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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 2 septembrie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 12.09. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Bine v-am regăsit! 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 2 septembrie 2020, condusă de 

vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii secretari Ganea și George Dircă. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost distribuite și afișate pe pagina de internet a Senatului. 

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

Vă reamintesc, 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 poate lua cuvântul un singur reprezentant al fiecărui grup parlamentar 

pentru maximum 2 minute, în ordinea mărimii grupurilor. Senatorii neafiliați pot interveni pentru 

maximum un minut. 

De asemenea, pe durata dezbaterilor în cadrul ședinței de plen solicitările senatorilor de a 

interveni telefonic se pot efectua prin transmiterea unui mesaj text la un număr comunicat anterior. 

Având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a 

ședinței vor avea loc dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar în partea a doua  –

votul, printr-un singur apel nominal. Se vor supune unui singur vot raportul în întregime și 

inițiativa legislativă. 

Stimați colegi, 

Cu aceste precizări introductive, trecem la punctul 1 al ordinii de zi de astăzi, avem Declarația 

referitoare la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Republica Belarus. 

Îl invit la microfon pe domnul senator Cristian Dumitrescu. 

Microfonul central, vă rog, domnule președinte. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Vă mulțumesc foarte mult. 
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Dați-mi voie să dau citire Proiectului de declarație referitoare la încălcarea drepturilor 

fundamentale ale omului în Republica Belarus. 

Acest proiect de declarație a fost făcut și înaintat Biroului permanent, pentru a fi dezbătută și, 

eventual, aprobată în plen această declarație, de către Comisia de politică externă a Senatului. 

Dau citire proiectului de declarație: 

„Luând act cu îngrijorare de: 

(I) nemulțumirea generală a cetățenilor belaruși, materializată prin numeroase proteste 

prodemocrație și împotriva regimului lui Alexandr Lukașenko organizate de societatea civilă din 

Republica Belarus pe tot parcursul anului 2020; 

(II) încercarea sau exilarea unor potențiali contracandidați ai președintelui în funcție; 

(III) refuzul de accepta monitorizarea externă a scrutinului din data de 9.08.2020; 

(IV) suspiciunile întemeiate cu privire la fraudarea acestor alegeri; 

(V) reprimarea violentă a protestelor pașnice care au fost organizate după scrutinul din 

9.08.2020, reprimare soldată cu deschiderea focului utilizând muniție de război, cu decesul a cel puțin 

doi protestatari și încarcerarea altor câteva sute; 

(VI) numeroasele greve declanșate în sprijinul protestatarilor și ca urmare a suspiciunilor a 

fraudare a alegerilor; 

(VII) reținerea a peste 6 000 de manifestanți; 

(VIII) forțarea principalului contracandidat al președintelui în funcție să părăsească țara; 

(IX) limitarea accesului cetățenilor Republicii Belarus la rețeaua de internet și la informații cu 

privire la situația din propria lor țară. 

Având în vedere: 

(a) Îngrijorările exprimate de către ministrul de externe român la data de 10 august anul acesta 

și poziția critică exprimată de acesta, în numele Guvernului României, în cadrul reuniunii 

extraordinare din data de 14 august anul curent a Consiliului Afacerilor Externe, precum și 

poziționarea mai multor politicieni români. 

(b) Declarația domnului Joseph Borell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe 

și Politică de Securitate, din data de 11 august anul acesta, cu privire la forța disproporționată folosită 

de autoritățile belaruse împotriva manifestanților, cât și cu privire la caracterul incert al organizării 

corecte a alegerilor desfășurate în data de 9 august 2020. 

(c) Îngrijorările manifestate de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii cu 

privire la desfășurarea alegerilor din data de 9 august anul curent. 
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(d) Rezultatul discuțiilor dintre miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene 

din data de 14 august 2020 și demararea procedurilor de sancționare a celor responsabili de falsificarea 

alegerilor și de violențe împotriva protestatarilor. 

(e) Concluziile videoconferinței din data de 19 august 2020, exprimate de domnul Charles 

Michel, președintele Consiliului European, care fac referire la faptul că statele membre ale Uniunii 

Europene nu recunosc rezultatul scrutinului prezidențial din 9 august 2020 din Republica Belarus, ca 

urmare a faptului că alegerile nu au fost organizate într-un mod liber și transparent, nerespectând astfel 

standardele internaționale, exprimarea solidarității ferme cu poporul belarus referitor la exercitarea 

drepturilor democratice fundamentale și impunerea de sancțiuni unui număr important de indivizi 

responsabili pentru reprimarea violentă a protestelor pașnice și falsificarea rezultatelor alegerilor. 

(f) Declarația președintelui României Klaus Iohannis din data de 19 august anul curent, potrivit 

căreia s-a alăturat celorlalți membrii ai Consiliului European, asumându-și decizia de a lua măsuri 

suplimentare față de cei vinovați. 

Senatul României: 

(1) Își manifestă solidaritatea cu poporul belarus și cu aspirațiile acestuia spre libertate, 

democrație și stat de drept, împărtășind punctele de vedere ale Uniunii Europene și ale aliaților 

tradiționali ai României cu privire la evoluția îngrijorătoare din Republica Belarus. 

(2) Condamnă folosirea violenței împotriva protestelor pașnice din Republica Belarus și solicită 

oprirea de urgență a acesteia. 

(3) Exprimă îngrijorarea și dezaprobarea față de situația creată ca urmare a suspiciunilor 

privind caracterul incorect al alegerilor din Republica Belarus. 

(4) Solicită autorităților din Republica Belarus să respecte dreptul cetățenilor de a participa la 

adunări publice, să se abțină de la folosirea ilegală sau excesivă a forței, să îi elibereze pe cei reținuți 

pe nedrept și să inițieze, în cel mai scurt timp, un dialog politic autentic și substanțial cu societatea 

civilă și opoziția în vederea detensionării situației. 

(5) Solicită o reacție rapidă, promptă, unită și neechivocă din partea comunității internaționale 

cu privire la dezescaladarea de urgență a situației din Belarus și pentru organizarea unor alegeri libere, 

sub supraveghere internațională, al căror rezultat să nu fie pus sub semnul îndoielii. 

(6) Consideră că, în eventualitatea în care situația nu va cunoaște o ameliorare de urgență, o 

reacție mai articulată din partea comunității internaționale și a organizațiilor internaționale este 

obligatorie și nu suportă amânare. 

(7) Solicită Ministerului Afacerilor Externe, Guvernului României și Președintelui României să 

continue să sprijine inițiativele în vederea protejării drepturilor și libertăților cetățenilor belaruși. 
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(8) Consideră că orice încercare de imixtiune sau amenințare cu implicare militară sau de altă 

natură în sprijinul actualului regim ilegitim de la Minsk contravine dreptului internațional, prevederilor 

acordurilor internaționale care protejează drepturile fundamentale ale omului și relațiile pașnice dintre țări.” 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului președinte Cristian Dumitrescu. 

Din partea Grupului PNL, avem o intervenție la acest punct prin doamna senator Alina Gorghiu. 

Vă rog. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc frumos. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Europa democratică a popoarelor și a cetățenilor liberi reprezintă un proiect comun, la care noi 

am aderat de foarte mult timp. Majoritatea dintre noi, ca țări europene, ne bucurăm de libertate 

politică, avem drepturi bine stabilite, ne putem alege conducătorii, ne putem asocia politic și dezbate 

problemele societății în care trăim, motiv pentru care o aspirație mai mult decât legitimă e aceea ca 

niciunui popor să nu i se ia dreptul de a aspira către un model de societate deschisă. 

Veștile – despre care am aflat recent – din Republica Belarus nu cred că i-au lăsat indiferenți 

nici pe cetățenii români, cu atât mai mult cu cât o parte a presei internaționale l-a comparat pe actualul 

președinte de la Minsk cu fostul conducător al României Nicolae Ceaușescu. În aceste condiții, faptul 

că simțim nevoia să ne declarăm solidari astăzi, prin instituția democratică a Senatului României, cu 

cetățenii Republicii Belarus care au  ales să lupte pentru libertate, e un lucru firesc, pe care Grupul 

parlamentar al Partidului Național Liberal îl susține. 

