțiunea 

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot. 

La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de 

retragere din procesul legislativ a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.176 

din 17 iulie 2018 privind internshipul. (L505/10.08.2020) 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea solicitării de retragere, opțiunea 

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot. 
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La punctul 4 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de 

retrimitere la comisia de specialitate a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al 

fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. Este vorba de proiectul 

L465/31.07.2020. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea solicitării de retrimitere la 

comisie, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă 

veți abține de la vot… la vot. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, 

precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în 

cadrul Fundației Europene pentru Tineret, (L457/24.07.2020) – urmează să ne pronunțăm prin vot, un 

singur vot, asupra raportului, cu amendamentul admis, și a proiectului de lege privind aprobarea 

ordonanței astfel cum se propune a fi modificată prin amendamentul din raportul comisiei. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți, este vorba de minimum 35 de voturi. Senatul este primă Cameră sesizată. 

La punctul 6 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii 

– „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, (L459/24.07.2020) – urmează să ne pronunțăm 

prin vot, un singur vot, asupra raportului și a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți, minimum 35 de voturi. Senatul este primă Cameră sesizată. 

Având în vedere toate cele expuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului 

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

efectuate va fi considerat absent. 

Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una din cele trei opțiuni de vot, „pentru”, 

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

reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile regulamentare, vă reamintesc și sensul cuvintelor 

„pentru”, „contra” și „abținere”, astfel: opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea 

inițiativei legislative, cu modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv, opțiunea 
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„contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” 

vă veți abține de la vot. 

Totodată, la punctul 6 – L459/2020 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 veți abține de la vot. 

Îl invit la microfon pe domnul senator și secretar al Senatului George Dircă pentru efectuarea 

apelului nominal. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi, stimate colege! 

Vom începe realizarea primului apel telefonic. 

Dacă echipa tehnică este pregătită, rog să realizeze apelul domnului senator Alexandrescu 

Vlad-Tudor și se pregătește doamna Andronescu Ecaterina. 

Vă rog. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul USR de București Vlad Alexandrescu și votez după cum urmează: la punctul 1 

de pe ordinea de zi votez pentru, la punctul 2 – pentru prelungire, la punctul 3 – pentru retragere, la 

punctul 4 – pentru retrimiterea la comisie, la punctul 5 – pentru raportul de admitere, la punctul 6 – 

împotriva raportului de admitere a respingerii ordonanței. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și eu vă mulțumesc. 

Urmează doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Ecaterina Andronescu este numele meu, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea 

de zi de astăzi a Senatului. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim. 
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Urmează 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 5 inclusiv votez 

pentru, la punctul 6 votez împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, zi bună! 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua! 

Bună dimineața, stimați colegi! 

Sunt senatorul Avram, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Baciu Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Sunt senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, Partidul Mișcarea Populară, 

votul meu pentru astăzi este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

punctul 4 – pentru retrimitere, punctul 5 – pentru, punctul 6 – contra, punctul 7 – adoptare tacită… mă 

rog, luăm act de ea. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul senator Bădălău Niculae. 
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Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin. 

Domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, votez în felul următor: punctele de la 1 

la 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

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

Să fiți sănătoși și să aveți o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu.  

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Emanuel-Gabriel Botnariu, senator PSD de Ilfov, votez pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 toată ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 
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Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua! 

Senator Romulus Bulacu, votul meu este pentru de la punctul 1 până la punctul 5, iar pentru 

punctul 6 votul meu este împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Daniel Butunoi, votul meu este pentru la întreaga ordine 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. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

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

este următorul: de la punctul 1 la punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Caracota Iancu. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Sunt senatorul Iancu Caracota, senator de Dâmbovița, PNL, de la punctul 1 la punctul 5 

inclusiv votez pentru, la punctul 6 – împotrivă. 
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Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, zi bună! 

Domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Cazanciuc Robert-Marius. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Alo! M-auziți? 

Domnul George-Edward Dircă: 

Da, vă auzim. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Mircea Cazan, voi vota după cum urmează: la punctele 1, 2, 3, 4 și 5 – pentru, la 

punctul numărul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Un weekend plăcut! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cazanciuc Robert-Marius. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Ziua bună, stimați colegi! 

