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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 30 septembrie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 13.03. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

E toată lumea prezentă, stimați colegi? 

Toată lumea e prezentă, vedem numărul foarte mare astăzi aici. 

V-a fost dor să veniți la plen, domnule senator. 

Domnilor senatori, unde sunt doamnele senator? 

Stimați colegi, 

Declar deschisă ședința Senatului din 30 septembrie 2020, condusă de Robert Cazanciuc și 

colegii mei, domnii Ganea și Dircă. 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost stabilite de Biroul permanent și Comitetul 

liderilor și distribuite. 

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

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.1331 și art.1101 din Regulamentul Senatului, în 

situații excepționale ședințele plenului 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, în ordinea mărimii grupurilor. De asemenea, pe parcursul ședințelor de plen desfășurate 

prin mijloace electronice solicitările senatorilor de a interveni telefonic se pot efectua prin transmiterea 

unui mesaj text la un număr comunicat anterior. 

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

ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar în partea a 

doua – votul, printr-un singur apel nominal. 

Stimați colegi, 

Cu aceste precizări de ordin procedural, trecem la punctul 1 al ordinii de zi, Proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea 

cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, 

înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 

omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, 

precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora. (L507/2020) 

Raportul Comisiei pentru transporturi este de admitere a proiectului de lege. 
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Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 2, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2020 

pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și 

pentru completarea unor acte normative. (L586/2020) 

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

privind respingerea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Mergem mai departe, punctul 3 pe ordinea de zi, Propunerea legislativă privind instituirea zilei 

de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei. (L518/2020) 

Avem cumva inițiatori în sală? Nu. 

Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Toată lumea este motorizată, nimeni nu intervine. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 4, Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate 

„Locuinţe pentru tinerii români”. (L519/2020) 

Raportul Comisiei de buget și Comisiei economice este de admitere, cu amendamente admise, 

a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Ba da, domnul senator Radu Oprea. 

Vă rog, microfonul central. 
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Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Sunt inițiator al acestei propuneri legislative, care sper să se transforme în lege, prin votul 

senatorilor și prin votul deputaților ulterior. Este vorba despre solidaritate, un concept uitat în România 

în ultima perioadă, solidaritate cu tinerii, pentru că statisticile arată că 2100, anul 2100 va aduce o 

depopulare a țărilor din estul Europei între 50 și 70%. Și România, din păcate, se află spre 70% 

pierdere a tinerilor, care aleg să plece către alte țări, unde au alte oportunități. Sprijinirea lor devine o 

prioritate pentru PSD și de aici această propunere legislativă, în care cei care sunt dezvoltatori 

imobiliari, cei care au afaceri peste un milion de lei să vină – cifră de afaceri peste –, să fie solidari cu 

tinerii și să constituie sursă la acest fond de solidaritate. Cred că este o măsură bună. 

De aceea, senatorii membri ai Partidului Social Democrat și doamnele senator vor vota cu 

certitudine pentru această inițiativă legislativă, împreună cu amendamentele formulate. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Radu Oprea. 

Într-adevăr, o inițiativă extrem de bine-venită. Sperăm că toți colegii vor fi de acord cu acest 

lucru. Chiar avem o problemă demografică uriașă și în tot tumultul acestor luni pare să uităm de o 

problemă care într-adevăr va deveni presantă, dacă nu este deja. 

* 

La punctul 5, Propunerea legislativă pentru acordarea de servicii medicale la distanță. (L512/2020) 

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

legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe. 

* 

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 

calitatea apei potabile şi pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996. (L539/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic și Comisiei pentru 

sănătate publică este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Stimați colegi, mergem mai departe. 
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* 

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 

urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. (L515/2020) 

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

amendament respins, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea 

personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură 

salarială. (L531/2020) 

Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanțe este de admitere, cu amendamente 

respinse, a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, domnul senator Gheorghe Marin. 

Microfonul central, vă rog. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Sunt unul dintre inițiatorii acestei propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură 

salarială, având ca scop remedierea unei abordări neunitare, prin care se creează un tratament 

discriminatoriu ca urmare a faptului că, în contexte similare, unele categorii de personal din instituțiile 

publice au beneficiat de prevederile unei legi exoneratoare de la plată și altele nu, ceea ce contravine 

principiului constituțional al egalității cetățenilor în fața legii. Este vorba despre personalul din cadrul 

autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare, care prin obiectivul de activitate asigură 

realizarea unui interes public general. 

Grupul PSD susține această propunere legislativă. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Gheorghe Marin. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. (L524/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82 din 21 iulie 1992 privind 

rezervele de stat. (L521/2020) 

Raportul Comisiei pentru apărare este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 11, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 2015 privind Codul 

fiscal. (L520/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (L517/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru sănătate și Comisiei pentru muncă este de respingere a 

propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 
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Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente. (L513/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 14, Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri. (L564/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

* 

Punctul 15, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. (L459/2019) 

Cerere de reexaminare la solicitarea Preşedintelui României. 

Raportul Comisiei pentru administrație este de admitere a legii în forma transmisă la promulgare, 

în sensul respingerii obiecțiilor din cererea de reexaminare formulată de Președintele României. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, domnul Vlad Alexandrescu. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul USR Vlad Alexandrescu, aș vrea să vă spun câteva gânduri referitoare la această lege. 

Eu nu cred că în momentul de față e cazul să mai accepte agenda publică un eveniment ca 

acesta. România a serbat de curând 100 de ani de existență a statului nostru unitar. Faptul că de 100 de 

ani Transilvania este românească, cu acte în regulă, este un lucru care se celebrează în fiecare zi, prin 
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acțiune, prin inițiative cetățenești, printr-o mobilizare, o cooptare de suflet și de inițiativă a tuturor 

populațiilor, a întregii populații din Transilvania, indiferent de etnie. Unirea României se celebrează în 

fiecare zi și se consfințește în fiecare zi prin acțiune și prin sentimente, prin patriotism. Nu cred că în 

momentul de față să semnalăm într-un mod nepotrivit un diferend care a existat acum 100 de ani este o 

inițiativă bună. Noi trebuie să mergem către inițiative comune, proiecte comune, un respect al 

diversității culturale, al valorilor fiecărei etnii, să celebrăm în fiecare zi, în fiecare an această 

comunitate de suflet care este România. Prin urmare, sunt de părere că această inițiativă trebuie 

respinsă și sunt întru totul de acord cu cererea de reexaminare a Președintelui României. 

De aceea, Grupul senatorilor USR va vota împotriva respingerii cererii de reexaminare. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Fejér László. 

Domnul Fejér László-Ödön: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László, UDMR. 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, dragi colegi, 

Avem un proiect de lege pe ordinea de zi a Senatului care prima dată a trecut tacit și numai în 

Camera Deputaților am avut o dezbatere. Știm foarte bine că în Camera Deputaților, în comisii, cât și 

în plen, nu s-a putut avea o dezbatere rațională. În primul rând, de ce trebuie să avem un astfel de proiect 

de lege, ce vrem să arătăm prin acesta? Cum s-a întâmplat și în Camera Deputaților, această dezbatere 

a fost folosită pentru a ataca comunitatea maghiară din România. Președintele țării a trimis această lege 

în Parlament pentru ca noi să avem ocazia de a dezbate, de a modifica și, de ce nu, de a respinge. 

Această propunere legislativă nu este altceva decât răscolirea trecutului pe o tematică grea, 

despre care eu personal aș fi dorit și cred că ar fi fost bine să nu discutăm acum. Cred că despre trecut 

ar trebui să discute istoricii noștri, nicidecum să avem aici o dezbatere, pentru că nu putem avea o 

dezbatere rațională despre acest subiect, care sentimental ne plasează pe poziții diferite, diametral 

opuse. Ceea ce în trecut, cu un secol în urmă, pentru națiunea română a fost o bucurie imensă – și pot 

să înțeleg acest aspect –, pentru națiunea maghiară și pentru maghiarii din România a fost o pierdere 

uriașă și o tristețe imensă. Trecutul este și va rămâne în urma noastră. 