Această declarație de astăzi vine în continuarea mesajelor oficiale exprimate, așa cum a spus și 

președintele Comisiei de politică externă, deja de alți factori politici de decizie de la București, de 

președintele României Klaus Iohannis, dar și de factori de decizie din Europa. Și trebuie spus faptul că 

un regim politic precum cel de la Minsk, care ridică suspiciuni cu privire la caracterul incorect al 

alegerilor prezidențiale, stârnește îngrijorare pretutindeni. 

De aceea, apelul nostru este unul la moderație și la deschidere, condamnăm violența asupra 

protestatarilor pașnici și cerem, în același timp, oprirea acestor practici. Cei reținuți pe nedrept trebuie 

să fie eliberați, iar dreptul cetățenilor de a participa la adunări publice trebuie, absolut, respectat. Mai 

departe, de aici este nevoie de dialog real, de substanță, între autoritățile de la Minsk, opoziție, 

societate civilă și protestatari, ca singură opțiune pentru reducerea tensiunilor. 
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Politica externă a României este consecventă de mult timp, țara noastră e cunoscută în regiune 

ca fiind un factor de stabilitate, un stat cu opțiuni de politică externă și de securitate stabilite de mult 

timp și care nu se schimbă. Ca atare, suntem și rămânem un partener al tuturor popoarelor care luptă 

pentru libertate, pentru alegeri libere, pentru un regim politic bazat pe domnia legii și, din această 

perspectivă, experiența noastră istorică ne obligă să luăm poziție astăzi pentru ca încercări precum cele 

prin care a trecut poporul nostru în trecut să nu poată marca alte state europene. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator Alina Gorghiu. 

* 

Stimați colegi, 

Trecem la punctul următor al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea unor acte normative privind acordarea de facilități conducătorilor auto care își desfășoară 

activitatea în domeniile transport de călători și transport de marfă. (L462/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu avem intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (L543/2020) 

Raportul Comisiei pentru învățământ este de admitere, cu amendamente admise și respinse, a 

proiectului de lege. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, îl avem la telefon pe domnul senator Liviu Pop. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Am corectat Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.55 la amendamentele depuse de 

senatorii Partidului Social Democrat, în așa fel încât, prin acest proiect de lege, să putem asigura 

activitatea completă a unităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și a tuturor 
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instituțiilor și structurilor administrației locale și a celor de ordine și siguranță publică, astfel că 

deblocăm toate posturile, în așa fel încât anul școlar să debuteze în condiții optime. 

Regret personal faptul că Ministerul Educației Naționale nu a venit cu propunerile acestea, dar 

doamna ministru ne-a criticat ieri, public, că noi, Parlamentul, suntem vinovați, fapt pentru care mă 

bazez că Grupul parlamentar PSD va vota pentru această inițiativă și să sperăm că și Grupul 

parlamentar PNL și celelalte din Senat. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Novák Zoltán. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. 

Considerăm că atât textul legii, cât și amendamentele Comisiei pentru învățământ reglementează 

niște probleme foarte importante privind activitatea diferitelor instituții de învățământ și instituții 

publice. Este ceva normal și firesc ca, în condiții de pandemie, Ministerul Educației și Cercetării să 

asigure toate condițiile pentru cursurile online și, bineînțeles, este la fel de normal și firesc ca să creăm 

posibilitatea de a organiza concursuri pentru posturile vacante, didactice și nedidactice, din învățământ 

și, nu în ultimul rând, și în cazul autorităților administrației publice locale și județene. 

UDMR a abordat proactiv, cu amendamente, această propunere și va vota pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Votul, la finalul ședinței. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 4, Propunerea legislativă pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi 

uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces 

la informaţii de interes public. (L532/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 
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Senatul – primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, îl invit la microfonul central pe domnul senator George Dircă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Grupul USR va susține această inițiativă legislativă și vă invit pe toți să o faceți alături de noi. 

Este o modificare a legii de care aveam nevoie, astfel încât toate informațiile pe care le primesc… pe 

care le solicită cetățenii și le primesc din partea autorităților publice, începând de astăzi, să fie oferite 

în format electronic, să nu mai fie oferite în acel format tipărit pe hârtie, și pentru a facilita totodată 

identificarea anumitor situații în informațiile respective. 

Este un proiect care este bine-venit, o modificare care va fi mai mult decât utilă tuturor celor 

care solicită astfel de informații de interes public. 

Vă mulțumesc și vă invit să votați, încă o dată, această propunere. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Această inițiativă cred că a fost semnată de toate grupurile parlamentare. Toată lumea vrea 

transparentizare, eficientizare și mai ales informatizare. 

Nu mai sunt alte intervenții la acest punct, mergem mai departe. 

* 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru publicarea Monitorului Oficial în format electronic 

liber şi deschis prin modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 

României. (L534/2020) 

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

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Aș face doar o mențiune: din 2015, pe site-ul Ministerului Justiției Monitorul Oficial poate fi 

citit gratuit. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru eliminarea birocraţiei privind adaosul comercial prin 

modificarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, 

comerţ sau prestări de servicii ilicite. (L536/2020) 
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Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, îl invit la microfonul central pe domnul senator George Dircă. 

Vă rog. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Ne aflăm în fața unei inițiative promovate… cred că este chiar o inițiativă transpartinică, susținută 

de către toate partidele. Este o inițiativă bine-venită, pe care vă invit să o susțineți și să o votați. 

Iată că astăzi urmează să abrogăm o lege care se află în fondul nostru legislativ din anii 1990. 

Este o lege care instituie în acest moment o birocrație inutilă și dă mari bătăi de cap operatorilor 

economici. Prin această lege, practic, până acum, fiecare operator economic era obligat să dețină, să 

meargă să declare și să afișeze la punctul de lucru un anunț prin care informa pe fiecare client cu 

privire la cuantumul adaosului comercial practicat în unitatea economică respectivă. Dacă în 1990 se 

impunea o astfel de lege, iată că în anul 2020, practic, această lege nu-și mai are aplicabilitate, 

rămânând practic fără obiect. 

Inițial, noi ne-am dorit, în calitate de inițiatori, să modificăm parțial această lege, astfel încât să 

eliminăm birocrația inutilă, însă, în cele din urmă, supunem votului plenului Senatului un raport de 

abrogare a întregii legi. Deci, începând din momentul votului, practic agenții economici nu mai sunt 

obligați să mai declare astfel de adaosul comercial pe care îl practică și nu va mai fi nevoie să mai 

avem afișate acele coli A4 în cadrul punctului de lucru sau la sediul social al firmei. 

Continuăm debirocratizarea României și vă invit pe toți să votați acest proiect de lege. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Nu mai sunt intervenții. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. (L561/2020) 

Stimați colegi, 
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Este vorba din nou de o inițiativă semnată de toate grupurile parlamentare. Practic, prin această 

inițiativă se aduce o clarificare necesară procedurilor în fața instanțelor de judecată pentru cei care 

decid să conteste deciziile individuale de izolare sau carantinare pentru a împiedica, să spunem, 

interpretări diferite la nivelul instanțelor de judecată. Textul a fost formulat oarecum cu caracter 

general și era nevoie de această modificare. 

Legea este organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. (L541/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise și un amendament 

respins, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 9, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2020 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul 

de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat. (L492/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea 

ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 10, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2020 

privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în 
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domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi 

antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 

populaţiei. (L493/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru apărare și Comisiei pentru sănătate este de admitere, cu 

amendamente admise, a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 11, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea 

Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A. (L495/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege 

privind respingerea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul – primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PNL, avem o intervenție telefonică prin domnul senator Romulus Bulacu. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

În contextul apariției pandemiei de COVID-19, la nivelul Uniunii Europene, Comisia 

Europeană a reglementat un cadru temporar care să permită statelor membre să implementeze măsuri 

cu componență de ajutor de stat, prin care companiile aflate în dificultate să poată fi sprijinite în a face 

față efectelor pandemiei, în special în a atenua lipsa lichidităților și a garanțiilor necesare pentru 

accesarea finanțărilor puse la dispoziție de mediul financiar-bancar. 

