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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 8 septembrie 2020 

  

Şedinţa a început la ora 12.06. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Ziua bună, stimați colegi, bine v-am regăsit în sală și în țară! 

Deschidem ședința Senatului de astăzi, 8 septembrie, condusă de Robert Cazanciuc, ajutat de 

domnii Ganea și Mario-Ovidiu Oprea. 

Ordinea de zi a fost stabilită de Comitetul liderilor, distribuită tuturor, afișată pe pagina de 

internet a Senatului. 

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

Stimați colegi, 

Vă reamintesc: potrivit art.1331 și 110 din Regulamentul Senatului, modificat prin Hotărârea 

nr.16/2020, în situații excepționale, ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace 

electronice, iar dezbaterea și adoptarea inițiativelor se vor face printr-o procedură simplificată. 

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

parlamentar pentru maximum 2 minute. 

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

interveni telefonic la lucrări se pot efectua și prin SMS la un număr comunicat anterior. 

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

vor desfășura lucrările ședinței asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar la finalul acestora, în 

partea a doua a ședinței, se va exprima votul, printr-un singur apel nominal. Se vor supune votului 

raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Înainte de a trece la punctul 1 al ordinii de zi, avem o solicitare din partea Grupului PSD, vă 

rog, prin domnul vicelider Bogdan Matei. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Mulțumesc, domnule președinte. 

O să anunțăm câteva înlocuiri la comisii: 

- domnul senator Preda Radu-Cosmin îl înlocuiește pe domnul senator Breaz Valer-Daniel la 

Comisia pentru cultură și media; 
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- domnul senator Oprea Radu Ștefan o înlocuiește pe doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia 

la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital; 

- domnul senator Deneș Ioan o înlocuiește pe doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia la 

Comisia pentru administrație publică; 

- domnul senator Breaz Valer-Daniel îl înlocuiește pe domnul senator Preda Radu-Cosmin la 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții; 

- doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia îl înlocuiește pe domnul senator Oprea Radu Ștefan 

la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Bogdan Matei. 

Stimați colegi, 

O să avem un punct distinct atunci, la finalul ședinței, pentru a supune votului aceste propuneri. 

* 

La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind contul de execuție a 

bugetului Senatului României pe anul 2019. 

Îl invit la microfonul central pe domnul chestor Dunca Marius-Alexandru pentru a prezenta 

raportul privind execuția bugetului Senatului în 2019 și Proiectul de hotărâre privind contul de 

execuție a bugetului Senatului pe 2019. 

Domnule senator, vă rog. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Informare privind execuția bugetului Senatului României pe anul 2019. 

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2019, bugetul Senatului României finanțat din resurse 

de la bugetul de stat a fost aprobat la nivelul sumei de 221 000 000 de lei. Ulterior, bugetul Senatului a 

suferit modificări determinate de rectificări bugetare, astfel încât la sfârșitul anului 2019 bugetul a fost 

în sumă de 211 366 000 de lei. 

Plățile efectuate în anul 2019 au fost în sumă de 205 265 000 de lei, ceea ce reprezintă că 

execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2019 s-a realizat în proporție de 97,11%, 

detaliată pe titluri de cheltuieli bugetare astfel: 

- la titlul „Cheltuieli de personal” – creditele în sumă de 159 154 000 de lei au fost utilizate 

pentru acoperirea: cheltuielilor cu plata indemnizațiilor senatorilor, a salariilor personalului din 
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aparatul Senatului și a contribuțiilor la bugetul general consolidat aferente acestora, cheltuielilor 

privind indemnizațiile de deplasare în țară și în străinătate, a sumei forfetare pentru organizarea și 

funcționarea birourilor parlamentare și a voucherelor de vacanță; 

- la titlul „Bunuri și servicii” – au fost utilizate credite în sumă de 23 206 000 lei pentru: 

cheltuieli de întreținere și funcționare, energie electrică și termică, apă, carburanți pentru autoturismele 

din parcul auto, furnituri de birouri și materiale de curățenie, poștă și telefon, cheltuieli cu materiale și 

prestări servicii, obiecte de inventar, reparații curente, cărți și publicații, cheltuieli de cazare și 

transport ale senatorilor în țară/străinătate, cheltuieli de protocol și prezentare; 

- La titlul „Transferuri între unități ale administrației publice” – credite în sumă de 6 114 000 lei au 

fost utilizate pentru funcționarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, a Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, ordonatori terțiari de credite ai Senatului României; 

- la titlul „Alte transferuri –Transferuri curente în străinătate” – au fost utilizate credite în sumă de 

17 000 de lei pentru plata cotizațiilor la organismele internaționale la care Parlamentul României este afiliat; 

- la titlul „Alte cheltuieli” – creditele în sumă de 490 000 de lei au fost utilizate, în principal, 

pentru plata către bugetul de stat a contribuției instituției la Fondul persoanelor cu handicap; 

- la titlul „Asistență socială” – creditele în sumă de 14 857 000 de lei au fost utilizate pentru 

acordarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă foștilor senatori; 

- la titlul „Cheltuieli de capital” – creditele în sumă de 2 338 000 de lei au fost utilizate, în 

principal: pentru achiziția unor bunuri de natura mijloacelor fixe, pentru efectuarea unor reparații 

capitale și lucrări de investiții; 

- pentru „activități finanțate integral din venituri proprii”, desfășurate de Senatul României prin 

Centrul de organizare și promovare evenimente în anul 2019 – veniturile încasate au fost în sumă de 

933 000 de lei, care s-au adăugat la veniturile raportate în anii precedenți, în sumă de 122 000 de lei, și 

s-au efectuat plăți în sumă de 737 000 de lei. 

Angajarea și utilizarea creditelor bugetare de către Senatul României în anul 2019 s-au efectuat 

în limita creditelor bugetare, potrivit destinațiilor aprobate, pe bază de acte justificative, întocmite în 

conformitate cu dispozițiile legale. 

Față de cele prezentate, propunem, spre aprobare, plenului Senatului Hotărârea privind contul 

de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2019. 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului chestor Marius Dunca. 

Avem o intervenție telefonică din partea doamnei senator Florina Presadă. 
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Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Această execuție bugetară este o rușine pentru Senatul României. Ea include plata pensiilor 

speciale ale foștilor senatori. Culmea ironiei, ele sunt prevăzute în bugetul Senatului la capitolul 

„Asistență socială – Indemnizații pentru foști demnitari ai statului”, în valoare de 14 857 000 de lei. De 

parcă foștii senatori ar avea nevoie de asistență socială, la fel ca cei care chiar au nevoie de ajutor 

social, oameni cu venituri sub limita decenței. 

Când veți pune capăt acestei rușini, acestei nedreptăți pe care o faceți românilor? 

Din aceste motive, USR se va abține pe marginea Proiectului de hotărâre privind execuția 

bugetară a Senatului pe anul 2019. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumim doamnei senator. 

Stimați colegi, 

Votul, la finalul ședinței, după cum spuneam. 