Poate aici, în Senat, nu ar trebui manipulat la nesfârșit trecutul. Mai mult, ar trebui să găsim și 

să căutăm fapte care să ne apropie, și nu subiecte care să ne despartă. Dacă suntem inteligenți și privim 

spre viitor, care nu poate fi decât comun, vom căuta și promova proiecte care promovează momente 
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istorice când românii și maghiarii au luptat împreună, au… (Neinteligibil.)… împreună, au… 

(Neinteligibil.)… împreună. În mod cert, obiectul acestui proiect de lege, proiect legislativ, nu 

răspunde acestui deziderat. Aș fi curios să aflu ce cred inițiatorii despre cum vor primi membrii 

comunității maghiare un astfel de proiect. 

Pe de altă parte, majoritatea – în cazul nostru, majoritatea românească – este întotdeauna 

responsabilă de minoritate – în cazul nostru, de minoritatea maghiară din România. Împreună cu 

Transilvania, România s-a îmbogățit și cu comunitatea maghiară, cu moștenirea noastră culturală, cu 

trecutul nostru, cu tot. Prin tratat, Transilvania a devenit o regiune a României. Poate ar trebui să ne 

uităm și la ce a adus comunitatea maghiară în România, împreună cu românii, germanii și alte 

naționalități care au construit Transilvania o mie de ani. Și momentan, după 100 de ani după tratat, ne 

mândrim cu cele mai frumoase orașe și zone dezvoltate în Transilvania. Și reamintesc că aceste bogății 

le-am construit împreună cu toate comunitățile conlocuitoare ale acestei țări. Ar trebui să ne uităm la 

ceea ce am realizat împreună, la ceea ce am putea construi împreună pentru această țară. 

În loc să ne uităm împreună spre viitor, imediat după alegerile locale de duminică, domnul 

Rareș Bogdan, în prima intervenție televizată, a găsit de cuviință să jignească UDMR-ul, pe domnul 

președinte Kelemen Hunor, adică minoritatea maghiară din România. Domnule Rareș Bogdan, noi 

știm ce este scris în Constituția din România, dar poate dumneavoastră nu știți că în România, după 

tratat și momentan, trăiesc multe etnii, alte etnii: maghiari, germani și alte naționalități. Astfel, 

conceptul de stat național poate că ar trebui regândit. 

Mă întreb dacă ajută acest proiect în conviețuirea românilor cu maghiarii. Sau trebuie să mă 

întreb dacă nu cumva se dorește să se mai pună o cărămidă în plus la așa-numita problemă maghiară, 

în care, evident, conform unora, vinovații principali suntem noi, maghiarii din România, o 

comunitate de 1,3 milioane de cetățeni români, cea mai mare comunitate etnică din Uniunea 

Europeană. Mă alătur președintelui UDMR, domnul Kelemen Hunor, și vă întreb împreună cu 

dânsul: cui și ce vreți să demonstrați cu acest proiect? 

Dacă ne uităm la rezultatele alegerilor locale, se vede că cetățenii României nu se mai uită la 

cine și la ce naționalitate are, ci se orientează după ce au realizat și ce proiecte au pentru viitorul 

acestei țări. Astfel, se alege omul potrivit, gospodarul potrivit la locul potrivit. Am putea enumera sate, 

orașe, județe unde vor conduce maghiari, sași, dar și alte naționalități, în folosul comunității noastre. 

Ar trebui ca noi, politicienii, să luăm exemplul pe care îl dau cetățenii României și să nu promovăm 

legi ce ne creează numai conflicte interetnice. 

Sunteți convinși, domnilor senatori, că cea mai mare problemă… (Neinteligibil.)… acestei țări 

este tema Trianonului, că în aceste timpuri grele oamenii o leagă de un conflict interetnic? De ce nu ne 

gândim cum să redresăm economia? De ce nu ne preocupăm de sănătate, de învățământ, de viitorul 
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acestei țări? Realitatea acestor decenii a demonstrat de atâtea ori că sunt multe interese comune în 

regiune, încât viitorul să fie gândit obligatoriu împreună. 

Noi, maghiarii din România, vom construi politica speranței și credinței. Noi, cei care am fost 

aleși să reprezentăm minoritatea maghiară din România, vrem să inițiem legi care au la bază respectul 

reciproc, pentru bunăstarea comunității noastre și a cetățenilor acestei țări. Din aceste considerente, 

UDMR va vota împotriva acestui proiect de lege, dar bazându-mă pe speranță și credință, vă rog să 

respingeți acest proiect de lege absolut inutil și contraproductiv. 

Mulțumesc că m-ați ascultat. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Fejér László. 

Mai avem un vorbitor, din partea Grupului PSD. 

Microfonul central, domnule Titus Corlățean, vă rog. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

La ordinea de zi avem dezbateri asupra cererii de reexaminare formulate de domnul președinte 

al României în legătură cu Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Este 

în procedură de reexaminare, după ce Parlamentul României – și aici mă refer la Camera Deputaților, 

Cameră decizională – a aprobat, cu o majoritate consistentă, această lege importantă și care marchează 

o simbolistică națională foarte importantă pentru devenirea statului român alături de frații din 

Transilvania și de toate minoritățile naționale care, potrivit Tratatului de la Trianon, au ales să rămână, 

în mod liber, în baza unui tratat de pace, în această țară binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că 

România este patria binecuvântată a tuturor cetățenilor săi, indiferent de apartenența etnică. Este o lege 

deci care a fost aprobată majoritar de Parlamentul României, declarată drept constituțională de Curtea 

Constituțională și avem această dezbatere legată de solicitarea domnului președinte de reexaminare. 

Spun acum de la microfonul Senatului ceea ce n-am putut să spun atunci la Senat, când am 

avut-o într-o primă lectură, să spunem, pentru că, din păcate, cvorumul, absența cvorumului nu a 

permis o dezbatere. Am participat însă la Camera Deputaților la o dezbatere de fond, foarte bună de 

altfel, cu argumente pro și contra, pentru că, într-adevăr, există interpretări diferite legate de acest 

subiect. Și ceea ce vreau să spun acum este următoarea: această lege nu este îndreptată împotriva nimănui. 

Și am spus-o foarte clar, o spun cu deplin respect față de sensibilitățile reprezentanților unei 

minorități naționale importante din României, dar în egală măsură subliniind faptul că, dacă 

minoritățile din România au niște drepturi garantate prin lege – și e un lucru foarte bun – chiar mai 
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presus de standardele europene stabilite prin Convenția-cadru privind protecția minorităților 

naționale și incomparabil mai solide decât ceea ce fac multe alte state europene pentru minoritățile 

de pe teritoriul lor, unele dintre ele chiar nerecunoscând conceptul de minorități naționale, în egală 

măsură și majoritatea populației, cea românească, are dreptul la marcarea simbolisticilor sale 

naționale. Și aici, încă o dată, nu e vorba de o chestiune îndreptată împotriva unor cetățeni români de 

altă etnie, în speță cea maghiară, dar marchează un lucru foarte important pentru statul român și 

pentru devenirea noastră ca stat după Primul Război Mondial. Și juriștii de drept internațional ar 

putea să explice foarte clar faptul că actul extraordinar de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, actul 

Marii Uniri, n-ar fi avut, din păcate, nicio consecință internațională, nicio valoare, ar fi rămas un act 

între noi, românii, dacă nu ar fi existat recunoașterea internațională la 4 iunie 1920, atunci când 

statele, puterile învingătoare în Primul Război Mondial au încheiat acest tratat de pace cu Ungaria, 

care a stabilit niște lucruri foarte clare. 

Deci, dacă, de exemplu, Ungaria are dreptul său – și nu l-a contestat nimeni, chiar dacă ne-a 

deranjat – ca în plan intern să stabilească prin lege, subliniez, prin lege, o strategie de comemorare a 

ceea ce numesc guvernanții de la Budapesta, de dreapta, o tragedie a națiunii maghiare, o încercare 

de comemorare a Tratatului de la Trianon și ca obiectiv având o reunificare a națiunii maghiare în 

Bazinul Carpatic, cred că în egală măsură statul român are dreptul să marcheze, cu sobrietate, fără 

extravaganță, fără artificii, o zi extrem de importantă, cea a recunoașterii internaționale a Unirii 

Transilvaniei cu România. 