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

O zi bună vă doresc! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

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” pentru toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

… urmează… (Neinteligibil.) 
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Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Sunt senatorul PNL, de Mureș, Cristian Chirteș și astăzi votez după cum urmează: de la punctul 

1 la punctul 5 – pentru, iar la punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Se pregătește domnul senator Chiţac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

Bună ziua! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîţu Florin-Vasile. 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Coliban Allen. 

Domnul senator Coliban Allen. 

Se pregătește domnul președinte de ședință Corlățean Titus. 

Domnule președinte de ședință, vă rog să vă exprimați votul. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Senator Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu este pentru la toate punctele 

aflate pe ordinea de zi, cu precizarea că la punctul 7, așa cum s-a spus mai devreme, luăm notă, nu e 

nevoie să ne exprimăm poziția în legătură cu adoptarea tacită respectivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Se pregătește domnul senator Covaci Dorel. 

Domnul senator Covaci Dorel. 

Domnul Dorel Covaci: 

Bună ziua! 
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Sunt Covaci Dorel, senator PSD, Circumscripția nr.37 Timiș, pentru toate punctele de pe 

ordinea de zi votez pentru. 

Vă doresc o zi frumoasă tuturor! 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Lavinia. 

Urmează doamna senator Craioveanu Lavinia. 

Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate puncte înscrise 

astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează doamna senator Gabriela Crețu. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu de astăzi este pentru, în înțelesul specificat de domnul președinte de ședință, la toate 

punctele de la ordinea de zi, 1 până la 6. Iau act de împlinirea termenului de adoptare tacită la L356, de 

asemenea. 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Aș ruga să luați act de rugămintea Comisiei de afaceri europene ca L465, întors la comisie (la punctul 

4), să fie trimis spre aviz și Comisiei de afaceri europene care, conform Regulamentului, este responsabilă de 

fondurile europene, întrucât majoritatea fondurilor externe nerambursabile sunt fondurile europene. 

Dat fiind că nu putem participa la BP… 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim, doamna senator.  

Suntem în procedură de vot… 
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Doamna Gabriela Crețu: 

… nu am știut și nu am solicitat. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim, doamna senator! 

Suntem în procedură de vot. 

Vă rugăm, în calitate de președinte al comisiei, să înaintați o cerere către Biroul permanent. 

Domnul Titus Corlățean: 

Dacă-mi permiteți, domnule senator, e adevărat, suntem în procedură de vot, în același timp, 

doamna senator poate fi sigură că solicitarea Domniei Sale a ajuns deja în atenția membrilor Biroului 

permanent și Comitetului liderilor. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL de Arad, Ioan Cristina și voi vota astăzi la ordinea de zi după cum 

urmează: de la punctul 1 până la punctul 5 inclusiv votez pentru, iar la punctul 6 votez împotrivă. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

… votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 5 inclusiv – pentru, la punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

O zi bună vă doresc! 

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 5 inclusiv votez pentru, iar la 

punctul 6 votez împotrivă. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Dan Carmen. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate inițiativele legislative aflate pe ordinea de zi – vot 

pentru, am luat notă de propunerea de la punctul 7 și, evident, vot „pentru” pentru aprobarea 

programului de lucru și a ordinii de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Dănăilă Leon. 

Se pregătește domnul senator Deneş Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

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

punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Deneş Ioan. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Ioan Deneş: 

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 bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Renică Diaconescu. 
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Domnul Derzsi Ákos: 

Mulțumesc. 

Sunt senatorul Derzsi Ákos, votez în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 5 inclusiv – pentru, 

punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează 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. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

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 punctele înscrise pe 

ordinea de zi, așa cum le-a explicitat președintele de ședință. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Dinică Silvia-Monica, senator USR de București, votul meu pentru punctele aflate pe 

ordinea de zi de astăzi este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună! 



 

- 19 - 

 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Subsemnatul, Dircă George-Edward, senator, Circumscripția nr.18 Galați, la punctele aflate pe 

ordinea de zi astăzi urmează să-mi exprim votul: la punctul 1 – pentru aprobarea ordinii de zi și a 

programului de lucru, punctul 2 – pentru prelungirea termenului de adoptare tacită, la punctul 3 – de 

acord cu solicitarea și retragerea proiectului de lege la comisie, la punctul 4… la punctul 5 – pentru 

raportul de admitere și la punctul 6 – împotriva raportului de admitere a respingerii ordonanței. 