* 

La punctul 2 avem o solicitare de transmitere către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră 

sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a 

poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor 

de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituționale. (b418/2020) 

Votul, de asemenea, la finalul punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

* 

La punctul 3 avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L529/2020) 

Raportul Comisiei de muncă este de admitere, cu un amendament admis, a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 

privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 
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determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 

ocupării forţei de muncă. (L509/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru buget și Comisiei pentru muncă este de admitere, cu un 

amendament admis, a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții, mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.131/2020 

privind reglementarea unor măsuri. (L508/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru buget și Comisiei pentru muncă este de admitere, cu 

amendamente admise, a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naționale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii. (L562/2020) 

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

amendamente admise și respinse, a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

Avem o intervenție din partea Grupului USR, prin doamna senator Silvia Dinică. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sinecuri pentru politicieni și o nouă încercare de a îngenunchea politic ANCOM, o autoritate 

de reglementare responsabilă pentru o piață de aproape 4 miliarde de euro, o instituție performantă a 

statului român – și nu avem atât de multe –, o instituție care a fost dată ca exemplu de bune practici și 

de Comisia Europeană. 
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Dezbatem astăzi o lege trecută cu viteza luminii prin Parlament, de fapt, fără o dezbatere reală, 

încă un exemplu al modului vechi de a face politică: pentru interesele proprii, fără să ne pese de ceea 

ce contează pentru societatea noastră și pentru viitorul ei. 

Fără nicio justificare reală, se înființează un Comitet de reglementare – practic, se extinde 

conducerea ANCOM de la 3 la 7 membrii. Cei patru membri din noua conducere vor putea fi membrii 

de partid. Prin acest artificiu, politicul ajunge să conducă o instituție ce ar trebui să fie independentă, 

căci – nu-i așa? – 4 din 7! Posturi cu dedicație pentru politicienii care nu vor mai prinde un alt mandat, 

pentru 6 ani. Bani publici, și nu puțini! Pentru că remunerarea membrilor Comitetului de reglementare 

se stabilește la nivelul a patru salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an. Și 

bineînțeles, ca să fie loc pentru toată lumea, cei care ajung acolo ar putea avea și experiență în 

domeniul științelor sociale, căci – nu-i așa? – oricine poate conduce o astfel de instituție. 

Motivele necesității acestui proiect sunt admirabile, sublime, dar lipsesc cu desăvârșire. Altfel 

spus, expunerea de motive impresionează prin lipsa oricăror argumente legale care să justifice aceste 

măsuri și vrea să mascheze adevăratele intenții prin expresii precum: „necesitatea promovării 

concurenței pe piața de comunicații”, „administrarea resurselor limitate”, „încurajarea investițiilor 

eficiente în infrastructură și a inovației”. 

Bineînțeles, se invocă și contextul excepțional în care se regăsește întreaga societate 

românească. Acest context excepțional nu cere conducere politică. Aceste vremuri mai mult ca oricând 

nu mai au nevoie de incompetență. Nu este nevoie de membri de partid fără specializare care să 

blocheze deciziile unei autorități responsabile de o piață esențială, o autoritate care are un rol cheie în 

aceste momente de pandemie și postpandemie. 

Grupul senatorilor USR va vota împotriva acestui proiect. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator. 

Nu sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi 

echipamente electrice şi electronice de uz casnic. (L482/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 
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Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind 

protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. (L483/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, avem o intervenție telefonică prin doamna senator Presadă. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Suntem în fața unei propuneri legislative care dorește să clarifice anumite definiții în legea care 

privește protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Se clarifică cuprinsul ofertelor ferme 

de locuri de muncă, se stabilesc anumite elemente noi referitoare la condițiile de cazare, costurile de 

transport și condițiile de acordare a indemnizației pentru asigurarea hranei zilnice. Sunt modificări 

bine-venite, însă trebuie spus că ele nu vor avea un impact major pentru condițiile în care se regăsesc 

mulți dintre românii care pleacă în străinătate în căutarea unei vieți mai bune. 

Adevărul este că niciun Guvern nu a făcut până acum suficient pentru a se asigura că acestor 

români le sunt respectate drepturile, atunci când muncesc în străinătate. Am văzut și în acest an cum, 

chiar în acest context pandemic, foarte mulți dintre muncitorii români au ajuns să locuiască în condiții 

precare, au ajuns să muncească în condiții care nu au nimic de a face cu modernitatea. 

Să știți că este nevoie de mult mai mult, este nevoie de atașați pe probleme de muncă, este 

nevoie de cooperare cu statele unde românii ajung să lucreze. 

USR va vota pentru raportul de admitere a acestei propuneri legislative, dar să știți că folosirea 

în mod electoral a unei teme nu va face ca viața românilor să se schimbe, pentru că ei au nevoie de o 

implicare mult mai intensă decât ceea ce am văzut până acum. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

* 

Am avut o intervenție din sală, și îmi cer scuze că nu l-am văzut pe domnul senator Oprea, la 

punctul 7 – Propunerea pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule, L482. 

Vă rog, domnule senator, microfonul central. 



 

- 11 - 

 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Nu puteam să nu spun câteva cuvinte, să nu spunem noi, cei din Grupul senatorial PSD, despre 

inițiativa legislativă privind sprijinirea producției interne de autovehicule și echipamente electrice și 

electronice de uz casnic. 

Este o inițiativă care vine să sprijine un sector care aduce 14% la PIB-ul României. Și văd în 

sală senatori de Dolj, senatori de Argeș, și știu cât de importante sunt pentru toate capacitățile de 

producție de pe platformele industriale din aceste județe, pentru că nu vorbim doar despre Dacia, doar 

despre Ford, ci vorbim despre cele peste 500 de companii care produc componente auto pentru aceste 

fabrici importante ale industriei românești. 

Propunem, concret, să sprijinim cererea, să sprijinim reînnoirea parcului auto în România prin 

dublarea Fondului pentru mediu, astfel încât Programul „Rabla”, Programul „Rabla” pentru 

autovehicule, pentru reînnoirea automobilelor, să poată funcționa, astfel încât producția în cele două 

fabrici din România să fie stimulată. Este un program punctual, un program care vine să rezolve și să 

dea un răspuns unei nevoi pe care această industrie o resimte. Guvernul României nu a fost în stare să 

gândească un astfel de program. 

De asemenea, industria de electrocasnice are și ea o amprentă puternică în economia 

românească. Sunt zeci de producători de diverse componente electrocasnice și stimulăm producția lor, 

de asemenea, prin posibilitatea de a cumpăra, reînnoi și a fi, în același timp, prietenoși cu mediul, de a 

reînnoi produsele pe care le avem în case și de a fi prietenoși cu mediul și a le refolosi, recupera pe 

cele deja folosite. Este o inițiativă care vine să stimuleze economia românească. 

De aceea, grupul senatorial va vota pentru această inițiativă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Mergem mai departe. 

Stimați colegi, 

Punctul 8… tocmai l-am punctat. 

* 

Punctul 9, Propunerea legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care îşi 

doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării. (L485/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 
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Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, doamna Presadă. 

Cred că mai bine rămâneți cu noi în direct. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua, din nou! 

Vara aceasta, când toată lumea era îngrijorată de evoluția pandemiei și efectele acesteia asupra 

economiei, domnii Meleșcanu și Gerea se gândeau cum să-și mai asigure un venit, pe lângă pensiile 

speciale de care beneficiază. Ar fi de râs, dacă nu ar fi tragic, că unii parlamentari înțeleg să folosească 

funcția pe care o au în interes personal. Așa că s-a gândit domnul Meleșcanu să oblige firmele private 

cu cifra de afaceri de peste 5 milioane de lei și cu cel puțin cinci angajați să angajeze pensionari în 

calitate de consilieri. 