Și vreau să vă rog să remarcați un lucru. La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi figurează o 

inițiativă legislativă promovată de colegii de la UDMR care propune instituirea zilei de 3 iunie ca Zi 

națională a bicicletei: 3 iunie, cu o zi înainte de 4 iunie, inițiativa care îmi aparține, legată de Tratatul 

de la Trianon. Și vă rog să remarcați faptul că n-am îndrăznit, nu m-am gândit să propun să marcăm ca 

zi națională Ziua recunoașterii internaționale a Tratatului de la Trianon, dar să marcăm un eveniment 

foarte important pentru națiunea română. În schimb, această inițiativă de la punctul 3, care proclamă ca 

zi națională Ziua bicicletei, mie îmi generează empatie. Bineînțeles că sunt susținător al mișcării 

sportive, dar uitați că lucrurile sunt tratate diferit. 

Or, dacă vorbim de 4 iunie 1920, trebuie să spun un lucru. Și asta o spun tuturor celor care sunt 

parlamentari în Parlamentul României. În Primul Război Mondial au căzut, potrivit statisticilor, 

850 000 de soldați, ofițeri, subofițeri români pe câmpul de bătălie. În primul rând, jertfa acestor 

distinși eroi, extraordinari eroi, ai națiunii române a permis, a facilitat actul de la 1 decembrie 1918 și 

această jertfă trebuie onorată. Și trebuie onorată de toată lumea, indiferent de simpatii, antipatii 

politice, pentru că această lege n-are nimic de-a face cu apartenența politică a unuia sau altuia. 

Congresul de Pace de la Versailles, care a permis încheierea Tratatului de la Trianon, pentru națiunea 
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română a fost foarte important. Și reamintesc colegilor dintr-o parte a spectrului politic că delegația 

României care a negociat acest tratat a fost condusă de I.C. Brătianu, președinte al Consiliului de 

Miniștri, l-a inclus pe Nicolae Titulescu și a fost susținută de Casa Regală a României în demersurile 

pe lângă marile capitale ale puterilor învingătoare în Primul Război Mondial. 

Acestea fiind spuse, cred că suntem îndreptățiți să marcăm cu demnitate, oficial și fără 

extravaganțe această zi de 4 iunie, pentru că este o zi importantă pentru statul român. 

Așa încât, din partea Grupului senatorial PSD, vă informăm că vom fi consecvenți și vom 

susține adoptarea legii așa cum a fost ea votată în primul exercițiu parlamentar majoritar la Camera 

Deputaților, Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Titus Corlățean. 

Pentru cei care mai aveau vreo formă de temere, aș remarca discursul extrem de echilibrat 

al domnului senator. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 17, Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, 

judeţul Vrancea. (L530/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară.  

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții asupra acestui punct, punctul 17. 

* 

Avem, la punctul 16, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.152/2020 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot 

fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online. (L585/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere, cu amendamente admise, a 

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții nici la acest punct. 

Punctul 17 a fost citit puțin mai devreme. 
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* 

Punctul 18, Propunerea legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor şi 

simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii. (L533/2020) 

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

Legea este ordinară. 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Iată că astăzi ne regăsim în situația de a modifica ordonanța Guvernului care datează încă din 

anul 2000. Venim, în acest sens, alături de mediul ONG-istic, din partea căruia am primit mai multe 

solicitări pentru a elimina birocrația și a facilita, prin eliminarea birocrației, constituirea asociațiilor și 

fundațiilor. Astfel că mă bucur foarte mult că și colegi de la alte partide au înțeles mesajul nostru, prin 

care ne dorim eliminarea acestei birocrații, au devenit semnatari și inițiatori ai proiectului de lege, iar 

odată ce această lege va fi promulgată și va intra… practic, va deveni legislație în vigoare, vom veni cu 

un set de avantaje în ceea ce privește constituirea asociațiilor și fundațiilor. Astfel: 

- în primul rând, am eliminat obligația întocmirii și depunerii unui act constitutiv, păstrăm doar 

statutul, pentru că în cazul asociațiilor și fundațiilor aveam două acte care, practic, aveau un conținut 

similar, se suprapuneau de cele mai multe ori; 

- scădem, reducem, practic, numărul de fondatori care se pot asocia pentru constituirea unei 

asociații de la trei persoane, așa cum era acum în legislație, la două persoane care se pot asocia – de 

foarte multe ori erau… două persoane inițiau această asociere și, practic, a treia persoană era doar 

obligată de lege să fie parte din această asociație; 

- eliminăm, de asemenea, obligativitatea depunerii declarațiilor privind beneficiarul real, atâta timp 

cât datele acestuia nu se modifică – sigur că da, la înființare, această declarație va fi depusă, însă nu va mai 

trebui actualizată anual, atâta timp cât nu se modifică datele beneficiarului sau datele lui de identificare. 

Mă bucur că reușim să votăm acest proiect de lege astăzi – care practic nu face altceva decât să 

încurajeze inițiativa persoanelor care vor să intre în această zonă a asociațiilor neguvernamentale – și 

vă mulțumesc pentru votul pe care urmează să-l acordați astăzi. 

Grupul USR va vota pentru proiectul de lege așa cum a fost amendat în comisiile de specialitate. 

Zi bună! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator George Dircă. 
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Mergem mai departe. 

Nu sunt alte intervenții. 

* 

Punctul 19, Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea 

cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor. (L540/2020) 

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

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt… 

Da, domnul George Dircă. 

Tocmai voiam să remarc că, la 30 de ani de la Revoluție, încă avem… să spunem, încă putem 

inova în această materie și venim cu elemente de celeritate. 

Domnul George Dircă, din partea Grupului USR. 

Vă rog. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Cu toții știm, din păcate, că suntem foarte în urmă cu procesul de restituire a proprietăților și a 

imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă, între 1945 și 1989. Însă, din păcate, legile 

subsecvente prin care a fost pusă în aplicare această restituire a terenurilor, de cele mai multe ori, au 

creat situații pe care nici nu le putem imagina din punct de vedere juridic. 

Sigur, există principiul stabilit de lege în care retrocedarea imobilului să se facă pe același 

amplasament – practic, oamenii trebuie să primească proprietatea exact acolo unde au avut-o –, însă, 

de cele mai multe ori, sunt situații în care acel teren nu poate fi retrocedat sau, probabil, a fost 

retrocedat unor alte persoane înainte, motiv pentru care păstrăm aceleași principii, însă venim cu o 

modificare importantă. Tot legea spunea că diverse unități administrativ-teritoriale pot face schimb 

de terenuri între ele pe granița de hotar – deci dacă aceste două unități teritoriale sunt vecine – și să 

acorde… la cererea unei unități, cealaltă să acorde din terenurile libere pe care le are pentru punerea 

în posesie a proprietarilor. 

Astăzi, propunerea inițiată de câțiva dintre colegii noștri dorea să… ca o unitate 

administrativ-teritorială să poată face cereri la orice alte primării de pe raza aceluiași județ. 

Sigur că da, știm foarte bine că au fost, din păcate, și oameni care au profitat de aceste 

prevederi legale. Este celebru cazul de la comuna Jilava, unde, din teren agricol plantat cu porumb în 

comuna Jilava, erau unii fericiți beneficiari care primeau teren în pădure la Snagov. 
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Astfel, pentru a opri astfel de abuzuri, în cadrul Comisiei juridice, cu participarea tuturor 

colegilor, am reușit să impunem o limită. Practic, în acest moment, orice unitate administrativ-teritorială 

care are în continuare persoane pe care trebuie să le despăgubească și nu mai are suprafețe de teren 

disponibile, se poate adresa, în urma acestui amendament, și către alte primării ale unităților 

administrativ-teritoriale de pe raza județului, iar primăriile respective pot accepta această cerere și pot 

acorda terenuri disponibile doar dacă au încheiat procesul de retrocedare și nu mai au alte persoane, 

alte cereri în așteptare și doar dacă au mai rămas terenuri disponibile în fondul acestora. 

Eu cred că este de bun augur această inițiativă și, totodată, prin aceste modificări oprim 

eventualele abuzuri care ar fi putut fi generate. 

Vă mulțumesc și vă invit pe toți să susțineți acest proiect de lege. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator George Dircă. 

* 

Stimați colegi, 

La punctele 20 – 23 avem solicitări privind aprobarea prelungirii termenului de dezbatere și 

adoptare de la 45 la 60 de zile pentru inițiativele legislative înscrise la aceste puncte. 