Urmează domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Eugen Dogariu și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc mult și o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

O zi bună! 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Cristian Dumitrescu și la fiecare punct al ordinii de zi votez pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul senator Dunca Marius. 

Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Senator PSD Brașov Dunca Marius-Alexandru, votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 



 

- 20 - 

 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Nicu Fălcoi și votul meu este după cum urmează: pentru punctele 1, 2, 3, 4 

și 5 – pentru, pentru punctul 6 – împotrivă. 

O zi… 

Domnul George-Edward Dircă: 

Zi bună! 

Urmează doamna senator Federovici Doina. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR, votez: de la punctul 1 până la 5 – pentru, la 

6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Domnul senator Fifor. 

Se pregătește domnul senator Răducu Filipescu. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Mulțumesc. 

Bună dimineața, dragi colegi! 

Mihai Fifor, senator PSD de Arad, votul meu este pentru la ambele puncte înscrise în 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Răducu Filipescu. 

Se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Domnul senator Ganea. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 
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Domnul Ion Ganea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator de Tulcea Ion Ganea, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi a ședinței de plen de astăzi. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi foarte bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: de la punctul 1 la 5 – pentru, la 

punctul 6 – contra. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Mihai. 

Doamna Alina-Ştefania  Gorghiu: 

Bună ziua! 

Alina Gorghiu, senator de Timiș, votul meu astăzi este: la punctele 1-5 inclusiv – pentru, 

punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Goţiu Mihai Remus. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Bună ziua! 

Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, votul meu de astăzi este următorul: la punctul 1 de pe 

ordinea de zi – pentru, punctul 2 – pentru prelungire, punctul 3 – pentru retragerea propunerii 
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legislative, punctul 4 – pentru retrimiterea la comisie, punctul 5 – pentru raportul de admitere, punctul 

6 – împotriva raportului de admitere a respingerii ordonanței. 

Vă doresc o zi bună în continuare! 

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 este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua! 

Senator liberal de Hunedoara Carmen Hărău, votul meu astăzi este următorul: punctele 1 – 5 

votez pentru, punctul 6 votez împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

O zi bună, sărut mâinile! 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Viorel Ilie. 

Domnul senator Viorel Ilie. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua! 

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

de la punctul 1 până la punctul 5 – vot pentru, la punctul 6 – vot împotrivă. 

Vă mulțumesc și vă doresc sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 
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Se pregătește domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionaşcu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator Gabi Ionașcu, senator de Ialomița, membru al Partidului Mișcarea Populară, votul 

meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: de la punctul 1 până la 5 inclusiv – vot pentru, la 

punctul 6 – vot împotrivă. Am luat act de punctul 7. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 

Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat.  

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Virginel Iordache sunt, senator social-democrat de Suceava, și votul meu este pentru la toate 

punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele 6 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 Leş Gabriel-Beniamin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 



 

- 24 - 

 

Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu azi este următorul: de la punctul 1 la 

5 – pentru și la punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc frumos și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Leş Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lungu Dan. 

Se pregătește domnul senator Lungu Vasile. 

Domnul Dan Lungu: 

Bună ziua tuturor! 

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

1 – pentru, la punctul 2 – pentru prelungire, la punctul 3 – pentru retragere, la punctul 4 – pentru 

retrimiterea la comisie, la punctul 5 – pentru raportul de admitere și la punctul 6 – împotriva raportului 

de admitere a respingerii ordonanței. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lupu Victorel. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este următorul – sunt senatorul Cristian Lungu Vasile –: de la punctul 1 până la 

punctul 5 de pe ordinea de zi voi vota pentru, la punctul 6 voi vota abținere, la punctul 7 am luat act. 

Vă mulțumesc frumos. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lupu Victorel. 
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Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

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

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună seara, dragi colegi! 

Senator Dan Manoliu, votul meu astăzi este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă urez o zi bună! 

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 de Giurgiu Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise de pe ordinea de zi. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Îl invit la microfonul 5 pe domnul senator Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Gheorghe Marin: 

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: 

O zi bună, stimate coleg! 