Mă bucur că există o majoritate în acest Senat care a înțeles să respingă această propunere 

conform căreia firmele private nu sunt bune decât să le plătească unora indemnizațiile de parlamentari, 

să le angajeze rudele, prietenii și, eventual, pensionarii și să alimenteze bugetul statului pentru plata 

pensiilor speciale. 

USR va vota pentru respingerea propunerii legislative, deci pentru raportul de respingere venit 

de la comisia de specialitate. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

E în regulă. 

Mulțumesc. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi, am încheiat punctul 9. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind 

stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a 

unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora. (L488/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Doamna Presadă, din partea Grupului USR. 

Vă rog. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 
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Inițiativa de față îmi aparține, ea a fost înaintată Senatului, ca primă Cameră sesizată, în luna 

iulie, în timpul sesiunii extraordinare, după ce amendamente cu conținut similar la legile incidente au 

fost respinse. 

Am propus ca durata procesului de vot să fie de două zile, astfel încât să diminuăm riscul de 

infectare cu COVID-19… (Neinteligibil.)… alegătorilor și al celor care își petrec timpul în secția de 

votare în perioada procesului electoral, dar și amenajarea secțiilor de votare în construcții temporare. 

Avem nevoie de vot pe timpul a două zile pentru un vot în siguranță pe 27 septembrie. Sunt 

lucruri pe care și le doresc și românii. Așa cum a arătat un sondaj recent, 63% dintre simpatizanții 

tuturor partidelor și-au exprimat interesul pentru mai multe zile de vot, pentru securizarea procesului de vot 

în pandemie, iar 82% dintre românii cu drept de vot au cerut creșterea numărului secțiilor de votare. 

Astăzi vedem cum evoluția pandemiei este din ce în ce mai îngrijorătoare, în ultima săptămână 

avem o medie zilnică de 1 200 de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. 

Din păcate, în timpul sesiunii extraordinare nu s-a întâmplat mare lucru, în afara 

pseudomoțiunii de cenzură inițiate de către domnul Ciolacu în lupta sa pentru scaunul de președinte 

PSD, așa că la Comisia juridică s-a dat un raport de respingere a acestei inițiative fără discuții serioase 

cu experți epidemiologi. Modificarea de față ar fi putut fi adoptată în timp util, iar ajustarea 

calendarului electoral putea fi făcută, cum s-a mai făcut și anterior, prin hotărâre de Guvern. 

Din păcate, prin respingerea inițiativei de față, românii se vor expune unui risc epidemiologic 

crescut, atât ca alegători, dar și ca membri ai birourilor secțiilor de votare, în timpul alegerilor locale 

din 27 septembrie. 

USR va vota împotriva raportului de respingere a acestei inițiative. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei Presadă. 

Îmi pare rău că nu putem avea discuțiile în plenul Senatului, pentru că e interesant – Comisia 

juridică să ajungă să fie expert și în rapoarte epidemiologice. 

Cred că lucrurile trebuiau să vină din altă parte, dar așteptăm vremuri mai bune. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Mergem mai departe. 

* 

 Punctul 11, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2020 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea 

cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
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certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene. (L511/2020) 

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

amendament admis, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul public de pensii. (L499/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a propunerii. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Și, din ce am notat eu aici, avem o ultimă intervenție din partea doamnei Florina Presadă, 

senatorul zilei pe ziua de astăzi. 

Vă rog, doamna Presadă. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Suntem la punctul 12? 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Punctul 12, da. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Suntem în fața unei propuneri legislative venite din partea domnului senator Liviu-Marian Pop, 

prin care se constituie la nivelul caselor teritoriale de pensii consilii consultative, fără acordarea de 

indemnizații pentru participare la ședințele acestuia. 

Conform propunerii, aceste consilii vor avea 19 membri desemnați pentru cinci ani și vor fi 

formate din: reprezentanți ai autorităților publice (dintre care un membru numit de președintele 

consiliului județean și patru membri reprezentați ai serviciilor deconcentrate), cinci membrii desemnați 

de confederațiile patronale, cinci membri desemnați de confederațiile sindicale și trei membrii 

desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor. 

Trebuie menționat aici că statutul caselor teritoriale de pensii – spune propunerea –, va conține 

și atribuțiile acestor consilii. Acest lucru este absolut ilogic și nu are nicio acoperire legală, pentru că 

atribuțiile caselor teritoriale de pensii sunt strict cele legate de aplicarea legislației privind pensiile. 
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Casele teritoriale de pensii nu au atribuții de reglementare. Nu văd cum membrii acestor comisii 

consultative se pot implica, de exemplu, în deschiderea unui dosar de pensie. 

Această propunere pare a fi doar o tentativă cu iz electoralist a PSD, de a mai folosi tema 

pensiilor, în timp ce scade în sondaje. Asta dacă nu cumva vor ca, ulterior, prin lege, să acorde 

indemnizații membrilor acestor comisii care, legal vorbind, nu pot face nimic. 

Noi vom vota împotriva raportului de admitere. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi, la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a 

monumentelor de for public. (L503/2020) 

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

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. 

Distinși colegi, 

Proiectul de lege ce urmează a fi supus votului dumneavoastră are ca principal scop acela de a proteja 

și promova memoria națiunii noastre, pe care nu puțini sunt cei care au încercat să o șteargă cu buldozerul. 

Pe de o parte, instituie un regim mai bun de protecție monumentelor de for public, printr-o 

delimitare mai clară a zonei de protecție și a obligațiilor ce revin celor responsabili. Pe de altă parte, 

obligă la montarea de plăci comemorative în locuri legate de mari personalități ale culturii, științei sau 

vieții politice, acolo unde au avut loc evenimente importante, inclusiv pe fațadele clădirilor construite 

ulterior demolării imobilelor în care personalitatea a locuit sau unde a avut loc un eveniment istoric. 

Aceste plăci vor conține, pe lângă câteva informații esențiale, un cod QR. Odată scanat, acest 

cod va redirecționa utilizatorul către o pagină de internet administrată de Ministerul Culturii, unde va 

găsi mai multe informații despre personalitatea sau evenimentul respectiv. 

Într-o lume care ne cere tot timpul să ne reinventăm, consider că este cu atât mai important să 

nu uităm cine suntem. 

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

admise. 
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Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Ionuț Vulpescu. 

Mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 14, Proiectul de lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 

Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.271/2020 privind „Majorarea 

selectivă de capital 2018” şi Rezoluţia nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, 

adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale. (L542/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 15, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. 

(L479/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 16, Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 30 august drept Ziua Naţională a 

Martiriului Românesc. (L480/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație este de respingere a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții, mergem mai departe. 

* 

Punctul 17, Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de 
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Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Mureş. (L481/2020) 

Raportul Comisiei pentru transporturi este de admitere, cu un amendament admis, a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 18, Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 

nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum 

și pentru modificarea și completarea altor acte normative. (L487/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

La punctul 19, stimați colegi, cum spuneam la începutul ședinței, avem modificări în 

componența nominală a unor comisii. 

Ne vom pronunța la finalul ședinței. 

* 

Înainte de a încheia prima parte a ședinței, o invit la microfonul central pe doamna senator 

Gabriela Crețu, pentru a da citire unei informări privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile 

Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona. 

Ele se regăsesc, în parte, afișate pe pagina de internet a Senatului. 