Votul, la finalul dezbaterilor. 

* 

La punctele 24, 25, 26 avem trei proiecte de hotărâre privind controlul de subsidiaritate şi  

proporţionalitate, care se regăsesc, de asemenea, afișate pe pagina de internet a Senatului, după 

cum urmează: 

- la punctul 24 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al 

Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului InvestEU – COM(2020) 403 final; 

- la punctul 25, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri pentru o piaţă feroviară durabilă, în contextul 

pandemiei COVID-19 – COM(2020) 260 final; 

- la punctul 26, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind efectuarea de studii clinice și furnizarea de medicamente de uz 

uman care conțin organisme modificate genetic sau care constau în organisme modificate genetic și 

care sunt destinate tratării sau prevenirii COVID-19 – COM(2020) 261 final. 

Toate aceste trei puncte având rapoarte din partea Comisiei pentru afaceri europene. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

* 

Stimați colegi, 
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Pe ordinea de zi avem și o informare privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile 

Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona, care, de asemenea, se regăsește afișată pe 

pagina de internet a Senatului. 

Dacă nu sunt alte intervenții, am încheiat dezbaterile asupra primei părți. 

* 

Urmează partea a doua a ședinței, respectiv exprimarea votului printr-un singur apel nominal 

asupra tuturor punctelor înscrise. Și vă reamintesc, potrivit art.1101 din Regulamentul Senatului, se vor 

supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

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

pentru proiectele de hotărâre și inițiativele legislative dezbătute anterior. Astfel: 

La punctul 1 avem Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea OG nr.78 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora şi a Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind 

omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere – ne 

vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege. 

Punctul 2, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.153/2020 pentru instituirea unor 

măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea 

unor acte normative – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului și proiectului de lege 

privind respingerea ordonanței. 

Punctul 3, Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei 

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

Punctul 4, Propunerea privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului de Solidaritate „Locuinţe 

pentru tinerii români” – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului, cu amendamente 

admise, și propunerii legislative. 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru acordarea de servicii medicale la distanță – ne vom 

pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și a propunerii legislative. 

Punctul 6, Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea 

apei potabile şi pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr.107/1996 – ne vom pronunța, 

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

Punctul 7, Propunerea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii COVID-19 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și 

propunerii legislative. 
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Punctul 8, Propunerea pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului 

plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială – ne vom 

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

Punctul 9, Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, 

respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de 

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

propunerii legislative. 

Punctul 11, avem Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 2015 privind 

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

respingerea propunerii legislative. 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, 

respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaţilor – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului 

de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 14, Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

admitere și propunerii legislative. 

Punctul 15, Legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, cerere de 

reexaminare la solicitarea Președintelui României – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului de admitere și asupra legii. 

Punctul 16, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.152/2020 pentru modificarea unor acte 

normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului 

național electronic de plată online – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

admitere, cu amendamente admise, și proiectului de lege. 

Punctul 17, Propunerea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea 

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

Punctul 18, Propunerea legislativă pentru simplificarea înregistrării asociaţiilor şi fundaţiilor şi 

simplificarea declaraţiei privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 
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cu privire la asociaţii şi fundaţii – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și propunerii legislative. 

Punctul 19, Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea 

cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor – ne vom pronunța, printr-un singur vot, 

asupra raportului, cu amendamente admise, și propunerii legislative. 

La punctele 20-23 – ne vom pronunța prin vot asupra solicitărilor de prelungire a termenului de 

dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile al unor inițiative legislative. 

După cum știți, se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

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

asemenea, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu această prelungire de termen, evident, 

la „abținere”, vă abțineți. 

Punctele 24-26, Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi 

proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona – ne vom pronunța prin vot 

asupra proiectelor de hotărâre. 

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

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acestora. Avem și opțiunea „abținere”. 

Stimați colegi, 

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

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

va fi considerat absent. Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de 

vot „pentru”, „contra” sau „abținere” plus senatorii care răspund „prezent”, dar nu-și exprimă opțiunea 

de vot reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

De asemenea, conform Regulamentului Senatului, vă reamintesc și sensul cuvintelor „pentru”, 

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

legislative, cu modificările propuse prin 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. 

La punctul 2 (L586/2020), de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord 

cu raportul și proiectul de lege privind respingerea ordonanței, opțiunea „contra” înseamnă că nu 

sunteți de acord cu proiectul de lege privind respingerea ordonanței, iar prin exprimarea opțiunii 

„abținere” vă abțineți de la vot. 

De asemenea, la punctele 9 (L524), 10 (L521), 11 (L520), 12 (L517) și 13 (L513), pe 2020 

toate, de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu raportul de respingere, 
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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. 

Stimați colegi, acestea fiind spuse, îl invit la microfonul central pe domnul senator Ion Ganea 

pentru efectuarea apelului nominal telefonic. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Bună ziua tuturor! 

Rog stafful tehnic să fie pregătit pentru a efectua în condiții foarte bune apelul nominal al 

senatorilor care urmează să se pronunțe prin vot la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței plenului 

Senatului de astăzi. 

Începem apelul nominal. 

Domnul senator Vlad Alexandrescu. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

… punctul 7 – împotriva raportului de admitere, punctul 8 – împotriva raportului de admitere, 

punctul 9 – pentru… 

Domnul Ion Ganea: 

Nu este foarte clar. 

Vă rog, încă o dată. (Discuții.) 

Dacă nu răspunde domnul Vlad Alexandrescu, doamna Ecaterina Andronescu. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Sunt senatorul USR de București Vlad Alexandrescu, votez după cum urmează: punctul 1 – 

pentru raportul de admitere, punctul 2 – împotriva raportului de admitere a legii… proiectului de 

respingere a OUG, punctul 3 – pentru raportul de admitere, punctele 4 și 5 – abținere, punctul 6 – 

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

raportului de admitere, punctul 9 – pentru raportul de respingere, punctele 10, 11, 12 și 13 – împotriva 

raportului de respingere, punctul 14 – pentru raportul de admitere, punctul 15 – împotriva raportului de 

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

de admitere, punctul 19 – abținere, punctele 20, 21, 22, 23 – pentru prelungirea termenului, punctele 

24, 25, 26 – vot favorabil. 

Mulțumesc. 

Vă urez o zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Doamna senator Ecaterina Andronescu. 
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Doamna Ecaterina Andronescu: 

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

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc și eu. 

Domnul senator Antal István-Loránt. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

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

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

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

10 votez pentru, la punctul 11 votez împotrivă, la punctul 12 votez pentru, la punctul 13 votez pentru, 

la punctul 14 votez pentru, la punctul 15 – împotrivă, la punctul 16 – pentru, la punctul 17 – pentru, la 

punctul 18 – pentru, la punctul 19 – pentru, la punctul 20 – pentru, la punctul 21 – pentru, la punctul 

22 – pentru, la punctul 23 – pentru și la cele trei COM-uri – pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul senator Arcaș Viorel. 

Domnul Viorel Arcaş: 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc și eu, domnule senator. 

Domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

O zi bună vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Baciu Gheorghe. 
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Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua! 

Senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, Partidul Mișcarea Populară, votul 

meu pentru astăzi este următorul: punctul numărul 1 – da, punctul numărul 2 – contra, de la punctul 3 

la 16 – pentru, punctul 17 – abținere, de la punctul 18 la 26 votez pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru, 2 – contra, 3 – 

pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6, 7 – pentru, de la 8 la 10 inclusiv – contra, 11 – pentru, 12 – abținere, 

13 și 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 și 19 – abținere, 20, 21, 22 și 23 – pentru 

prelungire dezbatere, 24, 25, 26 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Niculae Bădălău: 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Bădulescu Dorin. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, votez în felul următor: punctul 1 – da, 

punctul 2 – împotrivă, punctele de la 3 la 16 – pentru, punctul 17 – abținere, punctele 18-26 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Bodog Florian-Dorel. (Discuții.) 
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Domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Brăiloiu Tit. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

Daniel Breaz, senator independent de Alba, punctul întâi – pentru, punctul 2 – contra, 3 – 

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

abținere, 13, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18, 19 – abținere, 20, 21, 22, 23 

– pentru, 24, 25, 26 – de asemenea pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Romulus Bulacu, senator PNL, votul meu pentru astăzi este: punctul 1 – pentru, punctul 2 – 

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

pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – contra, punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – 

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

abținere, 19 – abținere, 20, 21, 22, 23 – pentru, la 24, 25 și 26 votez pentru. 

