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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 14 octombrie 2020 

 

Ședința a început la ora 13.05. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Bine v-am regăsit! 

Deschidem ședința Senatului de astăzi, 14 octombrie 2020, condusă de Robert Cazanciuc, 

ajutat de domnii senatori Dircă și Ganea. 

Ordinea de zi și programul de lucru stabilite de Biroul permanent al Senatului și Comitetul 

liderilor au fost distribuite și afișate pe pagina de internet a Senatului. 

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

Vă reamintesc dispozițiile art.1331 și 1101 din Regulamentul Senatului, modificat prin 

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

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

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

parlamentar pentru maximum două minute; senatorii neafiliați pot interveni pentru maximum un minut. 

De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședințelor de plen desfășurate prin mijloace 

electronice senatorii pot interveni telefonic la lucrări. De asemenea, pot trimite un mesaj la un număr 

comunicat anterior prin care se va indica motivul solicitării înscrierii la cuvânt. 

Având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, ședința va fi, ca de 

obicei, constituită din două părți: în prima parte – lucrările și dezbaterile, iar în partea a doua – votul, 

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

Stimați colegi, 

Înainte de a intra pe ordinea de zi, aș vrea să-l invit la microfonul central pe domnul senator 

Niculae Bădălău pentru a ne face un anunț. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnule președinte interimar al Senatului, 

Subsemnatul, Bădălău Niculae, senator al Partidului Social Democrat, ales în Circumscripția 

electorală nr.19 Giurgiu, îmi prezint astăzi demisia din funcția de senator. 

Vă mulțumesc. 
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Dacă-mi permiteți, domnule președinte, câteva considerații. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog. Vă rog. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vreau să mulțumesc tuturor colegilor senatori pentru anii petrecuți împreună, pentru înțelegere 

și vreau să îi asigur în continuare de tot respectul și considerația mea. 

Vă mulțumesc și vă urez succes în continuare! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Știți cum e, nici nu știi dacă să te bucuri sau nu. Pentru domnul senator Bădălău începe astăzi o 

nouă carieră, în acord cu experiența Domniei Sale. 

Mulțumim pentru colaborare și vă urăm succes în noua activitate! 

Sunt convins că veți colabora în continuare, de la Curtea de Conturi, cu Senatul României, și 

faptul că ați fost atâția ani aici va facilita dialogul dintre cele două instituții. 

Să fie într-un ceas bun și să ne revedem sănătoși! 

Stimați colegi, 

Cu privire la demisia colegului nostru, Niculae Bădălău, conform art.7 alin.(3) din Legea 

nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, în cadrul votului final ne vom pronunța asupra 

Proiectului de hotărâre privind vacantarea mandatului de senator. 

* 

Trecem la ordinea de zi propriu-zisă. 

Punctul 1, avem Propunerea legislativă privind amânarea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020. (L577/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii legislative. 

Ea a rămas fără obiect. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 2, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate. (L571/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru apărare și Comisiei juridice este de respingere, cu un 

amendament respins, a propunerii legislative. 
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Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind 

cooperarea judiciară internațională în materie penală. (L580/2020) 

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

Legea este ordinară… organică, pardon! 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 4, avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a 

altor acte normative. (L608/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru buget și Comisiei pentru sănătate este de admitere a 

proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (L563/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 
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* 

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 

privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole şi silvice. (L569/2020) 

Raportul Comisiei pentru agricultură este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 7, Propunerea legislativă privind aprobarea Programului pilot de investiţii pentru 

înfiinţarea centrelor de colectare a legumelor şi fructelor în judeţul Teleorman. (L570/2020) 

Raportul Comisiei pentru agricultură este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. (L573/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație este de respingere a propunerii legislative, cu 

amendamente respinse. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 9, Propunerea legislativă privind instituirea Programului naţional de prevenire şi 

gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân. (L576/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 
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Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 

nr.18/1991. (L522/2020) 

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

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului UDMR, avem o intervenție telefonică, prin domnul senator Tánczos Barna. 

Nu răspunde, păstrăm pentru altă intervenție. 

Nu mai sunt alte solicitări de intervenție la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 11, Propunerea legislativă pentru darea în administrarea consiliilor locale a bunurilor 

imobile proprietate privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în care se 

desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară. (L525/2020) 

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

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 

suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă 

de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 

obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”. (L527/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 
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Propunerea are numărul L527. E important pentru că următorul proiect, punctul 13, L528, este 

asemănător. 

* 

 Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 

suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și 

Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă 

de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 

obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”. (L528/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii legislative. 

Punctul 13, stimați colegi, nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

L-am prins la telefon pe domnul Tánczos Barna? E ok. 

Vă rog, domnule senator, punctul 10 al ordinii de zi, vă ascultăm. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Inițiativa privind modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare pleacă de la o 

discuție și o dezbatere avute în Camera Deputaților la sfârșitul sesiunii parlamentare precedente. 

Acolo, pentru a modifica această legislație, am propus, împreună cu mai mulți colegi deputați, ca 

instituția posesiei să fie modificată în așa fel încât legislația să fie adaptată la situația de fapt din teren. 

În ultimii 30 de ani, retrocedările au cunoscut o evoluție extrem de lentă. Lucrurile s-au 

complicat foarte mult în urma transferului de facto al proprietății. De jure, prin contracte de vânzare-

cumpărare autentificate, însă aceste transferuri nu au fost posibile. 