Doamna senator. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Am dat de lucru Comisiei Europene peste vară. Avem 15 răspunsuri, pe care le găsiți postate pe 

site, nu o să vi le citesc. O să-mi permiteți doar – mă iertați, dacă țin masca, mi se aburesc ochelarii și 

nu mai văd, așa că o să-mi permiteți, de la distanță regulamentară, să dau masca – să vă punctez doar 

cinci aspecte, care mi s-au părut, în mulțimea detaliilor din răspunsurile Comisiei, relevante. 
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1. În privința Parteneriatului Estic, mulțumind pentru contribuția noastră – e vorba și de 

contribuția ca țară la Parteneriatul Estic –, ne anunță că va elabora un nou set de obiective, pentru 

summitul de anul viitor. Și mă gândeam că poate contribuim, Comisia de afaceri europene, Comisia de 

politică externă, să avem în vedere, pentru a nu avea surprize în schimbările care vor fi făcute. De 

asemenea, recunoaște că a mutat accentul de pe Est spre Sud și Balcanii de Vest, dar ne asigură că va 

urmări echilibrul și în ceea ce privește fondurile și finanțările. 

2. La Agenția de Drepturi Fundamentale, sesizasem că România nu are reprezentant în 

conducere. Și aflăm de la Comisia Europeană că, în data de 14 iulie, a acceptat drept reprezentant al 

României pe domnul Asztalos Csaba. N-avem obiecții de principiu cu privire la candidat, la persoană, 

dar avem obiecții față de Guvernul României, care, conform art.19 alin.(1) din Legea nr.373, trebuia să 

ne anunțe nominalizarea. Măcar să ne-o anunțe, ca să știm ce se întâmplă. 

3. În materie de politică de vize, Comisia Europeană reiterează angajamentul de a acționa în 

continuare pentru scutirea de vize a tuturor statelor membre, remarcă progresele României și ne 

informează că a avut o reuniune cu Statele Unite, în 18 – 19 iunie. Ne spune ce a susținut, nu ne spune 

și care a fost poziția Statelor Unite. 

4. De asemenea, Comisia susține analizele noastre legate de inegalități, de impactul asimetric al 

măsurilor și finanțării prin instrumente financiare, de folosirea indicatorilor inadecvați și mai ales 

despre rolul corporațiilor sau taxării necesare a acestora. Împărtășește inclusiv acele poziții asupra 

cărora colegii de la PNL și USR nu căzuseră de acord. Chiar ieri, comisarul Paolo Gentiloni a afirmat 

public ceea ce scrie în răspuns: „Nu putem accepta ideea ca marii câștigători ai crizei, corporațiile din 

Big Tech de exemplu, să nu contribuie echitabil la veniturile publice. Rata de impozitare efectivă 

pentru ele este, la nivel european mediu, de 9,5%. Pentru celelalte companii, media este de 23,5%.” 

5. Și a cincea, și ultima, idee pe care am scos-o din cele 15 răspunsuri – reamintesc, sunt toate 

postate pe site –, cu privire la strategia 5G, pe care Comisia și noi o susținem, recomandă ca, împreună 

cu organizațiile internaționale relevante și comunitatea științifică, să abordăm îngrijorările populației și în 

ideea de a preveni, probabil, în special fake-news-ul, care circulă ca măsură anticoncurențială mai ales. 

Mulțumesc foarte mult. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator Gabriela Crețu. 

Stimați colegi, 

Am încheiat dezbaterile asupra primului punct al ordinii de zi. 

* 

Urmează exercitarea votului, printr-un singur apel nominal, asupra tuturor punctelor înscrise pe 
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ordinea de zi. Vă reamintesc că, potrivit art.1101 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui 

singur vot raportul în întregime și inițiativa. 

Conform art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării 

pentru proiectul de hotărâre și inițiativele dezbătute anterior. 

La punctul 1 urmează să ne pronunțăm prin vot asupra Proiectului de hotărâre privind contul de 

execuție a bugetului Senatului României pe 2019. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea proiectului de hotărâre, opțiunea 

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, evident, vă abțineți. 

Punctul 2 – ne vom pronunța prin vot asupra solicitării de transmitere către Camera 

Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea solicitării de transmitere către 

Camera Deputaților, iar opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord. 

Punctul 3, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului cu un amendament admis și propunerii, astfel cum se propune a fi modificată prin 

amendamentul din raportul comisiei. 

Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.132/2020 privind măsuri de spijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID-19, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă – ne vom pronunța, printr-un 

singur vot, asupra raportului cu un amendament admis și proiectului de lege pentru aprobarea 

ordonanței. 

Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.131/2020 privind reglementarea unor 

măsuri – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului și a proiectului de lege privind 

respingerea ordonanței. 

Punctul 6, Propunerea pentru modificarea şi completarea OUG nr.22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ne vom pronunța prin vot, 

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

  Punctul 7, Propunerea pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi echipamente 

electrice şi electronice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și 

propunerii legislative. 

Punctul 8, Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 
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raportului de admitere și propunerii. 

Punctul 9, Propunerea privind reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care îşi doresc să îşi 

continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării – ne vom pronunța, printr-un 

singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 10, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea 

datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 – ne vom pronunța, 

printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 11, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.134/2020 pentru modificarea şi 

completarea OUG nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 

atribuite României la nivelul Uniunii Europene – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului cu un amendament admis și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Punctul 12, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

public de pensii – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și propunerii. 

Punctul 13, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor 

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

propunerii legislative. 

Punctul 14, Proiectul de lege privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la 

Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr.271/2020 privind „Majorarea 

selectivă de capital 2018” şi Rezoluţia nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, 

adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale – ne vom pronunța, printr-un 

singur vot, asupra raportului de admitere și proiectului de lege. 

Punctul 15, Propunerea pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal – ne vom 

pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și propunerii legislative. 

Punctul 16, Propunerea pentru declararea zilei de 30 august drept Ziua Naţională a Martiriului 

Românesc – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv 

respingerea propunerii legislative. 

Punctul 17, Propunerea privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate 

în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 

„C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Mureș – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului cu amendamentul admis și propunerii legislative. 

Punctul 18, Propunerea pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 
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nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate – ne vom 

pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

La punctul 19 avem modificări în componența nominală a unor comisii permanente – ne vom 

pronunța prin vot asupra modificărilor propuse de viceliderul Grupului parlamentar PSD. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu modificările în componența nominală a 

comisiilor permanente, opțiunea „contra” înseamnă că 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 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. 

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

„pentru”, „contra” și „abținere”. Astfel, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea 

inițiativelor, cu modificările propuse prin amendamente 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 9, punctul 10, punctul 16, punctul 18 de pe ordinea de zi, opțiunea 

„pentru” înseamnă că sunteți de acord cu raportul de respingere, respectiv respingerea inițiativelor 

legislative, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu respingerea acestora, iar prin 

exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot. 

La punctul 5 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. 

Stimați colegi, 

Îl invit la microfonul central pe domnul senator Mario Oprea, pentru efectuarea apelului nominal. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Începem sesiunea de vot. 

Ca atare, vă rog să faceți legătura telefonică cu domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor. 