Urmează  domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Urmează domnul senator Marussi George. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 
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Domnul George-Nicolae Marussi: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt George Marussi, senator USR Prahova, votul meu pentru ziua de astăzi este următorul: 

pentru punctele 1 – 5 inclusiv – vot pentru, punctul 6 – vot împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Numele meu este Matei Constantin-Bogdan și votul meu este pentru la toate inițiativele 

legislative înscrise pe ordinea de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Se pregătește domnul senator Meleşcanu Teodor-Viorel. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

Sunt Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, și votul meu este pentru la toate punctele aflate 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează Mihail Radu-Mihai. 
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Se pregătește domnul senator Mihu Ştefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Radu Mihail, senator USR diaspora, pentru punctele de la 1 la 5 votul meu este pentru, iar la 

punctul 6 – împotriva raportului de admitere a respingerii ordonanței. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește… 

Domnul Ştefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Ștefan Mihu, senator de Constanța, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Sănătate maximă tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Siminica Mirea și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Marius. 

Urmează domnul senator Nicoară Marius. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Şerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Cluj, PNL, Marius-Petre Nicoară, votul meu este astăzi următorul: de la 

punctul 1 la 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator Nicolae Şerban. 

Se pregătește domnul senator Niţă Ilie. 

Domnul Şerban Nicolae: 

Bun găsit tuturor! 

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

ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Niţă Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niţă: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator de Suceava Ilie Niță, din partea PSD, votul meu pentru dezbaterile care au existat 

pe ordinea de zi este pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi mulțumim. 

Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Oprea Ştefan. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez: de la punctul 1 până la punctul 5 inclusiv – vot pentru, 

punctul 6 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 
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Urmează domnul senator Oprea Ştefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ştefan-Radu Oprea: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Ovidiu-Florin Orţan: 

Bună dimineața, stimați colegi! 

Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi a Senatului de astăzi. 

Vă mulțumesc foarte mult și sănătate maximă să aveți! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Paţurcă 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, la revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Paţurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Paţurcă, senator PSD de Călărași, iar votul meu este pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 
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Se pregătește domnul senator Pănescu Doru. 

Domnul senator Pănescu Doru. 

Se pregătește domnul senator Pereş 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. 

Vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Pereş Alexandru? 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereş: 

Bună ziua! 

Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, iar votul meu de astăzi este după cum urmează: de 

la punctul 1 până la punctul 5 inclusiv – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc și o zi bună vă doresc tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 este pentru la toate punctele înscrise în 

ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 
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Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PNL de Bihor Cornel Popa, și votez de la punctul 1 până la 5 inclusiv – pentru, 

punctul 6 de pe ordinea de zi – contra. 

Mulțumesc. 

Doamne ajută! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Urmează doamna senator… 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Radu Preda sunt, senator de Dolj, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează doamna senator Presadă Florina-Raluca. 

Se pregătește domnul senator Resmeriţă Cornel. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Sunt Florina Presadă, senator USR de București, și astăzi votez pentru de la punctul 1 până la 

punctul 5 inclusiv și împotrivă la punctul 6. 

Mulțumesc mult. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Resmeriţă Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romaşcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriţă: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Romaşcanu Lucian. 
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Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează 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 de astăzi. 

Mulțumesc și vă doresc toate cele bune! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Bună ziua! 

Mihai Ruse, senator de Brăila, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Vă mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

Sunt senatorul Viorel Salan, senator de Hunedoara, PSD, și votul meu este pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Doresc o zi bună tuturor colegilor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana. 
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Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, Circumscripția nr.10 Buzău, votul meu este pentru la toate cele 6 

puncte înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă! 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Iulia Scântei sunt, senator PNL de Iași, voturile mele pentru ordinea de zi de astăzi sunt 

următoarele: pentru proiectele de la pozițiile 1, 2, 3, 4 și 5 votul meu este pentru, iar pentru proiectul 

de la poziția 6 votul meu este contra, împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ionuț Sibinescu. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua! 

Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc, numai bine! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Simionca Ioan. 
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Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Ioan Simionca: 

Alo! Bună ziua, stimați colegi! 

Ioan Simionca, senator de Bistrița-Năsăud, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este pentru 

la toate punctele. 

Sănătate tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Smarandache Miron. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc 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 doresc o zi bună, la revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Alo! (Discuții.) 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă exprimați votul? 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 
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O zi bună în continuare! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Paul Stănescu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Urmează doamna senator Stocheci Cristina. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi de astăzi. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoş Ioan-Iustin. 