În același timp, moștenirile nu au fost dezbătute în lipsa unor extrase de carte funciară. Au 

murit generații și s-au transferat urmașilor acestora proprietățile neintabulate. Situația s-a 

împământenit, să spun așa, și posesia a devenit referința pentru cei din mediul rural, nu dreptul de 

proprietate intabulat. 

Drept urmare, prin această propunere legislativă am încercat modificarea… să încercăm 

modificarea art.13, respectiv a art.40 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare, astfel încât, în 

baza unei documentații relativ simple, dar cu o verificare minuțioasă a posesiei din partea autorității 

publice locale, din partea primăriei, să putem intabula posesia în cartea funciară, urmând ca, în cazul în 

care această posesie – așa cum prevede și acum legislația – nu este contestată în instanță de rude, de 

vecini sau de alte persoane îndreptățite, posesia să se transforme automat în proprietate. 
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Este un pas uriaș pentru rezolvarea problemelor din mediul rural, e un pas uriaș în adaptarea 

legislației la situația creată în ultimii 30 de ani în domeniul fondului funciar. Și eu sper sincer ca, odată 

cu adoptarea acestei modificări, lucrurile să capete o altă viteză, să reușim cât se poate de repede, cu 

ajutorul ANCPI, să terminăm acel Program național de intabulare și, odată cu terminarea acestui program, 

posesia să rezolve multe dintre problemele care altfel nu pot fi rezolvate în baza Codului civil. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Tánczos Barna. 

Cum spuneam, stimați colegi, intervenția a fost la punctul 10 al ordinii de zi. 

* 

Punctul 14 al ordinii de zi, avem Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2 din 

Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local. (L597/2020) 

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

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Cu voia dumneavoastră, voi avea o scurtă intervenție la acest punct. 

Stimați colegi, 

Acest proiect de lege face parte din categoria celor care în ultimii patru ani de zile au găsit un 

sprijin unanim la nivelul Senatului – este vorba de profesia de avocat, ca partener indispensabil al 

înfăptuirii justiției. În ultimii ani de zile, indiferent de opțiunea politică, toți am fost de acord că 

principiul egalității de arme este un principiu fundamental al funcționării justiției din România. 

Accesul la justiție înseamnă infrastructură adecvată, înseamnă legi clare, care să nu permită interpretări 

abuzive, și înseamnă asistență din partea avocaților. 

Proiectul de lege supus adoptării astăzi va permite Ministerul Justiției să demareze proceduri de 

expropriere, astfel încât avocații să poată fi prezenți de aici încolo în toate edificiile de justiție, în 

Cartierul Justiției din București și în alte asemenea edificii în care se înfăptuiește justiția. Avocații vor 

avea, începând din acest moment, posibilitatea să aibă propriile sedii în cartierele de justiție. Sunt 

câteva exemple de bune practici în țară din acest punct de vedere, edificate cu mulți ani în urmă, dar 

evoluția legislației a făcut să avem nevoie de acest act normativ. 

De aceea, sunt convins, ca și până acum, toți colegii vom vota acest proiect care permite 

avocaților să fie așezați acolo unde le este locul, și anume în acel echilibru al justiției. 

Mulțumesc foarte mult. 
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Așa cum spuneam, stimați colegi, de-a lungul acestor patru ani, profesia de avocat a avut mulți 

avocați la nivelul Parlamentului. Colegul nostru George Dircă, din partea Grupului USR, de asemenea, 

dorește să aibă o intervenție. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Vă mulțumesc tuturor pentru votul pe care urmează să-l acordăm astăzi. 

Așa cum a spus și antevorbitorul meu, este un moment important, iar în calitate de avocat și de 

senator sunt bucuros pentru că în toți acești patru ani am putut să creăm un cadru legislativ favorabil 

exercitării profesiei de avocat. Prea mult timp avocații din România au fost priviți ca opinca justiției. 

Noi am avut întotdeauna mai puține drepturi, dar iată că, din acest moment, sigur că da, și noi vom 

avea acest… ne va fi recunoscut rolul foarte important pe care îl avem în arhitectura actului de justiție. 

Proiectul vine… Alături de coinițiatori, de domnul președinte Robert Cazanciuc și de colegul 

Daniel Fenechiu, am inițiat acest proiect în vederea obținerii de către Baroul București și de către 

Uniunea Națională a Barourilor, în primul rând, a unui spațiu, a unui sediu în viitorul Cartier al 

Justiției care urmează să se construiască aici, în București, și care beneficiază de o finanțare de la 

Banca Mondială. Este foarte important și este un început, pentru că și avocatul trebuie să fie alături de 

magistrați, iar fără avocat nu se poate înfăptui actul de justiție. 

Vă mulțumesc tuturor pentru votul pe care urmează să-l acordați. 

Și în continuare vom fi deschiși și vom coopera pentru a îmbunătăți și a perfecționa exercitarea 

profesiei de avocat și drepturile pe care avocatul le are în România. 

Vă mulțumesc tuturor. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator George Dircă, unul dintre inițiatorii acestui proiect. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Mergem mai departe, punctul 15, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (L611/2020) 

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

legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 
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Din partea Grupului PSD, avem o intervenție telefonică, prin domnul senator Șerban Nicolae. 

Vă rog. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bun găsit tuturor! 