Se pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Vlad Alexandrescu, senator USR de București, și votez după cum urmează: 

punctul 1 de pe ordinea de zi, referitor la Hotărârea privind contul de execuție a bugetului Senatului 

pentru anul 2019 – abținere, punctul 2, în privința trimiterii la Cameră a b418 – pentru trimitere, 

punctul 3, L529 – împotriva raportului de admitere, punctul 4, L509 – pentru raportul de admitere, 

punctul 5, L508 – abținere, punctul 6, L562 – împotriva raportului de admitere, punctul 7, L482 – 

abținere, punctul 8, L483 – pentru raportul de admitere, punctul 9, L485 – pentru raportul de 

respingere, punctul 10, L488 – împotriva raportului de respingere, punctul 11, L511 – pentru raportul 

de admitere, punctul 12, L499 – împotriva raportului de admitere, punctul 13, L503 – pentru raportul 

de admitere, punctul 14, L542 – pentru raportul de admitere, punctul 15, L479 – pentru raportul de 

admitere, punctul 16, L480 – pentru raportul de respingere, punctul 17, L481 – abținere, punctul 18, 

L487 – pentru raportul de respingere, punctul 19, la modificarea comisiilor, PSD – pentru. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește pentru vot domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, așa cum ne-au propus, în rapoartele 

lor, comisiile de specialitate. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează să voteze domnul senator Antal István-Loránt. 

Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, de la punctul 1 până la punctul 11 votez pentru, la 

punctul 12 – împotrivă, la punctul 13 – împotrivă, de la punctul 14 până la punctul 19 – votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează să voteze doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Sunt senatorul Viorel Arcaș, pentru toate punctele de pe ordinea de zi votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Baciu Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, voi vota în felul următor: la 

punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, 

punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 

– pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, punctul 16 – abținere, punctul 17 – pentru, punctul 18 – pentru, iar 

la 19 – pentru schimbările din comisii propuse de domnul Bogdan. 

Mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mulțumesc. 

Senator Viorel Badea sunt: punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5 și 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8, 9 – 

pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16, 17 – abținere, 18, 19 – pentru. 
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Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Bună ziua! 

Senator Bădălău Nicolae, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Bodog Florian. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Florian Bodog, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Botnariu Emanuel. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua! 

Emanuel-Gabriel Botnariu sunt, senator de Ilfov, votul meu pentru astăzi este pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Și vreau să adresez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Maria, Marian și toate derivatele. 

O zi frumoasă vă doresc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și vă mulțumesc, domnule senator. 

Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 
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Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

Senator Liviu Brăiloiu, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, votul meu astăzi, pentru întreaga listă, este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

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

următorul: 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 

16 – abținere, 17 – abținere, 18 – pentru, 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Caracota Iancu. 
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Se pregătește domnul senator Cazan Mircea. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Sunt senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, votul meu este: de la punctul 1 la punctul 4 

inclusiv – pentru, punctul 5 și punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – pentru, 

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

punctele 16 și 17 – abținere, punctele 18 și 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cazan Mircea-Vasile, PNL Sibiu, votez după cum urmează: punctele 1, 2, 3 și 4 

– pentru, punctele 5 și 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – 

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

17 – abținere, punctele 18 și 19 –  pentru. 

Vă urez o zi bună. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

… (Neinteligibil.)… senatorul Florin Cârciumaru și votul meu este pentru la toate punctele 

aflate pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chirteș Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș, astăzi votez astfel: de la punctul 1 la punctul 4 – 

pentru, punctele 5 și 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctul 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 

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

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Se pregătește domnul senator Chiţac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

Bună ziua! 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîţu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin. 

Se pregătește domnul senator Coliban Allen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 

Urmează domnul senator Corlățean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumesc. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Se pregătește să voteze, la microfonul 5, domnul senator Covaci Dorel. 
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Nu a răspuns. 

Îl rog să voteze, de la microfonul 5, pe domnul senator Covaci Dorel. 

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Domnul Dorel Covaci: 

Bună ziua! 

Sunt Dorel Covaci, senator PSD Timiș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Doresc, de asemenea, să spun la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator, foarte mult. 

Urmează  să voteze doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

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: 

punctele 1, 2, 3, 4, 5 – pentru, punctul 6 – abținere, de la punctul 7 până la punctul 15 inclusiv – 

pentru, punctul 16 – abținere, punctul 17 – pentru, punctul 18 – împotrivă, punctul 19 – pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia și se pregătește să voteze, de la microfonul 

5, doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează, de la microfonul 5, doamna senator Crețu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 
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Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua, stimați colegi, încă o dată! 

Astăzi votul meu este pentru adoptare sau respingere, după caz, așa cum s-a precizat la 

începutul ședinței de vot. 

De asemenea, precizez că am citit cu atenție răspunsurile Comisiei Europene și vom continua 

dialogul cu aceasta. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor și să vă bucurați de nume sau cu prietenii care poartă numele de Maria sau Marin! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Deci „pentru”. Mulțumim. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly-Zsolt. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL de Arad Ioan Cristina și voi vota la ordinea de zi de azi după cum urmează: 

punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – împotrivă, la punctul 7 mă 

abțin, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – 

pentru, 16 – abținere, 17 – abținere, 18 – pentru și 19 tot pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze, la microfonul central, domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc mult. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței plenului 

Senatului de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează  la vot domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 11 inclusiv 

– pentru, punctele 12 și 13 – împotrivă, de la punctul 14 până la punctul 19 – pentru. 

Mulțumesc. O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, votul meu este astăzi în felul următor: de la punctul 1 până la 

punctul 11 votez pentru,  la punctele 12 și 13 votez împotrivă,  de la punctul 14 până la punctul 19 

inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează  să voteze doamna senator Dan Carmen Daniela și se pregătește domnul senator 

Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi votez pentru. 

Vă doresc multă sănătate și un sincer la mulți ani sărbătoriților! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 

Urmează  domnul senator Dănăilă Leon. 

Se pregătește domnul senator Deneş Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

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

pentru, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctul 
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8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, 

punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru, punctul 16 – abținere, punctul 17 – 

abținere, punctul 18 – pentru, punctul 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Deneş Ioan. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Ioan Deneş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi 

a Senatului. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos, votul meu este în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 11 

inclusiv – pentru, punctele 12 și 13 – împotrivă, iar de la punctul 14 până la punctul 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează  domnul senator Diaconescu Renică. 

Se pregătește doamna senator Dima Carmen. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

La mulți ani, domnule senator Marius Oprea! 

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

senator Renică Diaconescu. 

O zi bună! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumesc tare mult, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dima Carmen. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua, distins Senat! 

Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi astăzi. 

La mulți ani sărbătoriților zilei și vă doresc o zi bună tuturor! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi foarte mult, doamna senator. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Pentru proiectele aflate pe ordinea de zi de astăzi votul meu este următorul: punctul 1 – 

abținere, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru raportul de admitere, punctul 5 – 

abținere, punctul 6 – împotriva raportului de admitere, punctul 7 – abținere, punctul 8 – pentru raportul 

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

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

16 – pentru, punctul 17 – abținere, punctul 18 – pentru și punctul 19 – pentru modificările făcute 

pentru comisii. 

La mulți ani tuturor ce se sărbătoresc astăzi! 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 

Urmează  domnul senator Dircă George. 

Se pregătește domnul senator  Dogariu Eugen. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Sunt Nicoleta-Ramona Dinu, senator USR de Constanța, și votez astăzi după cum urmează: la 

punctul 1 – abținere, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – abținere,  6 – împotrivă, 7 – abținere, 8 – 
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pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 și 16 – pentru, 17 – abținere, 

18 și 19 – pentru. 