Mulțumesc foarte mult. 
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O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

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

este după cum urmează: 1 – pentru, 2 – contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6 – pentru, 7 – 

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

pentru, 17 – contra, 18 – abținere, 19 – abținere, iar de la punctul 20 până la 26 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc și eu, domnule senator. 

Domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Sunt senatorul Caracota, PNL Dâmbovița: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra, punctul 3 – 

pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – abținere, punctele 6 și 7 – pentru, punctele 8 și 9 – contra, 

punctul 10 – contra, punctul 11 – abținere… punctul 11 – pentru, scuze, punctul 12 – abținere, 13, 14 – 

pentru, punctul 15 – contra, punctul 16 – pentru, punctul 17 – contra, punctele 18, 19 – abținere, 

punctele 20, 21, 22, 23 – pentru prelungirea dezbaterii, 24, 25, 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cazan Mircea-Vasile, PNL Sibiu, voi vota după cum urmează: punctul numărul 

1 – pentru, punctul numărul 2 – contra, punctul numărul 3 – pentru, punctul numărul  4 – contra, 

punctul numărul 5 – abținere, 6 și 7 – pentru, 8 și 9, și 10 – contra, 11 – pentru, 12 – abținere, 13 și 14 
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– pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 și 19 – abținere, 20, 21, 22 și 23 – pentru prelungirea 

dezbaterii, 24, 25, 26 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi. 

Domnule senator Cârciumaru Florin, de la microfonul 5, vă rog. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Florin Cârciumaru și votul meu este pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Chirteș, PNL Mureș, votul meu este: punctul 1 – pentru, 2 – contra,  3 – 

pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra, 10 – contra, 11 – pentru, 

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

abținere, iar de la 20 la 26 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Chiţac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

Bună ziua! 

Voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Ion Ganea: 

Încă o dată, vă rog. 

Domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

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

Domnul Ion Ganea: 

Stafful tehnic, vă rog să corectați. 
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Chiţac Vergil. 

Deci, încă o dată, domnul Chițac nu răspunde? Spuneți „da sau „nu”. 

Nu răspunde. 

Domnul Vergil Chiţac: 

Alo! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Vergil Chiţac: 

Senatorul Chițac, Circumscripția nr. 14 Constanța, votul meu e după cum urmează… 

Domnul Ion Ganea: 

Vă ascultăm, domnule senator. 

Domnul Vergil Chiţac: 

Alo! Mă auziți? Mă auziți? 

Deci votul meu este: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – 

contra, punctul 5 – abținere, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – contra, 9 – contra, 

punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere, punctul 13 – pentru, punctul 14 – 

pentru, punctul 15 – contra, punctul 16 – pentru, punctul 17 – contra, punctul 18 – abținere, punctul 19 

– abținere, punctul 20 – pentru prelungire dezbatere, punctul 21 – pentru prelungire dezbatere, punctul 

22 – pentru prelungire dezbatere, punctul 23 – pentru prelungire dezbatere, punctul 24 – pentru, 

punctul 25 – pentru, punctul 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Domnul senator Coliban. 

Domnul Allen Coliban: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – pentru, la punctul  2 – împotrivă, la punctul 3 – 

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

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

abținere, 18 – pentru, 19 – abținere, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – pentru, 23 – pentru, 24, 25, 26 – favorabil. 

Vă mulțumesc mult. 

Allen Coliban sunt, de la Brașov. 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Corlățean, de la microfonul 5. 
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Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc. 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu cu o excepție este pentru la toate 

punctele aflate pe ordinea de zi, inclusiv punctul 15, pentru raportul de admitere a legii, așa cum a fost 

votată inițial, și împotriva cererii de reexaminare formulate de președinte. 

Excepția o reprezintă punctul 18 unde mă abțin – propunerea legislativă privind asociațiile și 

fundațiile –, pentru simplul motiv că această propunere legislativă include nu doar una sau două 

modificări privind simplificarea declarației privind beneficiarul real al finanțării, ci introduce, cel puțin 

la o primă lectură, modificări de fond începând cu definițiile asociațiilor și fundațiilor și alte elemente 

de fond și nu avem – eu personal nu am – o evaluare juridică comprehensivă care să ne confirme că 

prin aceste modificări nu sunt exceptate de la obligația de raportare asociații sau fundații, așa cum ne 

cer recomandările MONEYVAL, Comitetul de experți european privind combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, așa cum ne impun și două directive europene în materie, așa că mă abțin la 

acest vot la punctul 18. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua, domnule președinte!  

Stimați colegi, Mihnea Costoiu, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Doamna senator Covaciu... Covaci... Pardon! Covaci Dorel. 

Urmează doamna senator Covaciu Severica. 

Domnul Dorel Covaci: 

Senator de Timiș, votez pentru toate punctele pe ordinea… 

Bună ziua și Doamne ajută! 

Domnul Ion Ganea: 

Doamna senator Covaciu Severica. 

Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senator Severica-Rodica Covaciu, senator de Maramureș, votul meu este următorul: 

punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă, punctul 3 până la 16 inclusiv – pentru, punctul 17 – abținere, 

de la punctul 18 până la punctul 26 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim și noi, doamna senator. 

Doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Urmează doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Doamna senator Gabriela Crețu, microfonul 5. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

Sunt Crețu Gabriela, senator PSD de Vaslui, votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

astăzi pe ordinea de zi și îmi cer iertare că n-am putut să vă prezint răspunsurile Comisiei Europene 

întrucât sunt moderator la o comisie online, în același timp cu plenul. 

Comisia Europeană ne dă dreptate la jumătate, iar la jumătate se încăpățânează să repete 

aceleași lucruri pe care ni le-a spus prima dată și asupra cărora noi am avut obiecții. 

Răspunsurile sunt pe site. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc și eu, doamna senator. 

Domnul senator Cristina Ioan și se pregătește domnul senator Károly Zsolt. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PNL, Ioan Cristina și voi vota astăzi după cum urmează: punctul 1 – pentru, 2 – 

contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra, 10 – contra, 

11 – pentru, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 – 
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abținere, 19 – abținere, 20, 21, 22 și 23 – pentru prelungirea dezbaterilor și la ultimele trei puncte, 24, 

25 și 26, votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Károly Zsolt. 

Urmează domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: la punctul 1– pentru, la punctul 2 – 

abținere, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – abținere, de la punctul 5 la punctul 10 inclusiv – 

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

16 la punctul 26 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, votez în felul următor: la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 votez 

abținere, de la punctul 3 până la punctul 10 inclusiv votez pentru, la punctul 11 votez împotrivă, de 

la punctul 12 până la 14 inclusiv votez pentru, la punctul 15 votez împotrivă, de la punctul 16 până 

la 26 votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate punctele aflate pe ordinea de zi votez pentru, în 

sensul deja explicitat de președintele de ședință. 

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. 



 - 32 - 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Dănăilă Leon și urmează domnul senator Deneş Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

Pot să vorbesc? 

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

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

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

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

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

21 – pentru, punctul 22 – pentru, punctul 23 – pentru, punctul 24 – pentru, punctul 25 – pentru, 

punctul 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Deneș Ioan și se pregătește domnul senator Ákos Derzsi. 

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 Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Diaconescu Renică. 

Se pregătește doamna senator Dima Carmen. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi plăcută! 
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Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Doamna senator Carmen Dima. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua, distinși colegi! 

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

ordinea de zi astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim. 

Doamna senator Monica-Silvia Dinică. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

următorul: punctul 1 – pentru raportul de admitere, punctul 2 – împotrivă, punctul 3 – pentru, punctele 

4 și 5 – abținere, punctul 6 – pentru, punctele 7, 8 – împotriva raportului de admitere, punctul 9 – 

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

împotrivă, 16 – pentru, 17 – abținere, 18 – pentru, 19 – abținere, punctele 20 până la 23 inclusiv – 

pentru prelungirea termenului și punctele 24, 25 și 26 – favorabil. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Se pregătește domnul senator Dircă George-Edward. 

Domnul senator Dircă George-Edward. 