Stimați colegi, 

Când vine vorba de drepturi pentru cetățenii români care trăiesc o bună parte a timpului în afara 

țării, așa-numita diaspora, în special în zona Spațiului Economic European, respectiv Uniunea 

Europeană, Marea Britanie, Confederația Elvețiană și așa mai departe, mulți vorbesc, dar foarte puțini 

fac. De altfel, cei care se laudă că sunt favoriții voturilor venite din diaspora timp de patru ani nu au 

avut decât o singură preocupare: ca cei din diaspora să voteze cât mai comod și cât mai mult, în așa fel 

încât profitorii să aibă cât mai multe locuri de demnitari, câți mai mulți deputați, câți mai mulți 

senatori, fără să-și pună vreodată problema ce se întâmplă cu românii din diaspora și cam ce trebuințe au. 

Una dintre ele este astăzi pe masa dumneavoastră. Împreună cu colegul Tit-Liviu Brăiloiu, am 

făcut o propunere legislativă care vizează posibilitatea ca cei care fac trafic frecvent între România și 

țări din Spațiul Economic European din rațiuni profesionale sau din rațiuni personale, să-și poată 

reînnoi permisul de conducere cu valabilitatea administrativă expirată făcându-și examinarea medicală 

în țările în care stau cea mai mare parte a timpului. 

În legislația actuală, pentru reînnoirea permisului – deși este datorată exclusiv expirării 

valabilității administrative, 10 ani fiind termenul generic – sunt nevoiți să vină în țară pentru 

examinarea medicală care este obligatorie, deși România, ca stat membru al Uniunii Europene, ar 

trebui să aibă – și are, cu siguranță – un sistem similar de examinare medicală. 

Nu se pune problema că examinarea medicală pentru obținerea permisului de conducere s-ar 

face în Franța sau Italia mult mai lejer decât s-ar face în România. De aceea, am propus ca cei care se 

află în afara teritoriului României, dar în interiorul Spațiului Economic European, așa cum chiar Codul 

rutier are prevăzut la una din ipoteze „cetățeni români cu domiciliul sau reședința în România”, să 

poată face examinarea medicală în statele din Spațiul Economic European. 

De asemenea, pentru cei care se află în situația în care inspecția tehnică periodică a expirat 

atunci când se aflau cu autovehiculul în afara țării, măsurile sancționatorii să nu se aplice decât după 

24 de ore de la intrarea în țară. 

Fac precizarea că la ora actuală, pe legislația existentă, de lege lata, cum spun juriștii, atunci 

când o persoană este constatată că circulă cu un autovehicul cu inspecția tehnică periodică expirată, 

organul constatator reține talonul de înmatriculare al mașinii, aplică sancțiunea cu amendă prevăzută 
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de lege și eliberează o dovadă valabilă 15 zile pentru ca cel în cauză să-și poată efectua în termenul 

respectiv inspecția tehnică periodică a autovehiculului. 

Practic, nu am făcut decât să dăm o păsuire de 24 de ore celor care sunt prinși cu autovehiculul 

în afara țării și care bineînțeles nu-și pot efectua inspecția tehnică periodică decât pe teritoriul 

României, la una din stațiile autorizate de Registrul Auto Român. 

Aceasta a fost o propunere de bun-simț, am spus noi, și eu cred că va fi votată de toți cei care 

înțeleg că pentru cetățenii români care se află într-un tranzit continuu, din rațiuni profesionale sau 

personale, între România și celelalte state din Spațiul Economic European… și este, de asemenea, rațională. 

Din păcate, am constatat că, la nivelul Consiliului Legislativ, fie incompetența, fie reaua-voință 

a făcut ca această instituție să uite că, potrivit Constituției, este organ consultativ de specialitate al 

Parlamentului. Și în loc să facă o consultanță de specialitate pentru o propunere legislativă, au venit cu 

câteva critici ridicole, mai degrabă cârcoteli, fără niciun fel de soluție și fără a înțelege esența 

propunerii legislative. Ăsta este motivul pentru care a trebuit să ignorăm avizul Consiliului Legislativ. 

Aș face o precizare și pentru punctul următor ca să nu mai intervin. 

Guvernul s-a gândit că cea mai bună formă de transpunere a unei directive este să permită ca și 

în România cetățenii români care au împlinit 18 ani să poată dobândi permis de conducere pentru 

autocamioane și autobuze. Din păcate, diferența de infrastructură rutieră dintre România și majoritatea 

covârșitoare a statelor europene face ca în România discernământul să nu fie suficient pentru a 

conduce cu responsabilitate autobuze, autocare cu pasageri la bord sau autocamioane de mare tonaj pe 

drumurile din România. 

Din acest punct de vedere, era bine ca Guvernul să găsească soluții alternative, dispoziții 

tranzitorii, în așa fel încât o asemenea directivă să se regăsească și în legislația română într-un mod 

echilibrat și adaptat situației din România. Altminteri, transformăm șoselele României în sursă 

superioară de pericol dacă dăm posibilitatea unor tineri de 18 ani să conducă autocamioane, autocare și 

autobuze cu pasageri la bord pe drumurile din România. 

Ăsta este motivul pentru care Comisia pentru apărare, ordine publică, siguranță națională a 

întocmit la punctul 16 un raport de respingere. 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota pentru la ambele puncte, atât raportul 

de admitere de la punctul 15, L611/2020, cât și pentru raportul de respingere de la punctul 16. 