Mulțumesc frumos și la mulți ani sărbătoriților zilei! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator Nicoleta-Ramona Dinu. 

Urmează domnul senator Dircă George. 

Se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt Dircă George, senator ales în Circumscripția 18 Galați, dați-mi voie prin a începe să vă urez la 

mulți ani, domnule secretar de ședință, dumneavoastră și tuturor celor care astăzi își serbează onomastica! 

La punctele aflate în dezbatere pe ordinea de zi, votul meu este următorul: la punctul 1 – 

abținere, la punctul 2 – pentru trimiterea la Cameră, la punctul 3 – împotriva raportului de admitere, la 

punctul 4 – pentru raportul de admitere, la punctul 5 – abținere, la punctul 6 – împotriva raportului de 

admitere, la punctul 7 – abținere, la punctele 8 și 9 – pentru cele două rapoarte, la punctul 10 – 

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

împotriva raportului de admitere, la punctele 13, 14, 15 – pentru raportul de admitere, punctul 16 – 

pentru raportul de respingere, la punctul 17 – abținere, la punctul 18 – pentru raportul de respingere, 

iar la punctul 19 – pentru modificările în cadrul comisiilor. 

Vă mulțumesc și vă doresc zi bună în continuare. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumesc și eu, domnule senator, și vă întorc aceleași gânduri bune și urări de sănătate. 

Urmează domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Eugen Dogariu și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Cristian Dumitrescu, votul meu este pentru la toate… fiecare din cele… toate cele… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

19… 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

… toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 

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

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

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

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

punctul 19 – pentru. 

O zi bună tuturor! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

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

ordinea de zi votul meu este pentru. 
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O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR de Covasna, votez: la punctele 1-11 – 

pentru, punctele 12, 13 – împotrivă, punctele 14-19 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

O zi plăcută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătește domnul Fifor Mihai. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Bună ziua! 

Sunt Daniel Fenechiu, senator PNL de Bacău, vreau și eu să urez la mulți ani secretarului de 

ședință Mario Oprea și tuturor colegilor și colegelor care se sărbătoresc astăzi! 

Votul meu este următorul: la punctele 1 – 4 – pentru, punctele 5, 6 – împotrivă, punctul 7 – 

abținere, punctele 8, 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – 

pentru, 16 și 17 – abținere, 18 și 19 – pentru. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Mulțumesc, domnule lider. 

Urmează să voteze domnul senator Fifor Mihai. 

Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

zi de astăzi. 
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Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează  să voteze domnul senator Filipescu Răducu și se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Răducu Filipescu, senator de Călărași, votul meu este următorul: punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5 

și 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8 și 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – 

pentru, 16 – abținere, 17 – abținere, 18 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

O zi frumoasă… (Neinteligibil) 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 19, domnule senator? 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

La 19 – abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Mulțumesc frumos. 

Bună ziua! 

Senator Cristian Ghica, USR București, votez la punctul 1 – abținere, punctul 2 – pentru, 

punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – 

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

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

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, la microfonul 5, domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: de la punctul 1 la 4 inclusiv – 

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

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

De asemenea, vreau să doresc și eu la mulți ani sărbătoriților, inclusiv domnului secretar Mario 

Oprea, la mulți ani, sănătate multă! 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. 

Sănătate și dumneavoastră! 

Urmează să voteze doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc. 

Alina Gorghiu sunt, senator de Timiș, votul meu astăzi este în felul următor: de la punctele 1 

până la 4 – pentru, 5 și 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – 

împotrivă, punctele 13, 14 și 15 sunt cu vot pentru, 16 – abținere, 17 – abținere și ultimele două 

puncte, 18 și 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua și bine v-am găsit! 

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

abținere, punctul 2 – pentru trimiterea la Cameră, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru raportul de 

admitere, punctul 5 – abținere, punctul 6 – împotriva raportului de admitere, punctul 7 – abținere, 

punctele 8 și 9 – pentru rapoartele de admitere, respectiv respingere, punctul 10 – împotriva raportului 

de respingere, punctul 11 – pentru raportul de admitere, punctul 12 – împotriva raportului de admitere, 

punctul 13 – pentru raportul de admitere, punctul 14 – pentru raportul de admitere, punctul 15 – pentru 

raportul de admitere, punctul 16 – pentru raportul de respingere, punctul 17 – abținere, punctul 18 – 

pentru raportul de respingere și punctul 19 – pentru modificarea componenței comisiilor. 

Mulțumesc. 
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O zi bună în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ion Hadârcă și votul meu este pentru toate cele 19 puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și la mulți ani tuturor omagiaților zilei de azi! 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Alo! 

… Carmen Hărău, de la Hunedoara, votul meu pentru ședința de astăzi este următorul: punctele 

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

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

18 – pentru, punctul 19 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

Zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 

Ilea Vasile sunt, senator de Cluj, și votul meu astăzi este următorul: la punctele 1, 2, 3 și 4 

votez pentru, punctul 5 și punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctul 8 și punctul 9 – pentru, 

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

punctele 16 și 17 – abținere, la punctele 18 și 19 votez pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ilie Viorel. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt Viorel Ilie, senator PNL de Bacău, pentru început aș vrea să urez și eu sănătate și o viață 

frumoasă tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, iar votul pentru ordinea de zi este următorul: de la 

punctul 1 până la punctul 4 – vot pentru, punctele 5 și 6 – vot împotrivă, punctul 7 – abținere, punctele 

8 și 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, 12 – împotrivă, punctele 13, 14 și 15 – vot 

pentru, punctele 16, 17 – abținere, iar 18 și 19 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua!  

Sunt Lucian Iliescu, senator PMP de București, votul exprimat de mine pentru ședința de astăzi 

este următorul: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 

– abținere, 7 – abținere, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14 și 15 

– pentru, punctul 16 – abținere, punctul 17 – abținere, punctul 18 – pentru… 

Domnule președinte, stimați colegi, vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Virginel Iordache. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Vă mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabi Ionașcu, senator PMP de Ialomița, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

următorul: de la punctul 1 până la punctul 15 inclusiv votul meu este pentru, la punctul 16 votul meu 
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este abținere, la punctul 17 votul meu este pentru, la punctul 18 votul meu este împotrivă, iar la 

punctul 19 votul meu este pentru. 

Tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria: la mulți ani! 

O zi bună tuturor! 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. 

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. 

Vă doresc numai bine și o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Alo! Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator PSD de Gorj Iriza Scarlat, și votul meu astăzi este pentru la toate cele 19 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și doresc din tot sufletul la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

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

11 inclusiv – pentru, 12 13 – împotrivă și de la 14 la 19 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Vă doresc o zi frumoasă! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

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 

punctele înscrise pe ordinea de zi de azi. 

O zi liniștită tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lungu Dan. 

Se pregătește domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Domnul Dan Lungu: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, și votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – 

abținere, la punctul 2 – pentru trimitere, la punctul 3 – împotriva raportului de admitere, la punctul 4 – 

pentru raportul de admitere, la punctul 5 – abținere, la punctul 6 – împotriva raportului de admitere, la 

punctul 7 – abținere, la punctul 8 – pentru raportul de admitere, la punctul 9 – pentru raportul de 

respingere, la punctul 10 – împotriva raportului de respingere, la punctul 11 – pentru raportul de 

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

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

raportul de respingere, la punctul 17 – abținere, la punctul 18 – pentru raportul de respingere, iar la 

punctul 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian, iar votul meu este următorul: de la punctul 1 până la 

punctul 15 de pe ordinea de zi voi vota pentru, la punctul 16 – abținere, la punctul 17 voi vota pentru, 

la punctul 18 voi vota împotrivă, iar la punctul 19 voi vota… (Neinteligibil.)… 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lupu Victorel. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

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

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Giurgiu Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu este pentru la toate cele 19 

puncte înscrise pe ordinea de zi. 