Având în vedere că EximBank derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc 

prin instrumente financiare și asigurări acordate în numele statului, și specificul componentelor de 

ajutor de stat pentru companiile mari, este necesară modificarea Legii nr.96/2000, astfel încât 

EximBank să poată direcționa fondurile existente către beneficiarii menționați. 

Programul ar susține activitatea a cel puțin 600 de companii mari cu o cifră de 580 de miliarde 

de lei și, cel mai important, implică 1 700 000 de salariați. Astfel, noile produse vor fi accesibile și 

unui număr de 6 700 de IMM-uri mari și medii, numărând cel puțin 900 000 de angajați. 
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Programul IMM INVEST este completat de această nouă măsură, asigurând o bună funcționare 

a sprijinului acordat de statul român pentru mediul de afaceri autohton. 

Grupul PNL va vota împotriva raportului de admitere a proiectului de lege privind respingerea 

ordonanței de urgență. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Romulus Bulacu. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Votul, la finalul ședinței. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 12, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2020 

privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor 

noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale. (L496/2020) 

Raportul comun al Comisiei economice și Comisiei pentru energie este de admitere, cu 

amendamente admise, a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului general privind aprobarea și includerea la 

finanțarea din fonduri europene, respectiv din Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 8 – Sisteme inteligente și sustenabile pentru energie și gaze naturale, a Programului național 

de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale. 

În cadrul programului se finanțează proiecte care vizează înființarea și extinderea rețelelor de 

distribuție inteligentă a gazelor naturale, precum și transformarea rețelelor de distribuție existente în 

sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale. 

Sursele de finanțare a programului sunt constituite din fondurile externe nerambursabile, așa 

cum am precizat, precum și din cofinanțarea de la bugetul de stat. 

Raportul comun la acest proiect de lege cuprinde amendamente admise. Unul dintre aceste 

amendamente vizează exonerarea de la plată a consumatorilor casnici și a clienților noncasnici în ceea 
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ce privește racordurile la rețeaua de gaze. Cu alte cuvinte, racordurile devin în acest caz eligibile în 

cadrul Programului național de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale. 

Este un program de mult așteptat. Grupul PSD susține raportul, cu amendamentele admise. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Marin Gheorghe. 

Din partea Grupului USR, o intervenție telefonică prin doamna senator Silvia Dinică. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Grupul senatorilor USR va vota pentru raportul de admitere a acestei legi. Este un lucru benefic 

faptul că în acest moment creăm cadrul legal pentru a crește gradul de conectare a populației la rețeaua 

de gaze naturale, precum și faptul că se vor putea dezvolta rețele inteligente. 

Totuși, ar trebui să fim atenți la partea de finanțare. Și aici mă refer la faptul că în ghidul de 

finanțare emis de către Ministerul Finanțelor se precizează că blocurile se vor putea branșa la noile 

rețele doar dacă există un sistem centralizat de producere a energiei termice la nivel de bloc, și nu 

sisteme individuale. De asemenea, dezvoltarea acestor rețele poate fi făcută doar dacă unitatea 

administrativ-teritorială sau cele în parteneriat au în proximitate o magistrală Transgaz și care să 

fie funcțională. 

E foarte important ca acest program să nu fie doar unul pe hârtie și apreciem intenția de a crea cadrul 

legal pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale și ne dorim ca această dezvoltare să se și întâmple. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator Silvia Dinică. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 13, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020 

privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente 

Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, 

precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. (L498/2020) 

Raportul Comisiei economice este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege 

pentru aprobarea ordonanței. 



 

- 16 - 

 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 14, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri 

în vederea implementării programului „O familie, o casă”. (L497/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege 

privind respingerea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PNL, avem o intervenție telefonică prin domnul senator Romulus Bulacu. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Stimați colegi, 

Piața imobiliară este una dinamică, cu schimbări și evoluții mai mult sau mai puțin favorabile. 

În acest sens, programele derulate de statul român trebuie să vină în ajutorul celor care doresc să 

achiziționeze un imobil, cât și în sprijinul dezvoltatorilor imobiliari. Modificările propuse de Guvernul 

României sunt bine-venite în crearea unui echilibru între factorii implicați. Programul „Prima casă” a 

fost conceput într-un anume context economic, ceea ce a determinat mai multe modificări din 2009 și 

până în prezent. 

În noua formulă propusă de Ministerul Finanțelor, programul conține câteva modificări 

importante cu scopul de a stimula dezvoltarea imobiliară și sectorul construcțiilor și, în același timp, 

pentru a veni în sprijinul celor care doresc să achiziționeze în perioada următoare o locuință nouă. Prin 

stabilirea unor valori diferențiate ale finanțărilor garantate, care cresc progresiv, în funcție de 

încadrarea locuințelor în categoria „noi”, s-a urmărit stimularea achiziției de locuințe noi superioare 

din punct de vedere calitativ în vederea înnoirii și creșterii calității fondului locativ, având ca rezultat 

implicit și relansarea sectorului de construcții. Același scop s-a urmărit și prin diferențierea procentelor 

de garantare în funcție de încadrarea locuințelor în categoria „noi”, menținându-se astfel politica 

legislației actuale în vigoare, de diferențiere a procentelor de garantare în funcție de această încadrare. 

Ținând cont de faptul că programul „Prima casă” a fost conceput ca un program de sprijin 

pentru populația activă din clasa medie capabilă să achiziționeze o locuință în condițiile pieței, să 
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acceseze și să susțină plata ratelor din împrumuturi bancare, este necesară resistematizarea funcțională 

a mecanismului de finanțare-garantare specific, astfel încât să poată fi create premise pentru atingerea 

obiectivelor și pentru stimularea construcției și achiziționării de locuințe noi. 

În contextul actual, caracterizat de manifestarea efectelor crizei economice pe fondul pandemiei 

de COVID-19, trebuie să fie utilizate programe și mecanisme de finanțare-garantare care și-au dovedit 

în timp funcționalitatea și eficiența atât în privința adresabilității, cât și sub aspectul rezultatelor, așa 

cum este cazul programului „Prima casă”. Pe de altă parte, acest act normativ trebuie susținut, având în 

spate o analiză care aduce în discuție supraaglomerarea și aspectele legate de condițiile de locuit. 

Stimați colegi, 

Nesusținerea unui program care, practic, se adaptează noilor cerințe ale pieței imobiliare, 

răspunzând necesităților în domeniu, ar face dovada unui nou tip de blocaj al inițiativelor Guvernului, 

pus în scenă din interes politic, și nu în interesul cetățenilor. 

De aceea, vă invit să votăm împotriva raportului de admitere a proiectului de lege privind 

respingerea ordonanței de urgență. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Romulus Bulacu. 

Nu mai sunt alte intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 15, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 

ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare. (L456/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Punctul 16, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.81/2003 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin 

Legea nr.493/2003. (L461/2020) 
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Raportul Comisiei pentru cultură este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Ionuț Vulpescu. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Propunerea legislativă pe care am inițiat-o repară o anomalie a administrației publice în ceea ce 

privește bunurile culturale. Odată adoptată, alături de evaluatori autorizați în condițiile legii, și experți 

autorizați de Ministerul Culturii vor putea reevalua bunurile culturale mobile care constituie 

patrimoniu cultural național. O măsură ce va duce la economii substanțiale pentru bugetul de stat, dar 

mai ales pentru muzee. 

În prezent, deși bunurile culturale mobile sunt evaluate inițial de experți autorizați de 

Ministerul Culturii, profesioniști cu studii avansate în domenii precum istoria sau arta, iar clasarea în 

patrimoniul național este efectuată în baza unei astfel de evaluări, reevaluarea lor poate fi făcută doar 

de evaluatori autorizați în condițiile legii. 