Eu am convingerea că toți cei care se laudă că susțin interesele cetățenilor români din diaspora 

vor vota punctul 15, pentru a nu se ridiculiza o dată în plus făcând propuneri doar cu privire la 

propriile beneficii. 
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Să ne întoarcem totuși și cu fața către românii din diaspora cu propuneri concrete, nu doar cu 

propagandă și lozinci. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Șerban Nicolae. 

Sunt convins că toți colegii vor fi de acord cu această propunere. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 16, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice. (L613/2020) 

Raportul Comisiei de apărare este de respingere a proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

Stimați colegi, am încheiat prima parte a ședinței. 

* 

Continuăm lucrările cu partea a doua, respectiv exprimarea votului, printr-un singur apel 

nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute. Și vă reamintesc, potrivit art.1101 din Regulamentul 

Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Urmează, conform art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, explicarea votării. 

Punctul 1, Propunerea legislativă privind amânarea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului 

de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 2, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului de respingere, 

respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind 

cooperarea judiciară internațională în materie penală – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului, cu amendamente admise, și proiectului de lege. 

Punctul 4, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.162/2020 pentru completarea OUG 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației 
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epidemiologice, pentru prelungirea unor termene, modificarea și completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative – ne vom 

pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere a proiectului de lege privind aprobarea 

ordonanței. 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. Legea este ordinară. 

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 

privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 

comercializarea produselor agricole şi silvice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului de admitere și a propunerii legislative. 

Punctul 7, Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de investiţii pentru 

înfiinţarea centrelor de colectare a legumelor şi fructelor în judeţul Teleorman – ne vom pronunța, 

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

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, 

asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 9, Propunerea privind instituirea Programului naţional de prevenire şi gestionare a 

înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 

nr.18/1991 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și 

propunerii legislative. 

Punctul 11, Propunerea legislativă pentru darea în administrarea consiliilor locale a bunurilor 

imobile proprietate privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în care se 

desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului, cu amendamente admise, și propunerii legislative. 

Punctul 12, Propunerea pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe 

de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de 

Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 
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obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic Regional de Urgență”, L527 –, ne vom pronunța, 

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

La punctul 13 avem o propunere cu același titlu ca la punctul 12 – ne vom pronunța, prin vot, 

asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative, L528. 

Punctul 14, Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de investiții… 

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

și propunerii legislative. 

Punctul 15, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului, cu un amendament admis, și propunerii legislative. 

Punctul 16, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

respingere, respectiv respingerea proiectului de lege. 

Cu privire la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 17, ne vom pronunța prin vot asupra 

proiectului de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator – după cum știți, la începutul 

ședinței domnul senator Nicolae Bădălău și-a anunțat demisia din Senat. 

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

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

fi considerat absent. 

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

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

reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

Stimați colegi, 

Vă reamintesc sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și „abținere”. Astfel, opțiunea „pentru” 

înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei legislative, cu modificările propuse prin 

amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu 

adoptarea acesteia, prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot. 

De asemenea, la punctul 1, L577, punctul 2, L571, punctul 5, L563, punctul 7, L570, punctul 8, 

L573, punctul 9, L576, punctul 13, L528, punctul 16, L613 de pe ordinea de zi opțiunea „pentru” 

înseamnă că sunteți de acord cu raportul de respingere, respectiv respingerea inițiativelor legislative, 

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

„abținere” vă abțineți de la vot. 
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Îl invit în continuare la microfonul central pe domnul senator George Dircă pentru efectuarea 

apelului nominal telefonic. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi!  

Dacă și echipa tehnică e pregătită și putem începe votul. Da? Bun. 

Atunci, am să vă rog să realizați apelul telefonic al domnului senator Alexandrescu Vlad-Tudor. 

Urmează să-și exprime votul doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

Sunt Vlad Alexandrescu, senator USR de București, și votez după cum urmează: punctul 1, 

L577 – pentru raportul de respingere, punctul 2 – pentru raportul de respingere, punctul 3 și punctul 4 

– pentru raportul de admitere, punctul 5 – pentru raportul de respingere, punctul 6 – abținere, punctul 7 

– pentru raportul de respingere, punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru raportul de respingere, punctul 

10 – abținere, punctul 11 – împotriva raportului de admitere, punctul 12 – pentru raportul de admitere, 

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

împotriva raportului de admitere, punctul 16 – împotriva raportului de respingere, punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Ecaterina Andronescu este numele meu, votul meu este pentru punctele de pe ordinea de zi, așa 

cum au rezultat din comisiile de specialitate. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Antal István-Loránt. 

Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Numele meu este Antal István-Loránt, senator UDMR, de la punctul 1 până la punctul 16 

inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 
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La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și punctul 17? Proiect de hotărâre? Nu închideți. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Pentru ce? (Discuții.) 

„Pentru”. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. (Discuții.) 

Revenim atunci. 

Domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Baciu Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Gheorghe Baciu, Partid Mișcarea Populară, Circumscripția nr.15 Covasna, votul 

meu pentru astăzi este următorul: de la punctul 1 la punctul 4 vot pentru, la punctul 5 votez împotriva 

raportului de respingere, punctele 6 – 16 – vot pentru și la punctul 17 votez pentru vacantarea postului. 

Vă mulțumesc, o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian. 

Îl invit, din sală, la microfonul 5, pe domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor colegi! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Botnariu Emanuel. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua! Bună ziua! 

Emanuel-Gabriel Botnariu, senator PSD Ilfov, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 



 

- 20 - 

 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

Daniel Breaz, senator independent, de Alba, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua! 