La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! 

Mulțumesc. Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, la microfonul 5, domnul senator Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Nicolae Marin, senator de Galați, PRO România, și votez pentru la toate 

punctele aflate pe ordinea de zi de astăzi. 

Sănătate și la mulți ani sărbătoriților! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marussi George. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

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

punctul 1 – abținere, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – abținere, 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 

16 – pentru, 17 – abținere, 18 și 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

La mulți ani tuturor sărbătoriților! 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

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

legislative înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mazilu Liviu. 
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Se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

pentru. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihail Radu. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Radu Mihail, senator USR de diaspora: la punctul 1 – abținere, la 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – 

pentru, 5 – abținere, 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 

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

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan și se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt Mihu Ștefan, senator de Constanța, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru. 

Și le doresc la mulți ani tuturor celor care-și serbează ziua numelui astăzi! 

Sănătate maximă! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

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

La mulți ani tuturor sărbătoriților! 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 

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 astăzi pe ordinea de zi 

votul meu este pentru. 

Vă doresc o zi bună și la mulți ani sărbătoriților! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

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

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

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

sunt pentru, punctul 16 – abținere, 17 – abținere, 18 și 19 – pentru. 

O zi bună tuturor! 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Nicolae Șerban. 



 

- 46 - 

 

Se pregătește domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bun găsit tuturor! 

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

ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator de Suceava, senator PSD, mă numesc Niță Ilie… iertare!… și votul meu este 

pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește… nu se pregătește, că sunt pregătit. 

Mulțumesc. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo, bună ziua, domnilor colegi! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, și iată votul meu: de la punctul 1 până la 

punctul 11– pentru, punctele 12 și 13 – împotrivă și de la punctul 14 până la 19 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare și spor la treabă. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez în felul următor: punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 

– pentru, 5 – contra, 6 – contra, 7 – abținere, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – 

contra, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – abținere, 17 – abținere, 18 – pentru, 19 – pentru. 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 
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Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

… (Neinteligibil.)… Ștefan-Radu Oprea, senator PSD, votez pentru la toate punctele înscrise 

azi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc frumos. Zi bună, la revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Bună ziua! 

Sunt Roxana Pațurcă, iar votul meu pentru astăzi este următorul: la punctele 1, 2, 3 și 4 votul 

meu este pentru, punctele 5 și 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 

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

iar la punctele 18 și 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Senator Pauliuc Nicoleta, senator PNL de Ilfov, votul meu pentru astăzi este: punctele 1, 2, 3, 4 

– pentru, punctele 5 și 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – 

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

– abținere, punctele 18, 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pereș Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, iar astăzi votez după cum urmează: punctele 1, 2, 

3 și 4 – pentru, punctele 5 și 6 – contra, 7 – abținere, 8 și 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – 

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

O zi bună vă doresc tuturor. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua! 
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Senatorul Eugen Pîrvulescu sunt: punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, 4 – pentru, 5 – 

împotrivă, 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – 

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

Și am o rectificare: la punctul 6 – pentru. Repet, punctul 6 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Domnule senator, și la punctul 3 vă rugăm să specificați. Lipsește punctul 3. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Punctul 3 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pop Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Pop Gheorghe, de la Sălaj, și votul meu este pentru la toate punctele înscrise în 

ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

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

de pe ordinea de zi. 

Multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Sunt Cornel Popa, senator PNL de Bihor, și votez la ordinea de zi de astăzi după cum urmează: 

de la punctul 1 până la punctul 4 – pentru, 5 – contra, 6 – pentru, 7 – abținere, 8 și 9 – pentru, 10 – 

contra, 11 – pentru, 12 – contra, de la punctul 13 până la 15 inclusiv – pentru, 16 și 17 – abținere, 18 și 

19 – pentru. 

Vă doresc tuturor o zi de Sfântă Mărie binecuvântată! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

Popa Ion sunt, votez astfel: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

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

punctul 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, la punctul 11 – pentru, la punctul 12 – împotrivă, la punctul 

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

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Presadă Florina. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc și la mulți ani sărbătoriților zilei! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează doamna senator Presadă Florina. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Sunt Florina Presadă, senator USR de București, astăzi votez în felul următor: la punctul 1 – 

abținere, la punctul 2 – pentru trimitere, punctul 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – abținere, 6 – împotrivă, 

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

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

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Ion Rotaru, PSD Brăila, votul meu pentru astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

La mulți ani sărbătoriților! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

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

Multă sănătate sărbătoriților de astăzi! 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

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 pentru astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Doresc o zi bună tuturor colegilor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua, dragi colegi! 

De la poalele Caraimanului, Emanoil Savin, senatorul de Prahova, votul meu este pentru la 

toate inițiativele legislative aflate pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 
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Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

La mulți ani sărbătoriților de astăzi! 

O zi frumoasă și numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

O zi minunată tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

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. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bun găsit tuturor! 
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Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, vot pentru la toată lista. 

La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

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

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună ziua! 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 
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Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Vă urez la mulți ani tuturor sărbătoriților! 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 

Și noi, dumneavoastră! 

Urmează domnul senator Șoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoș Ioan-Iustin. 

Domnul Costel Șoptică: 

Mulțumesc. 

Costel Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu pentru ziua de astăzi este următorul: de la 

punctul 1 la punctul 4 – pentru, punctul 5 – contra, punctul 6 – contra, punctul 7 – abținere, punctul 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – contra, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – 

abținere, 17 – abținere, 18 și 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Zi frumoasă să avem cu toții! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Talpoș Ioan-Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin. 

Înainte de a spune cum voi vota astăzi, vreau să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! 

Votul meu pentru astăzi este următorul: de la punctul 1 la punctul 4 – pentru, punctul 5 – 

contra, punctul 6 – pentru, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – contra, punctul 

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

abținere, iar până la final, de la punctul 18 începând – pentru. 

Vă mulțumesc. 
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O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Domnul Tánczos Barna: 

Barna Tánczos, senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este următorul: punctele de la 

1 până la 11 – votul meu este pentru, punctele 12 și 13 – împotrivă, de la 14 până la 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

Senator Eugen Teodorovici, votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi de astăzi este 

următorul: la punctele 3 și 6 – abținere, la restul punctelor de pe agendă – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Alo! Bună ziua! 

Toma Cătălin Dumitru, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru ordinea de zi este 

următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctele 5 

și 6 – contra, 7 – abținere, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – contra,11 – pentru,12 – contra, 13 – pentru, 14 – 

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

Mulțumesc mult. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Toma Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Urez și eu la mulți ani tuturor celor ce își sărbătoresc astăzi ziua numelui! 

Iar în privința votului, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc și sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

La mulți ani tuturor celor care-și sărbătoresc astăzi numele! 