Este un nonsens ca persoana care a evaluat inițial un bun să nu-l poată reevalua, iar această 

reevaluare să presupună costuri suplimentare pentru instituțiile de cultură ale căror bugete sunt deja 

mult prea mici. O cheltuială extraordinar de mare, mai ales în cazul muzeelor cu zeci de mii de 

exponate, care face ca bunuri culturale de o mare importanță să fie la momentul actual neevaluate. 

Prin această măsură legislativă, calitatea experților în domeniu este recunoscută după criterii 

obiective și transparente. Este un proiect legislativ care aduce avantaje nu numai desfășurării procesului de 

evaluare a acestor bunuri culturale, ci și experților care asumă responsabilitatea acestui proces. 

Grupul Partidului Social Democrat va vota pentru raportul de admitere, cu amendamente admise. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Ionuț Vulpescu. 

Stimați colegi, 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 17, Propunerea legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L463/2020) 
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Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 18, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind 

arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de 

către autorităţile şi instituţiile publice. (L453/2020) 

Raportul comun al Comisiei juridice și Comisiei pentru administrație este de admitere, cu 

amendamente admise, a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului UDMR, avem o intervenție telefonică prin domnul senator Cseke Attila. 

Vă rog. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Sigur, suntem în campanie electorală și în preajma campaniilor electorale apar diverse inițiative 

legislative. E dreptul fiecăruia, trăim în democrație, nu contestă nimeni acest lucru, important e cum ne 

poziționăm și cum se poziționează grupurile parlamentare față de unele inițiative legislative. 

Această reglementare ne propune o prevedere… ne propune, practic, o întoarcere în timp: ne 

propune o prevedere de sorginte comunistă, care a fost reglementată în Codul penal anterior, aflat în 

vigoare din 1968, ca infracțiune. Reînvierea unui asemenea articol privind profanarea, ofensa adusă 

unor însemne oficiale, din punctul nostru de vedere, ne întoarce în timp în privința legislației și ar da 

posibilitatea unui subiectivism de care, în mod cert, nu avem nevoie. 

Atunci când s-a renunțat la incriminarea ca infracțiune a ofensei aduse unor însemne, în 

expunerea de motive a Legii nr.286/2009 privind Codul penal aflat în vigoare și astăzi s-a prevăzut în 

mod textual: „Renunțarea la infracțiunea de ofensă adusă unor însemne reprezintă concluzia la care s-a 

ajuns în urma analizării necesității acestei incriminări, dar și a proporționalității dintre natura și 

severitatea mijloacelor de constrângere, pe de o parte, și importanța valorii sociale ocrotite prin aceste 

mijloace, pe de altă parte. 
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În ceea ce privește necesitatea incriminării unei asemenea fapte, nu există argumente care să 

susțină în mod rezonabil menținerea acesteia în sfera de protecție penală, în condițiile în care practica 

judiciară este aproape inexistentă în această materie. 

Sub aspectul proporționalității, în contextul reducerii semnificative a limitelor de pedeapsă 

pentru infracțiuni prevăzute în proiect, menținerea sancțiunilor actuale, închisoare de la 6 luni la 3 ani, 

apărea ca excesivă, însă, chiar în cazul reducerii proporționale a acestora, consecințele ce decurg din 

pronunțarea unei condamnări apar ca fiind disproporționate în raport de gravitatea unei asemenea fapte.” 

Din punct de vedere profesional, lucrurile sunt extrem de clare și sunt prevăzute în această 

expunere de motive a Codului penal aflat în vigoare. Din alt punct de vedere, în mod categoric noi nu 

suntem melancolici față de regimul comunist, nu credem că legile… sau legi de tristă amintire trebuie 

aduse în legislația actuală. 

Cine este melancolic și i-a plăcut regimul comunist o să voteze „pentru”. Evident, e dreptul fiecăruia. 

Noi, cei de la UDMR, nu suntem și, categoric, vom vota împotrivă împotriva raportului de admitere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Cseke Attila. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 19, avem o solicitare de transmitere către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră 

sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum 

și pentru modificarea unor acte normative. (b374/2020) 

Votul, după finalizarea dezbaterilor asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

Și la ultimul punct, de asemenea, o solicitare de transmitere către Camera Deputaţilor, ca primă 

Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății. (b375/2020) 

De asemenea, votul, la final. 

* 

Stimați colegi, 

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

singur apel nominal, asupra punctelor dezbătute și vă reamintesc: potrivit dispozițiilor art.1101 din 

Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 
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Conform art. 135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării. Astfel: 

La punctul 1 ne vom pronunța, prin vot, asupra Declarației referitoare la încălcarea drepturilor 

fundamentale ale omului în Republica Belarus. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea declarației, opțiunea „contra” 

înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea declarației, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, 

evident, vă abțineți. 

Punctul 2, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative 

privind acordarea de facilități conducătorilor auto care își desfășoară activitatea în domeniile transport 

de călători și transport de marfă – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și propunerii legislative. 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – ne vom pronunța prin vot, 

un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și proiectului de lege, astfel cum se propune 

a fi modificat prin amendamentele din raportul comisiei. 

Punctul 4, Propunerea pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea 

accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţii de interes public – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și propunerii legislative. 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru publicarea Monitorului Oficial în format electronic 

liber şi deschis prin modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al 

României – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și 

propunerii legislative. 

Punctul 6, Propunerea pentru eliminarea birocraţiei privind adaosul comercial prin modificarea 

Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente 

admise, și propunerii legislative. 

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic – ne vom pronunța 

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

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România – ne vom pronunța, printr-un singur vot, 

asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și propunerii legislative. 
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Punctul 9, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.124/2020 pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor 

activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului de admitere și proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Punctul 10, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri 

în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi 

producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 

intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei – ne vom pronunța, printr-un singur 

vot, asupra raportului și proiectului de lege privind respingerea ordonanței. 

Punctul 11, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.127/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României 

EximBank - S.A. – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului și a proiectul de lege 

privind respingerea ordonanței. 

Punctul 12, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.128/2020 privind unele măsuri pentru 

aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent 

de distribuţie a gazelor naturale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Punctul 13, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.130/2020 privind unele măsuri pentru 

acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional 

Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 – ne vom pronunța, printr-un 

singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Punctul 14, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.129/2020 pentru modificarea OUG 

nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă” – ne vom 

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

Punctul 15, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și propunerii legislative. 

Punctul 16, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.81/2003 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin 

Legea nr.493/2003 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente 

admise, și propunerii legislative. 
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Punctul 17, Propunerea legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului de 

respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 18, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind 

arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de 

către autorităţile şi instituţiile publice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și propunerii legislative, astfel cum se propune a fi modificată prin 

amendamentele din raportul comisiei. 

Punctul 19 – ne vom pronunța, prin vot, asupra solicitării de transmitere către Camera Deputaților, 

ca primă Cameră sesizată, a Propunerii pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord, opțiunea „contra” – nu sunteți de acord. 

Punctul 20 – de asemenea, ne vom pronunța, prin vot, asupra solicitării de transmitere către 

Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea solicitării, opțiunea „contra” – nu 

sunteți de acord. 

Stimați colegi, 

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

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

va fi considerat absent. 

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

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

reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

Vă reamintesc, de asemenea, sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și „abținere”. Astfel: 

opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei 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” vă abțineți de la vot. 

De asemenea, la punctul 10 – L493, punctul 11 – L495 și punctul 14 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. 
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În ceea ce privește punctul 17 de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de 

acord cu raportul, respectiv respingerea inițiativei legislative, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți 

de acord cu respingerea acesteia. 

Stimați colegi, 

Acestea fiind spuse, îl invit la microfonul central pe domnul senator George Dircă pentru 

efectuarea apelului nominal. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua tuturor! 

Începem realizarea apelului telefonic nominal pentru exprimarea votului de astăzi, dacă și 

echipa tehnică e pregătită. Toată lumea e pregătită? Da. Bun. 