Senator Romulus Bulacu, votul meu este următorul: de la punctul 1 la 7 votez pentru, punctul 8 

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

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Și la punctul 17, vă rog. 

Vă rog echipa tehnică, colegii, atunci când realizăm apelul și ne răspund colegii senatori, să-i 

anunțăm că s-a mai introdus un punct pe ordinea de zi, 17, că poate nu toată lumea a urmărit ședința. 

Mulțumesc. 

Domnul Romulus Bulacu: 

La punctul 17, pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua! 

Sunt senator Daniel Butunoi, votez pentru la toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. O zi buna! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Iancu Caracota. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

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

este următorul: de la 1 la 7 inclusiv – pentru, 8 – contra, 9, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – pentru,13 – 

contra, 14 – pentru, 15, 16 – contra, 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează  domnul senator Iancu Caracota. 

Se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua! 

Iancu Caracota, senator de Dâmbovița, PNL, de la punctul 1 la punctul 7 inclusiv – pentru, 

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

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Nu răspunde. Bun. 

Urmează domnul senator  Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Alo! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Chirteș Ioan. 

Se pregătește domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș, votul meu este astfel: de la punctul 1 la punctul 

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

împotrivă, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, iar la punctul 17 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Se pregătește domnul senator Chiţac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

Bună ziua! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîţu Florin. 

Domnul Vergil Chiţac: 

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

punctele 1 și 7 – pentru, punctul 8 – împotrivă, punctul 9 – pentru, punctul 10 – pentru, punctul 11 – 

abținere, 12 – pentru, 13 – împotrivă, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și 17? 

Domnul Vergil Chiţac: 

Punctul 17 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Am auzit. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Allen Coliban. 

Domnul senator Allen Coliban? 

Mulțumim. 

Probabil că domnul primar face auditul la primărie în acest moment. 

Urmează domnul senator Corlățean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 
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Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

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

aflate pe ordinea de zi, inclusiv la punctul 14, cel legat de profesia de avocat, cu exprimarea unei…, 

dacă îmi este îngăduit, a unei critici, colegiale și amicale, și cu regretul legat de faptul că cercul 

inițiatorilor acestei legislații a fost mult prea restrâns, prea restrictiv, deși erau și alți colegi care 

împărtășeau și profesional substanța inițiativei. O susținem și la vot. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim, domnule senator, pentru că sunteți alături de noi. 

Probabil că nu vă aflați în Senat în ziua când am depus acel proiect de lege, dar pe viitor vom 

ține minte și vă vom invita alături de noi. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Se pregătește domnul senator Covaci Dorel. 

Nu răspunde domnul Costoiu. 

Urmează domnul senator Covaci Dorel. 

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Domnul Dorel Covaci: 

Sunt Dorel Covaci, senator PSD Timiș, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Severica Covaciu, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 4 – 

pentru, punctul 5 – împotrivă, de la punctul 6 până la punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc, o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Craioveanu Lavinia. 

Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate tuturor. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Invit, din sală, la microfonul 5, pe doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Astăzi votez în felul următor: de la punctul 1 la punctul 16 votez pentru, în înțelesul explicitat 

de președintele de ședință, votez pentru vacantarea postului de senator – la punctul 17, și iau notă de 

împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare, deci pentru adoptarea tacită, la lista prezentată. 

Mulțumesc foarte mult și „La mulți ani!”, dacă există sărbătoriți ai zilei, că astăzi este o zi de 

sărbătoare. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și la ordinea de zi de azi voi vota în felul următor: punctul 1 

până la punctul 7 – pentru, 8 – împotrivă, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – pentru, 13 – 

împotrivă, 14 – împotrivă… 14 – pentru, îmi cer scuze, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă și 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Császár Károly. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 
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Urmează domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru. 

Vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Din sală: Nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Atunci, domnul senator Dănăilă Leon. 

Se pregătește domnul senator Deneş Ioan. 

Alo! Vă ascultăm. 

Domnul Leon Dănăilă: 

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

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

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

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

punctul 17 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Deneş Ioan. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Ioan Deneş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Senatului. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Renică Diaconescu. 

Din sală: Nu răspunde. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Renică Diaconescu. 

Se pregătește doamna senator Dima Carmen. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Dima Carmen. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua, distinși colegi! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

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

este următorul: punctul 1 – pentru raportul de respingere, punctul 2 – pentru raportul de respingere, 

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

raportul de respingere, punctul 6 – abținere, punctul 7 – pentru raportul de respingere, punctul 8 – 

abținere, punctul 9 – pentru raportul de respingere, punctul 10 – abținere, punctul 11 – împotriva 

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

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

punctul 16 – împotriva raportului de respingere, iar punctul 17 – pentru. 

Mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 
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Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Sunt Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR de Constanța, și votez după cum urmează: 1 – pentru, 2 

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

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

Mulțumesc frumos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Subsemnatul, Dircă George-Edward, senator, Circumscripția nr.18 Galați, votul meu pentru 

astăzi este următorul: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru raportul de 

admitere, la punctul 4 – pentru, la punctul 5 – pentru, la punctul 6 – abținere, la punctul 7 – pentru, 

la punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, la punctul 11 – contra, la 

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

proiectul de hotărâre – pentru. 

Mulțumesc. 

Urmează 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. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Vă mulțumesc. 

Sunt senator Cristian Dumitrescu și votul meu astăzi este pentru la fiecare din cele 17 puncte 

aflate pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius. 