Pentru ziua de astăzi, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

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

11 inclusiv – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctul 13 – împotrivă, de la punctul 14 până la punctul 

19 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Se pregătește domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 
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Domnul Adrian Țuțuianu: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, votul meu este pentru de la punctul 1 la punctul 19. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul senator Vela Marcel. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

pe ordinea de zi. 

La mulți ani tuturor de ziua onomastică! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul ministru Vela Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Vulpescu Ioan. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Vulpescu Ioan și votez pentru la toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Wiener Adrian. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Adrian Wiener: 

Bună ziua! 

Senatorul Adrian Wiener sunt, senator de Arad, și votul meu este după cum urmează: la primul 

punct, la Proiectul de hotărâre privind execuția bugetului – abținere, la 2 – pentru trimitere la Cameră, 
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la 3 – împotriva raportului de admitere, la 4 – pentru, la 5 – abținere, la 6 – împotrivă, la 7 – abținere, 

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

pentru, la 15 – pentru, la 16 – pentru, la 17 – abținere, iar la 20 pentru raportul de respingere, la 19… 

la ultimul punct – pentru trimitere la comisii… pentru a fi modificate. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

Nu a răspuns. 

Conform Regulamentului, urmează a doua rundă de apeluri telefonice și începem cu doamna 

senator Arcan Emilia. 

Doamna Emilia Arcan: 

Alo! Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

dezbătute de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua! 

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

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctul 5 – pentru, punctul 6 – abținere, de la punctul 7 la punctul 15 – pentru, punctul 16 – împotrivă, 

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

Mulțumesc. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

* 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

Înainte de a-mi exprima votul, vreau să fac un anunț: având în vedere demisia mea din Partidul 

Social Democrat, vă anunț că, începând de astăzi, voi activa ca senator independent neafiliat niciunui 

grup parlamentar. 

* 

Votul pentru astăzi este următorul: de la punctul 1 la punctul 4 – pentru, 5 și 6 – împotrivă, 7 – 

abținere, 8 și 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16 – abținere, 

17 – abținere, 18 și 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună și la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea, votul meu de astăzi este următorul: punctele 1, 2, 3 și 

4 – pentru, la punctele 5 și 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – 

împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16, 17 – abținere, 18, 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Vergil Chițac: 

Senatorul Chițac, Circumscripția nr.14 Constanța, și votez după cum urmează: de la punctul 1 

până la 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – abținere, punctul 8 – 

pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, 



 

- 61 - 

 

punctul 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, punctul 16 – abținere, punctul 17 – abținere, punctul 18 

– pentru, punctul 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Vă rog un al doilea apel pentru domnul ministru Cîțu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Domnul Allen Coliban: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

abținere, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – pentru, la punctul 5 – abținere, 6 

– împotrivă, 7 – abținere, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotriva raportului de respingere, 11 – pentru, 

12 – împotrivă, 13 – pentru, 14, 15 – pentru, 16 – pentru, la 17 – abținere, 18 – pentru raportul de 

respingere și la 19 – pentru modificările propuse. 

La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Senator Dunca Marius-Alexandru… pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Dan Manoliu: 

Senatorul Dan Manoliu, de Neamț, votul meu este astăzi pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Vă urez o zi bună și la mulți ani sărbătoriților! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi a Senatului de astăzi. 

O zi minunată s-aveți! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi domnule senator. 

Urmează domnul senator Romașcanu Lucian. 

Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. (Discuții.) 

Domnul George-Cătălin Stângă: 

Pot vota? 

Bună ziua! 

George-Cătălin Stângă, senator al Partidului Național Liberal, votul meu pentru punctele aflate astăzi 

pe ordinea de zi este următorul: punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – abținere, 8, 9 – 

pentru, 10 – împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16, 17 – abținere, 18 – pentru. 

Vă mulțumesc… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

… 19. 

Domnul George-Cătălin Stângă: 

„Pentru”. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Nu a răspuns. 

Al doilea apel pentru domnul ministru Vela Marcel. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua, dragi colegi! 

În primul rând, la mulți ani, domnule Mario Oprea și tuturor colegilor care astăzi aveți o zi 

minunată, vă spun din suflet cu ocazia Sfintei Maria! 

Votul meu este următorul: 1, 2, 3, 4 – pentru, 5, 6 – împotrivă, 7 – abținere, 8, 9 – pentru, 10 – 

împotrivă, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16, 17 – abținere și 18 și 19 – pentru. 

Vă mulțumesc mult. 

Multă sănătate și la mulți ani! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Vă mulțumesc și personal. 

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 Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să urez și eu la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, membri ai Senatului, dar și 

angajați ai Senatului! 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Vă rog să consemnați și votul meu: pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, avem rezultatul votului. 
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Îl rog pe domnul secretar Mario Oprea să dea citire. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da, domnule președinte. 

Punctul 1 – 117 voturi pentru, voturi contra – zero, abțineri – 13. 

Punctul 2, b418 – voturi pentru – 130, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 3, L529: voturi pentru – 116, voturi contra – 13, abțineri – 1. 

Punctul 4, L509: voturi pentru – 130, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 5, L508: voturi pentru – 86, voturi contra – 31, abțineri – 13. 

Punctul 6, L562: voturi pentru – 88, voturi contra – 38, abțineri – 4. 

Punctul 7, L482: voturi pentru – 86, voturi contra – zero, abțineri – 44. 

Punctul 8, L483: voturi pentru – 130, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 9, L485: voturi pentru – 130, voturi contra – zero, abțineri –  zero. 

Punctul 10, L488: voturi pentru – 86, voturi contra – 44, abțineri – zero. 

Punctul 11, L511: voturi pentru – 129, voturi contra – 1, abțineri – zero. 

Punctul 12, L499: voturi pentru – 77, voturi contra – 53, abțineri – zero. 

Punctul 13, L503: voturi pentru – 121, voturi contra – 9, abțineri – zero. 

Punctul 14, L542: voturi pentru – 130, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 15, L479: voturi pentru – 130, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 16, L480: voturi pentru – 95, voturi contra – 2, abțineri – 33. 

Punctul 17, L481: voturi pentru – 86, voturi contra – zero, abțineri – 44. 

Punctul 18, L487: voturi pentru – 126, voturi contra – 4, abțineri – zero. 

Punctul 19, modificări: voturi pentru – 129, voturi contra – zero, abțineri – 1. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea. 

Stimați colegi, 

Urmare a anunțului precedent, vă informez că: 

Proiectul de hotărâre înscris la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptat. 

Solicitarea de transmitere către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a inițiativei 

înscrise la punctul 2 a fost aprobată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost adoptată. 

La punctul 5 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței. 



 

- 65 - 

 

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 respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 11 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 14 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 17 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 18 a fost respinsă. 

De asemenea, vă informez că modificările în componența nominală a unor comisii permanente, 

înscrise la punctul 19, au fost aprobate. 

* 

Dau în continuare citire notei pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a 

Curții Constituționale. 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea 

şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea 

exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: 

- Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 

privind înfiinţarea Autorităţii Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 

- Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice; 

- Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor 

măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte 

normative – în procedură de urgență este această lege; 

- Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de asemenea, procedură de urgență; 

- și Lege pentru modificarea art.16 alin.(2) din Legea zootehniei nr. 32/2019. 
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Vă informez că 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, 8 septembrie 2020. 

Stimați colegi, 

Declar închisă ședința Senatului de astăzi, 8 septembrie. 

Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă organizarea ședinței. 

Să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.42. 