Atunci, vă rog să începem și să-l apelați pe domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor și se 

pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi, Declarația referitoare la încălcarea drepturilor fundamentale ale omului în Republica 

Belarus – pentru, punctul 2, L462 – împotriva raportului de admitere, punctul 3, L543 – pentru, 

punctul 4, L532 – pentru raportul de admitere, punctul 5, L534 – pentru raportul de admitere, punctul 

6, L536 – pentru raportul de admitere, punctul 7, L561 – pentru raportul de admitere, punctul 8, L541 

– pentru raportul de admitere, punctul 9, L492 – pentru raportul de admitere, punctul 10, L493 – 

împotriva raportului și pentru ordonanța de urgență, punctul 11, L495 – împotriva raportului și pentru 

ordonanța de urgență, punctul 12, L496 – pentru raportul de admitere, punctul 13, L498 – pentru 

raportul de admitere, punctul 14, L497 – abținere, punctul 15, L456 – pentru raportul de admitere, 

punctul 16, L461 – pentru raportul de admitere, punctul 17, L463 – abținere, punctul 18, L453 – 

împotrivă, punctele 19 și 20, amândouă – pentru trimiterea la Cameră. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

O invit la microfonul 5, este prezentă în sală, pe doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 
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Ecaterina Andronescu este numele meu și, înainte de a-mi exprima votul, aș vrea să fac 

următoarea precizare: poziția 3 de pe ordinea de zi, care vizează modificarea Legii nr.55 cu privire la 

măsurile anti-COVID, a venit, cu modificări pentru învățământ, ieri în Senatul României. Astăzi, comisia 

s-a întrunit, legea a fost completată substanțial și astăzi sper ca dumneavoastră să dați un vot favorabil. 

Cred, și asta am vrut să precizez, că Parlamentul merită mai mult respect pentru 

responsabilitatea pe care a dovedit-o în toată această perioadă. 

Votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, așa cum au fost ele citite de 

președintele de ședință. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Antal István-Loránt. 

Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, la punctul 1 votez pentru, punctul  2 votez pentru, la 

punctul 3 votez pentru, la punctul 4 votez pentru, la punctul 5 votez pentru, la punctul 6 votez pentru, 

la punctul 7 votez pentru, la punctul 8 votez pentru, la punctul 9 votez pentru, la punctul 10 – 

împotriva raportului de admitere, deci pentru lege, la punctul 11 – abținere, la punctul 12 votez pentru, 

la punctul 13 votez pentru, la punctul 14 – abținere, la punctul 15 votez pentru, la punctul 16 votez 

pentru, la punctul 17 – împotriva raportului de admitere, la punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – 

pentru, punctul 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

O zi bună! 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Domnul Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Arcaș, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru. 
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O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Mulțumesc. 

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 ordinea de zi este 

următorul: punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 – pentru, punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru, punctul 10 și 

punctul 11 – contra, punctele 12, 13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 15, 16 – pentru,  punctul 

17 – contra,  punctele 18, 19 și 20 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mulțumesc. 

La punctul 1 susțin declarația, la punctul 2 – vot abținere, de la punctul 3 la punctul 9 inclusiv – 

vot pentru, la punctul 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12 și 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15, 16 – 

pentru, 17 împotrivă, 18, 19, 20 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Pentru la toată ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel. 
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Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, votul meu este următorul: de la 1 până 

la 7 – vot pentru, punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 și 

13 – vot pentru, punctul 14 – vot împotrivă, punctele 15, 16 – vot pentru, punctul 17 – împotrivă, 

punctele 18 – 20 – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Bodog Florian. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Numele meu este Florian Bodog, senator PSD, și votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi, pentru rapoartele date de comisii. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Botnariu Emanuel. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Emanuel-Gabriel Botnariu sunt, senator de Ilfov, votez pentru la toate cele 20 de puncte de pe 

ordinea de zi. 

Să aveți o zi frumoasă în continuare! 

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 toate punctele înscrise pe 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 următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – abținere, 

punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12, 13 – pentru, punctul 

14 – împotrivă, punctele 15, 16 – pentru, punctul 17 – împotrivă, punctele 18, 19, 20 – pentru. 

O zi bună! 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, votul meu astăzi este pentru la întreaga listă de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

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: punctul 1 – pentru, 2 – abținere, punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – pentru, 10 și 11 – 

împotrivă, 12, 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18, 19, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Caracota Iancu. 

Se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 
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Senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, la punctul 2 – abținere, de la punctul 3 la punctul 9 

– pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – împotrivă, punctele 12, 13 – pentru, punctul 14 – 

împotrivă, punctele 15, 16 – pentru, punctul 17 – împotrivă, punctele 18 – 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

La punctul 1 cum votați? 

Domnul Iancu Caracota: 

La punctul 1 e declarația, nu? De acord. (Discuții.) 

Cred că da. 

Domnul George-Edward Dircă:  

Am înțeles. 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Mircea Cazan, PNL Sibiu, voi vota după cum urmează: punctul numărul 1 – 

pentru, punctul numărul 2 – abținere, punctele numărul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – pentru, punctele numărul 10 

și 11 – împotrivă, punctele numărul 12 și 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 

18, 19, 20 – pentru. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, asemenea! 

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 la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Chirteş Ioan-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis. 
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Domnul Ioan-Cristian Chirteş: 

Alo! 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Mureș Cristian Chirteș și votul meu este astfel: la punctul 1 susținem 

declarația, punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – 

pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12 și 13 – pentru, 14 – 

împotrivă, 15 și 16 – pentru, 17 – împotrivă, iar de la 18 până la 20 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

O zi bună! 

Urmează domnul senator Chisăliţă Ioan-Narcis. 

Se pregătește domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliță: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîţu Florin-Vasile. 

Domnul Vergil Chițac: 

Senatorul Chițac, Circumscripția electorală nr.14 Constanța, votul meu este după cum urmează: 

punctul 1 – pentru, punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, de la punctul 4 până la  punctul 9 inclusiv 

– pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – împotrivă, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, 

punctul 14 – împotrivă, punctul 15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – împotrivă, punctele 18, 

19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Coliban Allen. (Discuții.) 

Nici Coliban nu răspunde? Nici Cîțu? 

Urmează domnul senator Allen Coliban. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 
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Domnul Allen Coliban: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Allen Coliban, senator USR de Brașov, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – 

pentru, 2 – împotrivă, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 

10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – abținere, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – 

abținere, 18 – împotrivă, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Titus Corlăţean. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

Senator Titus Corlățean, senator de Dâmbovița, îmi permiteți, vă rog, o distincție: de la punctul 

2 de pe ordinea de zi până la sfârșit, la toate punctele aflate pe ordinea de zi votul meu este pentru; la 

punctul întâi – Declarația privind situația drepturilor omului în Belarus – votul meu este, de asemenea, 

pentru, este o reacție politică necesară, oportună din partea Senatului României, armonizată cu poziția 

Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. 

În același timp, vreau să exprim regretul meu profund pentru incapacitatea Parlamentului 

României de a adopta o declarație privind procesul de regionalizare în Ucraina, care afectează 

interesele micilor români din Ucraina. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Se pregătește domnul senator Covaci Dorel. 

Domnul senator Covaci Dorel. 

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Domnul Dorel Covaci: 

Bună ziua! 

Sunt Covaci Dorel, senator PSD, Circumscripția nr.37 Timiș, votul meu este pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 
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Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna  Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctul 1 până la punctul 7 inclusiv – pentru, punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru, punctul 10 – 

împotrivă, punctul 11 – împotrivă, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – împotrivă, 

punctul 15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – împotrivă, punctele 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua! 

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

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Invit în sală, la microfonul 5, pe doamna senator Creţu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Creţu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabriela Crețu, astăzi, 2 septembrie, voturile mele sunt următoarele: în înțelesul explicitat 

deja de președintele de ședință, votez pentru de la punctul 1 la 20, cu excepția punctului 18, la care mă 

abțin. Iau notă, de asemenea, de adoptarea tacită a celor 36 de propuneri legislative. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și voi vota după cum urmează: punctul 1 – pentru, 2 – 

abținere, 3 – pentru, până la 9 inclusiv votez tot pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12 – pentru, 13 

– pentru, 14 – împotrivă, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Császár Károly. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 9 

inclusiv – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – abținere, punctele 12 și 13 – pentru, punctul 14 

– abținere, punctele 15 și 16 – pentru, punctele 17 și 18 – împotrivă, punctele 19 și 20 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

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 9 inclusiv votez pentru, la punctul 

10 votez împotrivă, de la punctul 11 până la punctul 16 inclusiv votez pentru, la punctele 17 și 18 – 

votez împotrivă, la punctele 19 și 20 votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

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 votul meu 

este pentru. 