Se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin și urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Dumitrescu și votul meu este pentru la fiecare punct din cele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

pe ordinea de zi. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 

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

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

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

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

19 – abținere și de la 20 până la 26 – pentru. 

O zi bună! 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Doamna senator Federovici Doina-Elena. 
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Se pregătește domnul senator László-Ődőn. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, dragi colegi!  

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

zi votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul UDMR Fejér László și votez: punctul 1 – da, punctul 2 – abținere, punctul 3 – 

da, punctul 4 – abținere, de la punctul 5 până la punctul 10 – da, punctul 11 – nu, punctul 12 până la 14 

– da, punctul 15 – nu și de la punctul 16 până la punctul 26 – da. 

Mulțumesc frumos. 

Sănătate vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu-George. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Alo, vă salut, stimați colegi! 

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

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul Filipescu Răducu-George. 

Se pregătește subsemnatul, Ganea. 

Filipescu nu răspunde? 
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Stimați colegi, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de 

astăzi – senator Ganea, de Tulcea. 

Domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Sunt senator de București Cristian Ghica, votul meu este în felul următor: punctul 1 – 

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

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

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

punctul 19 – abținere, punctele 20, 21, 22, 23 – pentru prelungire termen, punctele 24, 25, 26 – 

pentru, favorabil. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Gioancă Eugen, microfonul 5. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: 1 – pentru, 2 – contra, 3 – pentru, 4 

– contra, 5 – abținere, 6, 7 – pentru, 8, 9, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – abținere, 13, 14 – pentru, 15 – 

contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18, 19 – abținere, iar de la 20 la 26 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulțumesc. 

Alina Gorghiu sunt, senator PNL de Timiș, votul pentru astăzi este în felul următor: la punctul 

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

11 – pentru, 12 – abținere, punctele 13 și 14 – vot pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 – 

abținere, 19 – abținere, 20, 21, 22 și 23 – vot pentru, 24, 25 și 26, cu mulțumiri – vot pentru. 

Zi bună! 
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Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Goţiu Remus Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Bună ziua! 

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

raportul de admitere, punctul 2 – împotriva raportului de admitere, punctul 3 – pentru raportul de 

admitere, punctele 4 și 5 – abținere, punctul 6 – pentru raportul de admitere, punctul 7 – împotriva 

raportului de admitere, punctul 8 – împotriva raportului de admitere, punctul 9 – pentru raportul de 

respingere, punctele 10, 11, 12 și 13 – împotriva rapoartelor de respingere, punctul 14 – pentru raportul 

de admitere, punctul 15 – împotriva raportului de admitere, punctul 16 – pentru raportul de admitere, 

punctul 17 – abținere, punctul 18 – pentru raportul de admitere, punctul 19 – abținere, de la punctul 20 

la 23 – pentru prelungirea termenelor și de la punctul 24 la 26 – favorabil. 

O zi bună în continuare! 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua! 

Sunt Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, votul meu astăzi este următorul: punctul 1 – 

pentru, 2 – contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6, 7 – pentru, 8, 9, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – 

abținere, 13, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 și 19 – abținere, punctele 20 până la 

23 – pentru prelungirea dezbaterii, punctele 24, 25, 26 – pentru. 

Mulțumesc. 

Zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi. 

Domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 
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Ilea Vasile sunt, senator de Cluj, și votul meu astăzi este următorul: la punctul 1 – pentru, la 

punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la 

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

punctul 15 – contra, punctul 16 – pentru, punctul 17 – contra, punctele 18 și 19 – abținere, iar de la 

punctul 20 până la punctul 26 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Ilie Viorel. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

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

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

15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 și 19 – abținere, 20, 21, 22, 23 – pentru, 24, 25 și 26 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim. 

Domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

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

următorul: la punctul 1 – da, punctul 2 – nu, împotrivă, la punctele de la 3 până la 16 votez pentru, la 

punctul 17 mă abțin și de la punctul 18 până la punctul 26 votez pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionaşcu: 

Bună ziua tuturor! 
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Sunt senator Gabi Ionașcu, din Circumscripția nr.23 Ialomița, membru al Partidului Mișcarea 

Populară, pentru ședința noastră de astăzi votul meu este după cum urmează: punctul 1 – vot pentru, 

punctul 2 – vot împotrivă, de la punctul 3 până la punctul 16 – vot pentru, la punctul 17 – vot abținere, 

iar de la punctul 8 până la punctul 26 inclusiv votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

De la 18 la 26, da. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Iordache Virginel și se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua! 

Virginel Iordache, senator de Suceava, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Alo! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă ascultăm, domnule senator. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună și vă mulțumesc! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Leş Gabriel-Beniamin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 
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Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, și votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru, 2 

– abținere, 3 – pentru, 4 – abținere, de la 5 până la 10 inclusiv – pentru, 11 – împotrivă, 12 până la 14 – 

pentru, 15 – împotrivă și de la 16 până la 26 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi plăcută. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Leş Gabriel-Beniamin. 

Se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Lungu Dan. 

Se pregătește domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Domnul Dan Lungu: 

… (Neinteligibil.)… sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, și votul pentru astăzi este 

următorul: la punctul 1 – pentru raportul de admitere, la punctul 2 – împotriva raportului de 

admitere, la punctul 3 – pentru raportul de admitere, la punctul 4 – abținere, la punctul 5 – abținere, 

la punctul 6 – pentru raportul de admitere, la punctul 7 – împotriva raportului de admitere, la punctul 

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

împotriva raportului de respingere, la punctul 11 – împotriva raportului de respingere, la punctul 12 

– împotriva raportului de respingere, la punctul 13 – de asemenea împotriva raportului de respingere, 

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

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

admitere, la punctul 19 – abținere, la 20 – pentru prelungirea termenului, la punctul 21 – pentru 

prelungirea termenului, la 22 – pentru prelungirea termenului, la punctul 23 – pentru prelungirea 

termenului, iar la punctele 24, 25 și 26 – vot favorabil. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 
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Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este următorul: la punctul 1 de pe ordinea de zi voi vota pentru, la punctul 2 voi vota 

împotrivă, de la punctul 3 până la punctul 16 voi vota pentru, la punctul 17 voi vota abținere, de la 

punctul 18 până la final voi vota pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Lupu Victorel. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

Sunt Victorel Lupu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă urez o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Multă sănătate! 
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Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul senator Marin Gheorghe, microfonul 5. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Nicolae Marin sunt și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi. 

Multă sănătate! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Marussi George-Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

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

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

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

pentru, 19 – abținere, 20, 21, 22 până la final, 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 
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Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, iar votul meu pentru astăzi este pentru la toate 

inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Mazilu. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

Bună ziua! 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și votez pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ştefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Sunt Radu Mihail, senator USR de diaspora, votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, 2 – 

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

împotrivă, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – pentru, 17 – abținere, 18 – pentru, 19 – abținere, 20, 21, 

22, 23 – pentru, 24, 25, 26 – favorabil, pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Mihu Ștefan. 
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Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ştefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt Mihu Ștefan, senator PSD de Constanța, și votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă doresc tuturor multă sănătate. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt Siminica Mirea, senator PSD de Olt, și votez pentru la toate  punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

O zi frumoasă! 

Domnul Ion Ganea: 

La fel și dumneavoastră, doamna senator! 

Domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Petre Marius. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

de zi votul meu este pentru și vă doresc o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Şerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

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

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

– abținere, punctele 6 și 7 – pentru, punctele 8, 9 și 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – 

abținere, 13, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18, 19 – abținere, iar punctele 20, 21, 

22, 23 – pentru rediscutare, punctele 24, 25 și 26 – pentru. 
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Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Nicolae Şerban. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Niţă Ilie. 

Se pregătește domnul senator Zoltán Csaba. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Zoltán Csaba. 

Se pregătește domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – abținere, de la punctul 5 până la 10 – pentru, 11 – 

contra, de la 12 până la 14 – pentru, punctul 15 – contra, iar de la 16 până la 26 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare. 

La revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi. 

Domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Oprea Ştefan-Radu. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Votez după cum urmează: punctul 1 – pentru, 2 – contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 

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

15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 și 19 – abținere, de la 20 până la punctul 26 – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi domnului senator. 