Din sală: Nu răspunde. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Dunca Marius. 

Se pregătește domnul senator Nicu Fălcoi. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Nicu Fălcoi. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

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

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

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

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua! 

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

de zi votul meu este pentru. 

Zi frumoasă tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul UDMR Fejér László-Ődőn, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Urmează domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Răducu Filipescu. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Răducu Filipescu. 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Filipescu Răducu, senator PNL de Călărași, votul meu este următorul: de la proiectul de 

hotărâre numărul 1 până la proiectul numărul 7 – pentru, proiectul numărul 8 – împotrivă, proiectele 9 

și 10 – pentru, proiectul 11 – abținere, proiectul 12 – pentru, proiectul 13 – împotrivă, proiectul 14 – 

pentru, proiectele 15 și 16 – împotrivă, 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Sunt senator Ion Ganea și votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea 

de zi a plenului de astăzi. 

Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi excelentă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 
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Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Senator USR Cristian Ghica, votul meu este în felul următor: la punctele 1, 2, 3, 4, 5 – pentru, punctul 

6 – abținere, punctul 7 – pentru, punctul 8 – abținere, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – 

împotrivă, la 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: de la punctul 1 la punctul 7 

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

pentru, 15 și 16 – împotrivă și 17 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc. 

Alina Gorghiu sunt, votul meu pentru astăzi este următorul: de la punctul 1 până la punctul 7 

inclusiv votul meu este pentru, punctul 8 – împotrivă, 9 și 10 – pentru, punctul 11 – abținere, 12 – 

pentru, punctul 13 – împotrivă, 14 – pentru, 15 și 16 – împotrivă și pentru ultimul punct votul este în 

favoare – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

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

până la punctul 5 – pentru, punctul 6 – abținere, punctul 7 – pentru, punctul 8 – abținere, punctul 9 – 
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pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – împotrivă, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 

14 – pentru, punctele 15 și 16 – împotrivă și punctul 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi plăcută în continuare! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează 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: de la 1 la 7 

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

– împotrivă, 17 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Viorel Ilie. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 

Ilea Vasile sunt, senator de Cluj, și votul meu astăzi este următorul: de la punctul 1 până la 

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

punctul 11 – abținere, punctul 12 – pentru, 13 – contra, 14 – pentru, punctele 15 și 16 votez contra, iar 

la punctul 17 votez pentru. 
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Vă mulțumesc frumos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Viorel Ilie. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian.  

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

următorul: de la punctul 1 până la punctul 7 – vot pentru, punctul 8 – împotrivă, punctele 9 și 10 – 

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

17 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, dragi colegi! 

Lucian Iliescu, senator PMP de București, votez astăzi pentru toată ordinea de zi, deci votul 

meu este pentru. 

Mulțumesc mult. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

cum urmează: de la punctul 1 la punctul 4 – vot pentru, la punctul 5 – vot împotrivă, de la punctul 6 la 

punctul 17 inclusiv votul meu este pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 
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Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi faină. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Gabriel Leș. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Gabriel Leș. 

Se pregătește domnul senator Dan Lungu. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabriel-Beniamin Leș, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dan Lungu. 

Se pregătește domnul senator Lungu Vasile. 

Domnul Dan Lungu: 

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

pentru raportul de respingere, la punctul 2 – pentru raportul de respingere, la punctul 3 – pentru 

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

respingere, la 6 – abținere, la 7 – pentru raportul de respingere, la 8 – abținere, la 9 – pentru raportul de 

respingere, la 10 – abținere, la 11 – împotriva raportului de admitere, la 12 – pentru raportul de 

admitere, la 13 – pentru raportul de respingere, la 14 – pentru raportul de admitere, la 15 – împotriva 

raportului de admitere, la 16 – împotriva raportului de respingere și la 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lungu Vasile. 

Se pregătește domnul senator Victorel Lupu. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

4 voi vota pentru, la punctul 5 voi vota împotriva raportului, de la punctul 6 până la punctul 17 voi 

vota pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Victorel Lupu. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

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

pe ordinea de zi. 

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gheorghe Marin. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senator PSD Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, vot pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Gheorghe Marin. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Marin. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Nicolae Marin și votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună și multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marussi George. 

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 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – abținere, 7 – pentru, 8 – abținere, 

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

împotrivă, 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

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

inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Mazilu-Liviu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Meleșcanu 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Teodor Meleșcanu. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Radu Mihail. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Sunt Radu Mihail, senator USR de diaspora și votul meu este următorul: de la punctul 1 la 

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

pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru. 

Mulțumesc. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește doamna senator Siminica Mirea. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

Sănătate maximă la toți! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Siminica Mirea. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

votul meu este pentru. 

Și vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Nicoară Marius. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

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

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

punctul 11 – abținere, punctul 12 – pentru, 13 – împotrivă, 14 – pentru, 15 – împotrivă, la fel și punctul 

16 – împotrivă. 
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Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și la punctul 17? Mai este domnul senator la telefon? 

Haideți să-l luăm pe domnul senator Șerban Nicolae până ne răspunde din nou. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Din nou, bun găsit tuturor! 

Sunt Șerban Nicolae, senator PSD de București, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, astfel cum rezultă din rapoartele întocmite de 

comisiile de specialitate pe fond. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

O zi bună! 

Îl avem pe domnul Nicoară, da? 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește domnul senator Oprea Mario. 
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Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Mulțumesc. 