S-aveți sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dănăilă Leon. 
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Se pregătește domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

Sunt senator Leon Dănăilă și votez: susțin declarația de la punctul 1, cu Belarus, la punctul 2 – 

abținere, 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 – împotrivă, punctul 

12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – împotrivă, punctul 15 – pentru, punctul 16 – pentru, 

punctul 17 – împotrivă, punctul 18 – pentru, punctul 19 – pentru, punctul 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Renică Diaconescu. 

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: 

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. 

Mulțumesc și o zi frumoasă tuturor! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona? 

Mulțumesc. 

Subsemnatul, Dircă George, senator ales în Circumscripția nr.18 Galați, membru al Uniunii 

Salvați România, îmi exprim votul pentru inițiativele aflate pe ordinea de zi a ședinței de astăzi după 

cum urmează: la punctul 1 susțin Declarația Parlamentului României față de situația din Belarus, la 

punctul 2 – împotrivă, de la punctul 3 până la punctul 9 inclusiv – pentru, la punctele 10 și 11 – 

împotrivă, la punctul 12 și 13 – pentru, la punctul 14 – abținere, punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 

– abținere, punctul 18 – împotrivă, iar la punctele 19 și 20 – pentru. 

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. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Dumitrescu, votul meu la fiecare dintre cele 20 de puncte aflate pe 

ordinea de zi este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Nicu Fălcoi. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

pe ordinea de zi. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 

Sunt senator Nicu Fălcoi, USR Timiș, votul meu este după cum urmează: punctul 1 – pentru, 

punctul 2 – împotrivă, punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 

și 13 – pentru, punctul 14 – abținere, 15, 16 – pentru, 17 – abținere, 18 – împotrivă, 19 și 20 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

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

zi votul meu este pentru. 

Zi frumoasă 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, senator UDMR Covasna, votez: de la punctul 1 până la 

punctul 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – abținere, punctele 12, 13 – pentru, 14 – 

abținere, 15, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18 – împotrivă, 19 – 21 – pentru. 

Mulțumesc frumos. Sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc frumos. 
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Sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL Bacău, votul meu este următorul: la punctul 1, evident, 

susțin declarația – este firesc, este normal ca o țară democratică să aibă un asemenea punct de vedere 

față de încălcarea drepturilor omului din Belarus –, la punctul 2 – abținere, la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 

9 – pentru, la punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15 și 16 – 

pentru, 17 – împotrivă, 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu-George. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu-George. 

Se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania... A, Ghica, domnul senator Ghica. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Senatorul Cristian Ghica, USR București, la punctul 1 votez pentru, punctul 2 – împotrivă, punctele 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, punctul 14 – abținere, 

punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 – abținere, punctul 18 – împotrivă, punctele 19 și 20 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 – susțin declarația, 

punctul 2 – abținere, de la punctul 3 la 9 inclusiv – pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12, 13 – 

pentru, 14 – împotrivă, 15, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18, 19, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Bună ziua! 

Votul meu de astăzi este în felul următor: la punctul 1 votul este pentru, 2 – abținere, de la punctul 3 

până la 9 inclusiv votul este pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, 14 – 

împotrivă, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – împotrivă, iar ultimele trei puncte sunt cu vot favorabil – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Bine v-am găsit! 

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

declarație, punctul 2 – împotriva raportului de admitere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 

5 – pentru, punctul   6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 

și punctul 11 – împotrivă, punctul 12 – pentru raportul de admitere, punctul 13 – pentru, punctul 14 – 

abținere, punctul 15 și punctul 16 – pentru, punctul 17 – abținere, punctul 18 – împotrivă și punctele 

19 și 20 – pentru trimitere la Cameră. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu de astăzi este pentru Declarația cu privire la 

situația din Belarus și pentru majoritatea inițiativelor legislative incluse pe ordinea de zi, cu excepția 

punctului 10 și punctului 14. 
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Vă mulțumesc. 

O zi binecuvântată! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și la punctul 10 și 14 cum votați? 

Vă rog să reluați apelul. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Punctul 10 și punctul 14 – împotrivă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Sunt Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, și votez în felul următor: punctul 1 – susțin 

declarația, la punctul 2 – abținere, la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 votez pentru, la punctele 10 și 11 

votez împotrivă, punctele 12, 13 – pentru, 14 – împotrivă, punctele 15, 16, 17, 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă doresc o zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Ilea Vasile sunt și votul meu astăzi este următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – abținere, 

punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, 14 – 

împotrivă, 15 și 16 – pentru, 17 – împotrivă, iar la punctele 18, 19 și 20 votez pentru. 

Vă mulțumesc frumos și multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Viorel Ilie. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Sunt Viorel Ilie, senator PNL de Bacău, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

următorul: la punctul 1 susțin Declarația Senatului României, la punctul 2 – abținere, la punctele 3, 4, 

5, 6, 7, 8 și 9 votul este pentru, la punctele 10 și 11 – contra, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, 

punctul 14 – contra, punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 – împotrivă, punctele 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua!  

Sunt Lucian Iliescu, senator de București, și votul meu pentru ședința de astăzi este următorul: 

la punctul 1 susțin declarația, punctul 2 mă abțin, punctele 3, 4, 5… (Neinteligibil.) 7, 8… 

(Neinteligibil.) votez pentru, punctele 10, 11 – împotrivă, punctele 12, 13 – pentru, punctul 14 – 

împotrivă, punctele 15 și 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18, 19, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă:  

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Ionașcu Gabi, senator Partidul Mișcarea Populară, Circumscripția nr.23 Ialomița, votul 

meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: de la punctul 1 la punctul 7 – pentru, punctul 8 – 

abținere, punctul 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, punctul 14 – 

împotrivă, punctele 15 și 16 – vot pentru, punctul 17 – vot împotrivă, punctul 18 până la 20 –  vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 

Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Virginel Iordache sunt, senator PSD de Suceava, și votul meu pentru astăzi este 

pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 
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Vă mulțumesc foarte mult și vă urez 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 20 de 

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: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu azi este următorul: pentru punctele 1 

până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – împotrivă, 11 – abținere, 12 și 13 – pentru, 14 – 

abținere, 15, 16 – pentru, 17 și 18 – împotrivă, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

20 de puncte înscrise pe ordinea de zi de azi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 – 

pentru, susțin declarația, la punctul 2 – împotriva raportului de admitere, la punctul 3 – pentru, la 

punctul 4 – pentru raportul de admitere, la punctul 5 – pentru raportul de admitere, la punctul 6 – 
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pentru raportul de admitere, la punctul 7 – pentru raportul de admitere, la punctul 8 – pentru raportul 

de admitere, la punctul 9 – pentru raportul de admitere, la punctul 10 – împotriva raportului, la punctul 

11 – împotriva raportului, la punctul 12 – pentru raportul de admitere, la punctul 13 – pentru raportul 

de admitere, la punctul 14 – abținere, la punctul 15 – pentru raportul de admitere, la punctul 16 – 

pentru raportul de admitere, la punctul 17 – abținere, la punctul 18 – abținere, la punctul 19 – pentru 

trimiterea la Cameră și la punctul 20 – pentru trimiterea la Cameră. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lungu Vasile. 

Se pregătește domnul senator Victorel Lupu. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 

7 de pe ordinea de zi voi vota pentru, la punctul 8 voi vota abținere, la punctul 9 voi vota pentru, iar la 

punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, la punctul 14 – împotrivă, punctele 15 și 16 – 

pentru, punctul 17 – împotrivă, iar de la punctul 18 până la final – pentru. 

Vă mulțumesc. 