Domnul senator Oprea Ştefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ştefan-Radu Oprea: 

Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate punctele înregistrate pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Ovidiu-Florin Orţan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

astăzi pe ordinea de zi a Senatului. 

O zi minunată să aveți! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi. 

Domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc frumos. 

Zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

O zi bună, domnule senator, mulțumim și noi! 

Doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Paţurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Pațurcă și votul meu de astăzi este astfel: la punctul numărul 1 – pentru, 

punctul 2 – contra, punctele 3 și 4 – pentru, la punctul 4 – contra, mă scuzați, deci punctul 3 – pentru, 

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

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

abținere la punctele 18 și 19, punctele 20, 21, 22 și 23 – pentru prelungire, punctele 24, 25 și 26 – pentru. 

Mulțumesc și o zi plăcută! 

Domnul Ion Ganea: 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Nu răspunde doamna senator Pauliuc? 
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E în regulă. 

Domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

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 tuturor. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Pereş Alexandru și se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

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

punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctele 8, 9 și 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – 

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

– contra, punctele 18, 19 – abținere, de la punctul 20 până la punctul 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Pîrvulescu sunt, pentru astăzi votez după cum urmează: punctul 1 – pentru, 

punctul 2 – contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6, 7 – pentru, 8, 9, 10 – contra, 11 – pentru, 12 

– abținere, 13 și 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 și 19 – abținere, la punctele 20, 

21, 22 și 23 – pentru prelungire dezbatere, punctele 24, 25 și 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Pop Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 



 - 48 - 

Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Gheorghe Pop, de la Sălaj, și astăzi eu votez pentru la toate punctele înscrise 

în ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

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

de pe ordinea de zi. 

La revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua, dragi colegi, vă salut cu drag și cu respect! 

Dați-mi voie să-mi exprim votul pentru sesiunea de vot de astăzi: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 

– contra, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – contra, la punctul 5 – abținere, 6 și 7 – pentru, 8, 9 și 10 – 

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

pentru prelungirea dezbaterii – de la 20 până la 23 inclusiv, iar de la 24 până la 26 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună! 

Doamne ajută! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

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

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

împotrivă, punctul 9 – împotrivă, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere, 
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13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – pentru, 17 – împotrivă, 18 – abținere, 19 – abținere, la 

punctele 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – pentru. 

Mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim mult. 

Domnul senator Popescu-Tăriceanu. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Presadă Florina. 

Domnul senator Radu Preda. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

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

Zi cu spor să avem! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim mult, domnule senator. 

O zi bună! 

Doamna senator Presadă Florina. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Florina Presadă, senator USR de București, și astăzi votez astfel: la punctul 1 – pentru, la 

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

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

abținere, 20, 21, 22, 23 – pentru prelungire termen, 24, 25, 26 – favorabil. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

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

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Senator Lucian Romașcanu, senator PSD de Buzău, vot pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

O zi bună tuturor, la revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ion Rotaru, senator PSD de Brăila, și votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Alo! Bună ziua tuturor colegilor! 

Mihai Ruse, senator de Brăila, de la 1 la 26 – vot pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Bună ziua! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 
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Doresc o zi bună tuturor colegilor! 

Domnul Ion Ganea: 

La fel! 

Domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Nu răspunde doamna Sbîrnea Liliana. (Discuții.) 

Domnul Savin Emanoil nu a răspuns. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, senator de Buzău, votul meu este pentru la toate cele 26 de puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă și spor la treabă, vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

La fel și dumneavoastră, doamna senator! 

Doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

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

pentru proiectul de la poziția 1 – vot pentru, proiectul de la poziția 2 – vot contra, poziția 3 – vot 

pentru, la poziția 4 – vot împotrivă, la numărul curent 5 – vot de abținere, proiectele de la numerele 

curente 6 și 7 – vot pentru, la proiectul de la numărul 8 – vot împotrivă, la 9 – împotrivă, la 10 – 

împotrivă, la 11 – vot pentru, la 12 – abținere, la 13 și la 14 – voturi pentru, la 15 – vot împotrivă, la 

16 – vot pentru, la 17 – vot împotrivă, la 18 și la 19 – voturi de abținere, pentru proiectele de la 20, 

21, 22, 23 votul meu este pentru prelungirea dezbaterilor și extinderea termenului de adoptare tacită, 

la 24, 25 și 26 – voturi pentru. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

La revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Numai bine! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Doamna senator Silistru Doina. Microfonul 5. 

Doamna Doina Silistru: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Domnul senator Simionca Ioan. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron. 

Nu răspunde? (Discuții.) 

Domnul Ioan Simionca: 

… Ioan Simionca, Bistrița-Năsăud, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

O zi bună tuturor vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Smarandache Miron-Alexandru 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua tuturor! 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 
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Sunt senator de Mureș Soporan Aurel-Horea și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă doresc o zi bună, la revedere! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

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. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

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

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

O zi excelentă, domnule senator! 

Domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Nu răspunde domnul senator Stângă? Nu a răspuns. 

Doamna senator Cristina-Mariana Stocheci. 

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. 

O zi bună tuturor vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoş Iustin. 

Domnul Costel Șoptică: 

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

pentru, 2 – contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra, 10 
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– contra, 11 – pentru, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 

– abținere, 19 – abținere, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 până la 26 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

Zi frumoasă să avem cu toții! 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Talpoş Iustin-Ioan. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoş: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – abținere, punctele 6 și 7 – 

pentru, punctele 8, 9 și 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – abținere, punctele 13 și 14 – 

pentru, punctul 15 – contra, punctul 16 – pentru, punctul 17 – contra, punctul 18, punctul 19 – abținere, 

ambele, iar de la punctul 20 până la punctul 26 – pentru. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Și dumneavoastră la fel, domnule senator. 

Domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. 

Domnul Tánczos Barna: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, salutări tuturor! 

Barna Tánczos sunt, senator UDMR, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 – pentru, 

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

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

împotrivă, punctele 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23 – pentru, punctele 24, 25, 26, COM-urile – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Nu răspunde Orlando. 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 
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Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

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

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

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

– pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 – abținere, 19 – abținere, de la 20 până la 26 – pentru. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Toma Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Vasile Toma, Iași, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și o zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut, stimați colegi! 

Sunt senatorul Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu pentru ziua de astăzi este pentru la 

toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Turos Lóránd. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Ţapu Nazare Eugen. 

Se pregătește domnul senator Ţuţuianu Adrian. 

Domnul Eugen Ţapu Nazare: 

Alo! Bună ziua! 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este după cum urmează: 1 – pentru, 2 – 

contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – contra, 9 – contra, 10 – contra, 
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11 – pentru, 12 – abținere, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 – 

abținere, 19 – abținere, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi domnului senator. 

Domnul senator Țuțuianu Adrian și se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, votul meu este pentru de la punctul 1 până la punctul 26. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

O zi bună și dumneavoastră, domnule senator! 

Domnul senator Șerban Valeca. 

Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Să aveți o zi bună, sănătate tuturor! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Vela. 

Urmează domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi! 

Votul meu este următorul: 1 – pentru, 2 – contra, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – abținere, 6 – 

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

pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 – contra, 18 – abținere, 19 – abținere, 20 – pentru prelungire 

dezbatere, 21 – pentru prelungire dezbatere, 22 – pentru prelungire dezbatere, 23 – pentru prelungire 

dezbatere și 24, 25, 26 – pentru, toate trei. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Domnul senator Vulpescu Ioan. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Wiener Adrian. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Adrian Wiener: 

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

punctul 1 – pentru, la punctul 2 – împotrivă, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – abținere, la punctul 5 

– abținere, la punctul 6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctul 8 – împotrivă, 9 – pentru, la 10 – 

împotrivă, la 11 – împotrivă, la 12 –împotrivă, 13 – împotrivă, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – 

pentru, 17 – abținere, 18 – pentru, 19 – abținere, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – pentru, 23 – pentru, 

24 până la 26 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

Daniel Zamfir sunt, votul meu este pentru la toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

S-a încheiat prima rundă de citire din lista senatorilor care au răspuns la primul apel. 

Reluăm. 

Stafful tehnic să fie pregătit. 

Reluăm din nou apelul pentru doamna senator Arcan Emilia. 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 



 - 58 - 

Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel care nu a răspuns la primul apel. Rog să fie contactat. 