Alo, bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Oprea Radu-Ștefan. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez după cum urmează: de la punctul 1 până la punctul 7 – vot 

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

15 și 16 – contra, și 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator Radu-Ștefan Oprea. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. (Discuții.) 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Orțan Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Marian Pavel. 

Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

astăzi pe ordinea de zi a Senatului. 

O zi bună să aveți și multă sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc frumos. 
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Zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pănescu Doru. 

Domnul senator Pănescu Doru. 

Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Stimați colegi, sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, vot pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Pereș Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

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

la punctul 1 la punctul 7 inclusiv – pentru, punctul 8 – contra, punctele 9 și 10 – pentru, punctul 11 – 

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

punctul 17 – pentru. 

O zi bună vă doresc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

Domnul senator Pop Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnul Gheorghe Pop: 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

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

de pe ordinea de zi. 

Zi sănătoasă tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul Cornel Popa: 

Sunt senatorul Cornel Popa, PNL Bihor, și votul meu este după cum urmează: de la punctul 1 

până la punctul 7 inclusiv – pentru, punctul 8 – contra, punctele 9 și 10 – pentru, 11 – abținere, 12 – 

pentru, 13 – contra, 14 – pentru, 15 și 16 – contra, 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

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

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

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

– împotrivă, 16 – împotrivă, 17 – pentru. 

La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Se pregătește domnul senator Radu Preda. 
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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 George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Radu Preda. 

Se pregătește doamna senator Florina Presadă. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Florina-Raluca Presadă. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

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

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

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

Mulțumesc mult. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bine, mulțumim. 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

înscrise pe ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Vă salut, stimați colegi! 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și doresc o zi bună tuturor colegilor. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Votul meu este pentru la toate inițiativele legislative aflate pe ordinea de zi. 

Savin Emanoil, senator PSD Prahova. 

Domnul George-Edward Dircă: 

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

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Sbîrnea Liliana, senator de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește… a, a răspuns? 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

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

pentru punctele, pentru proiectele de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 voturile mele sunt voturi pentru, 

pentru poziția 8 votul este împotrivă, la 9 și la 10 am două voturi pentru, la 11 – un vot de abținere, la 

12 – vot pentru, la 13 – vot împotrivă, la 14 – vot pentru, la poziția 15 – vot împotrivă, la 16 – vot 

împotrivă și la 17 – vot pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Simionca Ioan. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

V-ascultăm, domnule senator. V-ascultăm, domnule senator, vă rog. 

Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Ioan Simionca, senator Bistrița-Năsăud, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Smarandache Miron. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Sănătate tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună ziua! 

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

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 
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Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Doamna senator Stocheci Cristina. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

O zi frumoasă vă doresc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Ioan-Iustin Talpoș. 

Domnul senator Talpoş 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: de la punctul 1 până la 

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

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

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. 

Urmează domnul senator Orlando Teodorovici. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Din sală: Nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Din sală: Nu răspunde domnul senator Toma. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Toma Vasilică sau Toma Cătălin nu răspunde? 

Din sală: Toma Cătălin Dumitru. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Toma Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Mulțumesc și sănătate tuturor! 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Turos Lóránd, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Țapu Nazare. 

Se pregătește domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Bună ziua! 
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Eugen Țapu Nazare, senator al Partidului Național Liberal, de la punctul 1 până la punctul 7 – 

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

punctul 13 – împotrivă, punctul 14 – pentru, punctele 15 și 16 – împotrivă, punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Șerban Valeca. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

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

punctul 1 până la punctul 17. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul senator Ion Marcel Vela. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca:  

Bună ziua, stimați colegi! 

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

pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Vela Ion Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul senator Vulpescu Ioan. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Wiener Adrian. 
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Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Adrian Wiener: 

Bună ziua! 

Senatorul Wiener sunt, senator în Circumscripția nr.2 Arad, și votul meu este după cum 

urmează: la punctul 1… 

Bună ziua! 

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

pentru, la punctul 5 – pentru, 6 – abținere, 7 – pentru, 8 – abținere, 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – 

împotriva raportului de admitere, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – împotrivă, 16 – împotrivă, 

17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

… (Neinteligibil.)… sunt Daniel Zamfir, iar votul meu este… (Neinteligibil.)… la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Având în vedere că am încheiat primul apel telefonic, stimați colegi, vom trece la realizarea 

celui de-al doilea apel telefonic, cu mențiunea că cine nu răspunde nici la acest apel telefonic va fi 

considerat absent la ședința Senatului de astăzi. 

Colegii, dacă sunteți pregătiți, începem cu doamna senator Arcan Emilia. 

Doamna Emilia Arcan: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

și dezbătute astăzi de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 
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Domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Din sală: Nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Cine nu răspunde? Bădulescu sau… A răspuns? 

Din sală: Domnul Badea nu a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Nu a răspuns. 

Bădulescu nu a răspuns, da? (Discuții.) 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, votez în felul următor: de la 1 până la 4 

– pentru, 5 – împotrivă, de la 6 până la 17 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cazan Mircea-Vasile, PNL Sibiu, voi vota după cum urmează: de la punctul 1 

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

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

punctul numărul 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Allen Coliban. 

Domnul senator Allen Coliban. 

Răspunde, nu răspunde domnul Allen Coliban? Nu răspunde, bine, mulțumesc. 

Domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua! 
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Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Răspunde domnul Dumitrescu? 