Domnul Costel Şoptică: 

Bună ziua! 

Senator Costel Șoptică, PNL Botoșani, votul meu pentru astăzi este următorul: de la punctul 1 

la punctul 5 inclusiv – pentru, la punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă să avem cu toții! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Iustin Talpoş. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoş: 

Bună ziua! 

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

punctul 5 – pentru, punctul 6 – contra. 

O zi frumoasă tuturor! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Domnul Tánczos Barna: 

Tánczos Barna, senator UDMR, votul meu de astăzi este: punctul 1 – pentru, punctul 4 – pentru… de 

la punctul 1 până la punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Eugen-Orlando Teodorovici. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

Senator Toma Cătălin Dumitru, PNL Vrancea, votul meu pentru ordinea de zi este următorul: 

de la punctul 1 până la punctul 5 inclusiv – pentru, la punctul 6 – contra. 

Mulțumesc mult și o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 

O zi bună vă doresc tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu pentru ziua de astăzi este pentru la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Turos Lóránd, votul meu azi este în felul următor: de la punctul 1 până la 

punctul 5 inclusiv – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

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, pentru primele cinci puncte de pe ordinea de zi 

votez pentru, pentru punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ţuţuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Valeca Şerban. 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, membru PRO România, votul meu este pentru de la 

punctul 1 la 6. 

Mulțumesc. O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul senator Vela Ion. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua! 

Șerban Valeca sunt și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Sănătate tuturor! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marcel Vela. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

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 George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Wiener Adrian și se pregătește domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

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. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Am încheiat realizarea primul apel nominal telefonic pentru exprimarea votului. În 

conformitate cu dispozițiile regulamentului… 

Domnul Titus Corlățean: 

Da, domnule senator, vă rog, prin intermediul dumneavoastră, să solicităm să se efectueze un 

nou apel nominal pentru senatorii care nu au răspuns la primul apel. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Echipa tehnică – dacă e pregătită –, începem cu doamna senator Arcan Emilia și se pregătește 

domnul senator Arcaș Viorel. 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele înscrise și 

dezbătute, de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Bună ziua! 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, de la punctul 1 la punctul 5 votez pentru, iar la punctul 6 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Mai sunați o dată, dacă s-a întrerupt. 

Domnul Niculae Bădălău: 

… Bădălău Niculae, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

Vot pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună! Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 



 

- 40 - 

 

Urmează domnul senator Chițac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîțu Florin. 

Domnul senator Cîțu Florin. 

Se pregătește domnul senator Allen Coliban. (Discuții.) 

Vă rog, cine a răspuns atunci? 

Allen Coliban. 

Domnul Allen Coliban: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu pentru astăzi este următorul: de la 1 la 5 – pentru, 6 – împotrivă. 

Allen Coliban sunt, senator USR de Brașov. 

Sănătate tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi! 

Sunt Mihnea Costoiu, senator de București, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Covaciu Severica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator de Maramureș Severica-Rodica Covaciu, votul meu este următorul: la punctele 1, 

2, 3, 4, 5 sunt pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 
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Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. (Discuții.) 

Mulțumesc. 

Domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Doamna senator Federovici Doina. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Titus Corlățean: 

Să trecem mai departe, dacă nu se răspunde la telefon. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

… Grupul parlamentar PNL, Circumscripția Bacău, votul meu este următorul: la primele cinci 

puncte pe ordinea de zi – pentru, la ultimul – împotrivă. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează  domnul senator… 

Domnul Titus Corlățean: 

Scuzați-mă, pentru că nu s-a auzit numele, e vorba de domnul senator Fenechiu, da? Ca să 

rămână pe înregistrare. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Da. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt Răducu Filipescu, senator de Călărași, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 

5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

La revedere! 

Vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 
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Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Domnul Cristian Ghica: 

Senator Cristian Ghica, USR București, punctele 1-5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator  Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin. 

Iliescu Cătălin Lucian 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua! 

Sunt Lucian Iliescu, senator PMP de București, votul meu pentru ședința de astăzi este 

următorul: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru 

retrimiterea la comisie, la punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă… și atât. 

Mulțumesc mult. 

Vă doresc o zi frumoasă și un weekend plăcut! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua… (Neinteligibil.) 