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 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. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Dan Manoliu de la Neamț, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă doresc o zi bună în continuare! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 
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Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

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

înscrise… (Neinteligibil.) 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Îl invit în sală, la microfonul 5, pe 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 și o zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Urmează 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 – pentru, punctul 2 – împotrivă, punctul 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – 

pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – abținere, 

15 – pentru, 16 – pentru, 17 – abținere, 18 – împotrivă, 19 – pentru, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 
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Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, iar votul meu este pentru toate inițiativele 

legislative înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Mazilu-Liviu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Liviu Mazilu, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Teodor Meleșcanu. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Mihail Radu. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Radu Mihail, senator USR de diaspora, votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru, la 

punctul 2 – împotrivă, de la punctul 3 până la punctul 9 – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, 12 și 

13 – pentru, 14 – abținere, 15 și 16 – pentru, 17 – abținere, 18 – împotrivă, 19 și 20 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Sunt Mihu Ștefan, senator de Constanța, și votez pentru la toate cele 20 de puncte înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă doresc tuturor sănătate maximă! 

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 de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim! 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

astăzi votul meu este pentru. 

Și vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Se pregătește domnul senator Șerban Nicolae. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Partidului Național Liberal de Cluj Marius-Petre Nicoară, iar votul meu astăzi 

este următorul: punctul 1 este pentru susținerea declarației, 2 – abținere, punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 

pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 12, 13 – pentru, punctul 14 – împotrivă, punctele 15, 16 

– pentru, punctul 17 – împotrivă, 18, 19, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Șerban Nicolae. 



 

- 46 - 

 

Se pregătește domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Bun găsit tuturor! 

Șerban Nicolae, senator PSD de București, votul meu este pentru… (Neinteligibil.) ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi… (Neinteligibil.) 

Domnul George-Edward Dircă: 

O zi bună! 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator PSD de Suceava Ilie Niță, votul meu este pentru la toate punctele înscrise astăzi pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc… (Neinteligibil.) 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua, domnilor colegi! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este următorul: de la punctul 1 

până la 9 – pentru, 10 – contra, 11 – abținere, punctele 12 și 13 – pentru, 14 – abținere, 15, 16 – pentru, 

17 – contra, 18 – contra, 19 – pentru, 20 – pentru. 

Mulțumesc. 

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, distins Senat! 
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Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez: punctul 1 – pentru, punctul 2 – abținere, de la punctele 3 

până la punctul 9 – pentru, punctele 10 și 11 – contra, punctele 12 și 13 – pentru, punctul 14 – contra, 

punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 – contra, punctele 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Orțan Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Marian Pavel. 

Urmează domnul senator Marian Pavel. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana. 

Doamna senator Pațurcă Roxana. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Adrian Pănescu. 

Domnul senator Adrian Pănescu. 

Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

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 susțin declarația, punctul 2 – abținere, de la punctul 3 până la punctul 9 – pentru, punctele 10 



 

- 48 - 

 

și 11 – contra, punctele 12, 13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 – 

contra, punctele 18, 19 și 20 – pentru. 

O zi bună vă doresc tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua! 

Senatorul Pîrvulescu sunt, senator PNL, punctul 1 – abținere, punctul 2 – abținere, la 

punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – vot pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – împotrivă, punctul 

12 – pentru, 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18 – pentru, 

19 – pentru, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Gheorghe Pop de la Sălaj și votul meu pentru astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise în ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Sănătate multă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 
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Domnul Cornel Popa: 

Alo! Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Cornel Popa, senator PNL de Bihor, și votul meu pentru astăzi este următorul: la 

punctul 1 – pentru, la punctul 2 – abținere, la punctul 3... de la punctul 3 până la punctul 9 inclusiv – 

pentru, la punctele 10 și 11 – contra, la punctele 12 și 13 – pentru, la punctul 14 – contra, 15 și 16 – 

pentru, 17 – contra, iar la punctele 18, 19, 20 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Doamne ajută! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Popa Ion și se pregătește domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

Ion Popa sunt, susțin declarația… (Neinteligibil.) la primul punct, la punctul 2 – abținere, la 

punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – votez pentru, punctul 7 – 

pentru, la punctul 8 – pentru, la punctul 9 – votez pentru, punctul 10 – împotrivă, la punctul 11 – împotrivă, la 

punctul 12 – pentru, la punctul 13 votez pentru, la punctul 14 – împotrivă, la punctul 15 – pentru, punctul 16 – 

pentru, la punctul 17 votez împotrivă, la punctul 18 votez pentru, 19 – pentru, 20 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

Sunt senator ALDE de București Călin Popescu-Tăriceanu, votez pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Presadă Florina-Raluca. 

Nu răspunde domnul Radu Preda? 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 
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Vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Presadă Florina-Raluca. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Florina Presadă, senator USR de București, și astăzi votez astfel: la punctul 1 susțin declarația, 

la punctul 2 – împotrivă, de la punctul 3 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctele 10 și 11 – 

împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, 14 – abținere, 15 și 16 – pentru, 17 – abținere, 18 – împotrivă, 19 

și 20 – pentru trimitere la Camera Deputaților. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. (Discuții.) 

Nici domnul Romașcanu nu răspunde. 

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. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Bună ziua! 

Mihai Ruse, senator ALDE de Brăila, vot pentru la toată ordinea de zi. 

O zi bună! 

Mulțumesc. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

Viorel Salan, senator PSD de Hunedoara, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și doresc o zi bună tuturor colegilor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătește doamna senator Scântei Laura. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

Mulțumesc frumos! 

Domnul George-Edward Dircă:  

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Alo! 

Domnul George-Edward Dircă: 

V-auzim. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua!  
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Iulia Scântei sunt, senator PNL de Iași, voturile… M-auziți? 

Domnul George-Edward Dircă: 

Da, v-auzim, sigur. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Voturile mele pentru proiectele de pe ordinea de zi de astăzi sunt următoarele: pentru 

Declarația privind situația din Belarus susțin declarația astfel cum a fost ea citită în plenul Senatului, 

pentru proiectul de la punctul 2 votul este de abținere, pentru proiectele de la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 

9  voturile mele sunt pentru, pentru proiectul de la punctul 10 votul este împotrivă, pentru proiectul de 

la punctul 11 votul meu este împotrivă, proiectele de la punctele 12, 13 au voturi pentru, la 14 votez 

împotrivă, pentru proiectele de la punctele 15 și 16 votez pentru, proiectul de la punctul 17 are vot 

împotrivă și pentru proiectele finale înscrise la punctele 18, 19 și 20 voturile mele sunt pentru. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

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 înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Simionca Ioan. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Ioan Simionca, Bistrița-Năsăud, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 
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Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horia. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

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

Zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Paul Stănescu – votez pentru toată ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina. 

Doamna senator Stocheci Cristina. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoș Ioan. 
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Domnul Costel Șoptică: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Costel Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – 

pentru, punctul 2 – abținere, de la punctul 3  la punctul 9 – pentru, punctul 10 – contra, punctul 11 – 

contra, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – contra, punctul 15 – pentru, punctul 16 – 

pentru, punctul 17 – contra, iar 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă… (Neinteligibil.) 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iustin Talpoş. 

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: punctul 1 – pentru, 

punctul 2 – abținere, de la punctul 3 până la punctul 9 – pentru, punctele 10 și 11 – contra, punctele 12 

și 13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 – contra, iar de la punctul 18 

până la final – pentru. 

Vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Domnul Tánczos Barna: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Barna Tánczos sunt, senator UDMR, votul meu de astăzi este următorul: de la punctul 1 până la 

punctul 9 – pentru, la punctul 10 – împotriva raportului, la punctul 11 – abținere, punctele 12 și 13 – 

pentru, punctul 14 – abținere, punctele 15 și 16 – pentru, punctul 17 – împotriva raportului, 18 – 

împotrivă, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin. 
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Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul 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 – Vasile Toma, senator PSD Iași. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut, stimați colegi! 

Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu pentru toate punctele de pe ordinea de zi 

este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare. 

Urmează domnul senator Țapu Nazare. 