Din sală: Nu a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc frumos. 
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Sunt Daniel Fenechiu, senator PNL de Bacău, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la 

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

pentru, 15, 16 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și 17? (Discuții.) 

Bun, atunci haideți să-l luăm pe următorul coleg, până ne răspunde. 

Domnul senator Oprea Ștefan, vă rog. 

A răspuns domnul Fenechiu? (Discuții.) 

La punctul 17 avem Proiect de hotărâre a Senatului pentru vacantarea postului de senator ca 

urmare a demisiei domnului senator Niculae Bădălău. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Deci 17 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Bună ziua! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator de Călărași, iar votul meu de astăzi este astfel: de la 

punctul numărul 1 până la punctul numărul 7 inclusiv – vot pentru, punctul 8 – împotrivă, punctele 9 și 

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

împotrivă, iar la ultimul punct – vot favorabil, pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 
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Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Deci Pîrvulescu ne răspunde? Nu. 

Următorul coleg, Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Numai bine! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Domnul senator Șoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Deci nu răspunde nici domnul Costel Șoptică. 

Tánczos Barna? 

Nu ne răspunde. 

Eugen-Orlando Teodorovici. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 
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Sunt Cătălin Toma, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru ordinea de zi este următorul: de 

la punctul 1 la punctul 7 – pentru, punctul 8 – contra, punctul 9 – pentru, punctul 10 – pentru, punctul 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Și ultimul coleg care urmează să-și exprime votul, domnul senator Vela Ion Marcel. 

Nu ne răspunde, da? 

Stimați colegi, 

Vă anunț că am încheiat… de fapt nu, suspendăm ședința, pentru că mai avem un vot. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, cel mai scurt plen din istorie, probabil, e pe cale să se închidă. 

Domnule senator George Dircă, vă rog, rezultatul. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnule președinte, am să vă rog să vă exprimați și dumneavoastră votul. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc și eu. 

Faceți mențiunea. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Astăzi au fost prezenți la lucrările plenului Senatului 125 de colegi, care și-au exprimat votul 

după cum urmează: 

La inițiativa aflată pe ordinea de zi la punctul 1 au fost 125 de voturi pentru, zero voturi 

împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 2 al ordinii de zi: 125 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 3 aflat pe ordinea de zi: 124 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și o abținere. 
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La punctul 4 al ordinii de zi: 125 de voturi pentru, zero abțineri și zero voturi împotrivă. 

La punctul 5: 120 de voturi pentru, 5 împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 6: 113 voturi pentru, zero voturi împotrivă și 12 abțineri. 

La punctul 7: 125 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 8: 88 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă și 12 abțineri. 

La punctul 9: 125 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 10: 113 voturi pentru, zero voturi împotrivă și 12 abțineri. 

La punctul 11: 88 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 25 de abțineri. 

La punctul 12: 125 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 13: 100 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 14: 125 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 15: 88 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă și zero abțineri. 

La punctul 16: 88 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă și zero abțineri. 

Iar la punctul 17: 123 de voturi pentru, zero voturi împotrivă și două abțineri. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator George Dircă. 

Stimați colegi, 

Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, vă informez că: 

Inițiativa înscrisă la punctul 1 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 11 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 14 a fost adoptată. 
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Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost respinsă. 

De asemenea, vă informez că Proiectul de hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator, 

înscris la punctul 17 al ordinii de zi, a fost adoptat, cu două abțineri. 

* 

Stimați colegi, 

Pe ordinea de zi avem și nota privind adoptarea tacită a unor inițiative legislative, prin 

împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare în perioada 24 septembrie – 9 octombrie a unor 

inițiative legislative. 

Nota este afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Inițiativele se consideră adoptate prin împlinirea termenului, conform art.75 alin.(2) teza a III-a 

din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 alin.(2) din Regulamentul Senatului, și 

urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în calitate de Cameră 

decizională. 

* 

O să dau citire notei privind exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii 

Constituţionale. 

Conform art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către senatori a 

dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: 

1. Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială – procedură de urgență; 

2. Lege privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – procedură de 

urgență; 

3. Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011; 

4. Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor; 

5. Lege pentru modificarea și completarea Decretului-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; 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 

români care lucrează în străinătate – procedură de urgență; 
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7. Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă; 

8. Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal; 

9. Lege pentru completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat; 

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

pensii publice; 

11. Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole 

primare, produse pescărești și de acvacultură; 

12. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea 

transpunerii unor directive ale Uniunii Europene – procedură de urgență; 

13. Lege pentru modificarea art.27 alin.(23) lit.a) din Legea fondului funciar nr.18/1991; 

14. Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991; 

15. Lege pentru completarea articolului 38 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice – procedură de urgență; 

16. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al 

munițiilor – procedură de urgență; 

17. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

18. Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 

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

19. Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la 

Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa – TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale 

interguvernamentale la care România este parte; 

20. Lege pentru modificarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

21. Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost 

afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din 

municipiul București; 

22. Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – procedură de urgență; 

23. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru 

modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în 

activitatea economică – procedură de urgență; 
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24. Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor 

activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; 

25. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii farmaciei nr.266/2008; 

26. Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

Stimați colegi, 

După cum știți, termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură 

de urgenţă şi de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii – 

astăzi, 14 octombrie 2020. 

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința Senatului de astăzi, 14 octombrie 2020. 

Mulțumesc celor care au făcut posibilă această ședință. 

Să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.28. 