Nu răspunde, da? 

Domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Cazanciuc o să revină. 

Chirteș Ioan-Cristian. 

Să fie apelat domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Nu răspunde. 

A votat? 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Nu răspunde domnul senator Cîțu? 

Cred că domnul senator Ákos, UDMR. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos, votul meu este în felul următor: punctul 1 – pentru, punctul 2 – 

abținere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – abținere, de la punctul 5 până la punctul 10 inclusiv – 

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

la 26 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Doamna Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Sunt Nicoleta-Ramona Dinu, senator USR de Constanța, și votez după cum urmează: 1 – pentru, 

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

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

17 – abținere, 18 – pentru, 19 – abținere, de la 20 până la 23 – pentru, de la 24 până la 26 – favorabil. 

Domnul Ion Ganea: 

Domnul senator Dircă George-Edward. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Bună ziua, stimate domnule secretar de ședință! 
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Vă prezint votul meu la inițiativele legislative aflate pe ordinea de zi astăzi: la punctul 1 – 

pentru raportul de admitere, la punctul 2 – împotriva raportului de admitere, la punctul 3 – pentru 

raportul de admitere, la punctele 4 și 5 – abținere, la punctul 6 – pentru raportul de admitere, la 

punctul 7 – împotriva raportului de admitere, la punctul 8 – împotriva raportului de admitere, la 

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

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

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

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

punctul 20 până la punctul 23 inclusiv – pentru aprobarea prelungirii termenului de adoptare tacită, 

iar la punctele 24, 25 și 26 – favorabil. 

Vă  mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc și eu, stimate domn. 

Domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu răspunde. 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Deci sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL Bacău, votul meu este următorul: la punctul 1 – pentru, 

la punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – abținere, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – 

contra, 9 – contra, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – abținere, 13, 14 – pentru, 15 – contra, 16 – pentru, 17 

– contra, 18 și 19 – abținere, 20, 21, 22, 23 – pentru retrimitere, 24 – pentru, 25 – pentru, 26 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Filipescu Răducu-George. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Alo! Bună ziua! 

Răducu Filipescu sunt, senator PNL de Călărași, și votul meu este următorul: proiectul numărul 

1 – de acord, proiectul numărul 2 – împotrivă, proiectul numărul 3 – de acord, proiectul 4 – împotrivă, 

proiectul 5 – abținere, proiectul 6 – de acord, proiectul 7 – de acord, proiectul 9 – împotrivă, proiectul 

8 – împotrivă, proiectul 10 – împotrivă, proiectele 11, 12, 13 – de acord, proiectul numărul 14 – de 

acord, proiectul 15 – împotrivă, proiectul 16 – de acord, proiectul 17 – împotrivă, proiectul 18 – 

împotrivă, proiectul 19 – abținere, proiectele 20, 21, 22 și 23 – de acord pentru prelungirea dezbaterii, 

proiectele 24, 25 și 26 – de acord. 
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Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Șerban Nicolae, senator PSD de București, senator român, votul meu este după cum urmează: 

la punctul 15 de pe ordinea de zi votul meu este pentru propunerea legislativă, astfel cum a fost trimisă 

la promulgare, împotriva cererii rușinoase de reexaminare, în așa fel încât să sărbătorim totuși ziua 

națională, Ziua Tratatului de la Trianon. La celelalte puncte de pe ordinea de zi… 

Domnul Ion Ganea: 

Nu vă mai auzim, domnule senator. Reluați contactul cu noi. 

Ce s-a întâmplat? (Discuții.) 

Rog să fie contactat domnul senator Hadârcă Ion. 

Nu a răspuns? 

Am înțeles de la domnul Șerban Nicolae că… Mai poate fi reluat contactul cu dumnealui? 

E în regulă. 

Domnul senator Niță Ilie. 

Nu răspunde. 

Domnul Ilie Niță: 

Dragi colegi, 

Sunt senator PSD de Suceava Ilie Niță, votul meu pentru punctele dezbătute astăzi la ordinea de 

zi este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă tuturor vă doresc! 

Domnul Ion Ganea: 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Nu răspunde. 

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu. 

Nu răspunde, da? 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim domnului senator. 

Orlando Teodorovici. 
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Domnul Savin? 

N-a răspuns. 

Orlando Teodorovici. 

Nu a răspuns. 

Domnul Stângă. Domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Absent. 

Vulpescu Ioan? 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi. 

Domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Turos Lóránd, iar votul meu este după cum urmează: la punctul 1 – pentru, 

punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – abținere, de la punctul 5 până la punctul 10 

inclusiv – pentru, punctul 11 – contra, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, 

punctul 15 – contra, iar de la punctul 16 până la punctul 26 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumim și noi. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

M-a sunat acum și Florin Bodog. 

Dacă vreți să mai apelați o dată – Florin Bodog. 

Domnul Ion Ganea: 

Am reținut. Am sunat, nu răspunde. Am reluat. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mai sunați o dată pe Bodog. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc. 
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Domnul Ion Ganea: 

Domnule senator, președinte al Senatului, Cazanciuc Robert, vă rog, microfonul… 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

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

Mulțumesc. 

Dacă nu mai sunt alți colegi, verific întreg sistemul electronic dacă cineva a semnalat că nu 

s-a făcut legătura. 

Nu există alte incidente. 

Stimați colegi, 

Urmează procesul de numărare a voturilor, revenim în scurt timp. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Avem rezultatul numărării voturilor, nu renumărării voturilor. 

Îl rog pe domnul senator Ion Ganea să dea citire rezultatului. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Rezultatul votului de astăzi este următorul: 

Voturi pentru – 127, la punctul 1, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

La punctul 2: 69 de voturi pentru, 49 de voturi contra, 9 voturi abținere. 

La punctul 3: 127 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

La punctul 4: 76 de voturi  pentru, contra – 30, abțineri – 21. 

La punctul 5: 84 de voturi pentru, zero voturi contra, 43 de abțineri. 

La punctul 6: 126 de voturi pentru, un vot contra, zero abțineri. 

La punctul 7: 113 voturi pentru, 14 voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 8: 84 de voturi pentru, 43 de voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 9: 97 de voturi pentru, 30 de voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 10: 84 de voturi pentru, 43 de voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 11: 105 voturi pentru, 22 de voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 12: 85 de voturi pentru, 13 voturi contra, 29 de abțineri. 

La punctul 13: 114 voturi pentru, 13 voturi contra, zero abțineri. 
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La punctul 14: 127 de voturi pentru, zero voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 15: 76 de voturi pentru, 52 de voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 16: 127 de voturi  pentru, zero contra, zero abțineri. 

La punctul 17: 78 de voturi pentru, 30 de voturi contra, 19 abțineri. 

La punctul 18: 96 de voturi pentru, un vot contra, 30 de abțineri. 

La punctul 19: 84 de voturi pentru, zero voturi contra, 43 de voturi abținere. 

La punctul 20: 127 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

La punctul 21: 127 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

La punctul 22: 127 de voturi pentru, zero abțineri, zero contra. 

La punctul 23: 127 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 24: 127 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 25: 127 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Și la punctul 26: 127 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Domnule președinte, am finalizat citirea… (Neinteligibil.) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator, domnului secretar Ion Ganea. 

Stimați colegi, 

Urmare anunțului făcut de domnul senator Ion Ganea, vă informez următoarele: 

Inițiativa înscrisă la punctul 1 a fost adoptată. 

Proiectul de lege privind respingerea ordonanței, înscris la punctul 2, a fost adoptat. 

Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 11 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 14 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost adoptată. 
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Inițiativa înscrisă la punctul 17 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 18 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 19 a fost adoptată. 

Solicitările de prelungire a termenului de dezbatere de la 45 la 60 de zile, înscrise la punctele 

20 – 23 ale ordinii de zi, au fost aprobate. 

De asemenea, proiectele de hotărâre înscrise la punctele 24 – 26, până la 24 – 26, și cele 

anterioare la fel, de la 20 la 23, deci proiectele de hotărâre înscrise la punctele 24, 25, 26 au fost, de 

asemenea, adoptate. 

Stimați colegi, 

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

Mulțumesc tuturor colegilor care au făcut posibilă această ședință și să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.50. 