Domnul George-Edward Dircă: 

Cine a răspuns acum la telefon? 

Din sală: Domnul Marin Nicolae. (Discuții.) 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Nicolae Marin sunt și votez pentru… 

Mulțumesc mult. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Deci nu are semnal. Te rog frumos, ia telefonul și spune-i să mai repete. 

Și să realizați… am primit mesaj din partea doamnei Federovici că nu s-a realizat apelul. 

Vă rog să reluați apelul. (Discuții.) 
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Microfonul 3, vă rog. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi votul meu este pentru. 

Zi frumoasă tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. (Discuții.) 

Marin? Păi, am sunat. A, să reluăm apelul la Marin Nicolae. Nu am înțeles la ultimul punct 

cum a votat din cauza semnalului. (Discuții.) 

Bine. Am înțeles, mulțumim. 

Moga Nicolae, vă rog. 

Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Microfonul 4. 

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 și vă doresc o zi bună, cu sănătate. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Alo! Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Pauliuc Nicoleta, senator PNL de Ilfov, votul meu pentru astăzi este următorul: de la 

punctul 1 la punctul 5 – pentru, punctul 6 – împotrivă. 

O zi frumoasă, la revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 
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Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. (Discuții.) 

Domnul Titus Corlățean: 

Domnule senator, vă rog să vă exprimați votul! (Discuții.) 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

Ion Popa, la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, 

punctul 5 – pentru și la punctul 6 – contra. 

Vă mulțumesc. 

La revedere, toate cele bune! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

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. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. 

Domnul George-Cătălin Stângă: 

Bună ziua! 

George-Cătălin Stângă, senator PNL de Galați, Circumscripția electorală nr.18, votul meu 

pentru punctele aflate pe ordinea de zi este următorul: de la punctul numărul 1 până la punctul numărul 

5 – pentru, punctul numărul 6 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Marcel Vela. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 

– pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – contra. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună și multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Și ultimul coleg, domnul Wiener Adrian. 

Nu a răspuns. Bine, mulțumim. 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 

Am încheiat și realizarea celui de-al doilea apel nominal telefonic. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc domnului secretar de ședință, domnul senator Dircă. 

Am să rog ca, împreună cu echipa din secretariatul Senatului, cu asistența oferită de membrii 

staffului, să puteți face numărătoarea și după aceea să ne comunicați rezultatul voturilor. 

Vă rog. 

Revenim după câteva minute necesare pentru numărătoarea voturilor exprimate. 

 

PAUZĂ 

Domnul Titus Corlățean: 

Am să îl rog pe domnul senator Dircă să ne prezinte rezultatul numărătorii voturilor. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Vă rog să îmi permiteți să vă prezint rezultatul votului exprimat astăzi. 

Din cei 136 de senatori, au răspuns la cele două apeluri nominale telefonice 125 de senatori. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi: 125 de voturi pentru. 
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La punctul 2, L430, s-a aprobat cu 125 de voturi pentru. 

Punctul 3, L505/2020: 125 de voturi pentru. 

Punctul 4, L465/2020: 125 de voturi pentru. 

La punctul 5, L457/2020: 125 de voturi pentru. 

Iar la punctul 6, L459/2020: 73 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă și o abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Vă mulțumesc și eu, domnule senator. 

Stimate colege,  

Stimați colegi, 

Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, ordinea de zi și programul de lucru pentru 

sesiunea extraordinară a Senatului au fost aprobate. 

Urmare a anunțului făcut, de asemenea, de secretarul de ședință:  

Solicitarea privind prelungirea termenului de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile pentru 

inițiativa legislativă înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobată. 

De asemenea, solicitarea privind retragerea din procesul legislativ a inițiativei legislative 

înscrise la punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobată. 

Solicitarea privind retrimiterea la comisia de specialitate a inițiativei legislative înscrise la 

punctul 4 al ordinii de zi a fost aprobată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 5 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Și, în sfârșit, urmare anunțului făcut de secretarul de ședință, la punctul 6 a fost adoptat 

proiectul de lege privind respingerea ordonanței. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului. 

Mulțumesc secretarilor de ședință care m-au asistat și staffului Senatului. 

Vă doresc în continuare, stimate colege și stimați colegi, o zi cât mai bună! 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 11.44. 