Se pregătește domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Bună ziua! 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul pentru ședința de astăzi este după cum 

urmează: punctul 1 – pentru, punctul 2 – abținere, punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 – pentru, punctele 10 și 

11 – împotrivă, punctele 12 și 13 – pentru, punctul 14 – împotrivă, punctele 15 și 16 – pentru, punctul 

17 – împotrivă, punctele 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, 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 Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Șerban Valeca, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Vela Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua! 

Votul meu este următorul: punctul… 2 de pe ordinea de zi – abținere, punctul 3 – pentru, 

punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – pentru, 

punctul 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12 și 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15 și 16 – pentru, 

17 – împotrivă și 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Să ne spuneți și la punctul 1 cum votați, vă rog. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

La punctul 1 susținem declarația doamnei senator… 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. Mulțumim. 

Urmează domnul senator Vulpescu Ioan. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 
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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. 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

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! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Stimați colegi, vom relua cel de al doilea apel telefonic, încercând să-i contactăm pe colegii 

care nu au răspuns la primul apel. 

Dacă aveți nevoie de o pauză, putem să suspendăm ședința. (Discuții.) Bine. 

Atunci, începem. Dacă și echipa tehnică e pregătită, am să vă rog… 

Începem cu doamna senator Arcan Emilia și se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator de Sibiu Avram Nicolae, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

E în regulă. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel și se pregătește domnul senator Cîțu Florin. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 
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Votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, 2 – abținere, 3 – 9 – pentru, punctele 10, 11 – 

împotrivă, 12, 13 – pentru, punctul 14 – împotrivă, punctele 15, 16 – pentru, punctul 17 – împotrivă, 

punctele 18 până la 20 pe ordinea de zi – pentru, Daniel Breaz, senator de Alba. 

Domnul George-Edward Dircă: 

PNL. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea și se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. (Discuții.) 

Doamna Dinică nu răspunde. 

Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona și se pregătește domnul senator Dumitrescu 

Iulian. (Discuții.) 

Domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Răducu Filipescu. 

Deci domnul Dumitrescu nu răspunde. 

Domnul senator Răducu Filipescu. 

Se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Răducu Filipescu, senator de Călărași, votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 

– abținere, de la punctul 3 până la punctul 9 inclusiv – pentru, punctele 10 și 11 – împotrivă, punctele 

12, 13 – pentru, proiectul 14 – împotrivă, proiectele 15 și 16 – pentru, proiectul 17 – împotrivă, 

proiectele 18, 19 și 20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 
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Vă doresc o zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc. 

Alo! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă ascultăm. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu de astăzi este pentru la toate inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi a 

plenului de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc.  

Domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu. 

Domnul senator Orțan Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana. 

Domnul Marian Pavel: 

Alo! Bună ziua! 

Senatorul Pavel sunt, votul meu este pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Pațurcă  Roxana. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel. 
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Domnul senator Resmeriță. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Sibinescu nu răspunde. 

Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PSD de Mureș Soporan Aurel-Horea și votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru… Nu. Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

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

punctul 1 susținem declarația,  la punctul 2 – abținere, de la punctul 3 până la punctul 9 inclusiv – 

pentru, punctul 10 – contra, punctul 11 – contra, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15 – pentru, 

16 – pentru, 17 – contra, 18, 19 și 20 – pentru. 
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Mulțumesc mult. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senator Turos Lóránd, iar votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 9 

inclusiv – pentru, la punctul 10 – contra raportului de admitere, la punctul 11 – abținere, punctul 12 – 

pentru, punctul… (Neinteligibil.) – pentru, punctul 14 – abținere, punctul 15 – pentru, punctul 16 – 

pentru, la punctul 17 – contra raportului de admitere, punctul 18 – contra, punctul 19 – pentru, punctul 

20 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Adrian Wiener: 

M-auziți? 

Domnul George-Edward Dircă: 

Te auzim, Adi, te rog. 

Domnul Adrian Wiener: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Votul meu este după cum urmează: la punctul 2, la Legea nr.462/2020 – împotriva raportului 

de admitere, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru, la punctul 5 – pentru, la punctul 6 – pentru, la 

punctul 7 – pentru, la punctul 8 – pentru, la punctul 9 – pentru, la punctul 10 – împotriva raportului, la 

punctul 11 – împotriva raportului, la 12 – pentru, la 13 – pentru, la 14 – abținere, la 15 – pentru, la 16 – 

pentru, la 17 – abținere, la 18 – împotrivă, la 19 – pentru, iar la 20 pentru trimiterea la Cameră. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și la punctul 1 ne puteți exprima poziția dumneavoastră față de declarația… 

Domnul Adrian Wiener: 

Susținem declarația, da. 

Domnul George-Edward Dircă: 

O susține. Bine. 

Vă mulțumesc. 
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Și cu voia dumneavoastră, stimați colegi, ultimul, dar nu cel din urmă, își va exprima votul și 

președintele Senatului. 

Domnule președinte, vă invit. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator George Dircă. 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Domnule președinte, am încheiat realizarea și a celui de-al doilea apel telefonic. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Urmează procesul de numărare a voturilor. 

Revenim în câteva minute. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, avem rezultatul votului. 

Vă rog, domnule senator George Dircă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Cu unanimitate de voturi, astăzi, Parlamentul României a adoptat Declarația privind situația 

din Belarus. 

La punctul 2 al ordinii de zi am avut 83 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 30 de abțineri. 

La punctul 3: 124 de voturi pentru. 

La punctul 4: 124 de voturi pentru. 

La punctul 5: 124 de voturi pentru. 

La punctul 6: 124 de voturi pentru. 

La punctul 7: 124 de voturi pentru. 

La punctul 8: 119 voturi pentru și 5 abțineri. 

La punctul 9: 124 de voturi pentru. 

La punctul 10: 69 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 11: 72 de voturi pentru, 45 de voturi împotrivă și 7 abțineri. 

La punctul 12: 124 de voturi pentru. 
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La punctul 13: 124 de voturi pentru. 

La punctul 14: 70 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă și 18 abțineri. 

La punctul 15: 124 de voturi pentru. 

La punctul 16: 124 de voturi pentru. 

La punctul 17: 71 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă și 11 abțineri. 

La punctul 18: 104 voturi pentru, 18 voturi împotrivă și două abțineri. 

La punctul 19 și la punctul 20: 124 de voturi pentru ambele propuneri. 

Astăzi și-au exprimat votul 124 de senatori din totalul celor 136 de senatori aleși. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Urmare anunțului privind rezultatul votului, vă informez că: 

Declarația Senatului 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. 

Proiectul de lege privind respingerea ordonanței, înscris la punctul 10, a fost adoptat. 

La punctul 11 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței, de asemenea. 

Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost adoptată. 

La punctul 14 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței. 

Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 17 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 18 a fost adoptată. 

Solicitările de transmitere către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a două 

inițiative, înscrise la punctele 19 și 20, au fost, de asemenea, aprobate. 
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* 

Stimați colegi, 

La secțiunea a doua a ordinii de zi avem o notă privind adoptarea tacită a unei inițiative 

legislative prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare în perioada 16 iulie – 31 august. 

Nota este afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Vă reamintesc că inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în 

conformitate cu art.75 alin.(2), teza a 3-a din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 

alin.(2) din Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și 

adoptare în calitate de Cameră decizională. 

* 

Înainte de a încheia ședința de astăzi, dați-mi voie să dau citire notei privind exercitarea de 

către parlamentari a dreptului de sesizare a Curții Constituționale. 

Conform art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47 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 şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007; 

- Lege pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii 

frontierei de către lucrătorii frontalieri; 

- Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative – procedură de urgență; 

- Lege pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. 

Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 

cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii – astăzi, 2 septembrie  

2020. (Discuții.) 

Stimați colegi, 

Dacă mai sunt alte intervenții din sală. 

Nu mai sunt alte intervenții din sală. 

Mulțumesc foarte mult pentru sprijin astăzi, 2 septembrie 2020. 

Declar ședința închisă. 

Să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.47. 


