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măsuri în domeniul agriculturii. (L12/2021). 

28-31; 

33-66 

12. Informare privind componența nominală a biroului de conducere a unei comisii 

permanente a Senatului. 

Aprobarea unei modificări în componența nominală a unei comisii permanente a 

Senatului. 

31-32; 

 

33-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 8 februarie 2021 

 

Ședința a început la ora 16.11. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor senatori, declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 8 februarie 

2021. Vă anunț că, din totalul de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări 

un număr de 70 de senatori. 

Ședința este condusă de subsemnata, Anca Dana Dragu, președinte al Senatului, asistată de 

domnul senator Ion Mocioalcă și domnul senator Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului. 

Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru stabilite de Biroul 

permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au fost distribuite și afișate pe 

pagina de internet a Senatului. 

Fac mențiunea că la ora 17.00 începe sesiunea de vot final, astfel că proiectele legislative ce nu 

pot intra în dezbatere azi vor intra în ședința de plen de miercuri, 10 februarie 2021. 

Stimați colegi, pe ordinea de zi avem numirea vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a 

implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) din Legea 8/2016, Consiliul de monitorizare este 

condus de un președinte și un vicepreședinte, numiți de Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și minorități a Senatului, la propunerea organizațiilor neguvernamentale care desfășoară 

programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor neguvernamentale care 

reprezintă persoanele cu dizabilități. 

Candidații audiați pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului de monitorizare sunt: 

Aștileanu Gheorghe, Ionescu Gloria Elena, Lungu Mihai, Mica Clara. 

Stimați colegi, întrucât prin Legea nr.8/2016 nu se stabilește o procedură de vot obligatorie, 

raportat la dispozițiile regulamentare, vă propun ca procedură de vot vot secret cu buletine pentru 

numirea vicepreședintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități. 

Există intervenții cu privire la procedura de vot propusă? 

Supun votului procedura de vot propusă. 

Cine este pentru? 
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Vă mulțumesc. 

Cine este împotrivă? 

Se abține cineva? 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Mulțumesc. 

Aș vrea totuși să vă rog, pentru că este un vot important, să facem totuși apel nominal, pentru 

că eu nu cred că suntem în cvorum în sală, indiferent de numărul de semnături de pe lista de prezență. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, domnule secretar. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Am rugămintea să răspundeți mai tare ca nu cumva să vă trec din greșeală absenți. 

Achiței Vasile – absent 

Aelenei Evdochia – prezentă 

Anastase Roberta – absentă 

Anisie Monica – absentă 

Antal István – absent 

Azamfirei Leonard – prezent 

Badea Viorel – absent 

Banu Claudia – absentă 

Berea Cristinel – absent 

Bica Dănuț 

Bîca Iulian 

Boancă Rodica 

Bodea Marius – absent 

Bodog – prezent 

Bordei – absent 

Bourceanu – absent 

Breahnă-Pravăț Ionela – absentă 

Bumb Sorin – prezent 

Busuioc Andrei – prezent 
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Cadariu Constantin – absent 

Carp Gheorghe – absent 

Cazanciuc Robert – absent 

Cătană Gheorghe – este 

Cernic Sebastian – prezent 

Chirteş Ioan – absent 

Cionoiu Nicușor – absent 

Cioromela Valentin-Rică – este 

Ciucă Nicolae – absent 

Cîmpeanu Sorin – absent 

Cîţu Florin – absent 

Corlăţean Titus – prezent 

Cosma Dorinel – este 

Costea Adrian – este 

Creţu Gabriela – este 

Cristescu Ionel – absent 

Cristina Ioan – este 

Császár Károly – prezent 

Cseke Attila – absent 

Cuc Alexandru-Răzvan – absent 

Darău Ambrozie – prezent 

Dăneasă Mircea 

Deneş Ioan – prezent 

Dinică Silvia  

Dîncu Vasile – absent 

Dogariu Eugen – este 

Dragu Anca – este 

Dunca Marius – absent 

Fejér László – este  

Fenechiu Cătălin – absent 

Firea Gabriela – absentă 

Firu Stela – de la Mehedinți  

Florean Ovidiu – absent 
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Din sală: Monica Anisie a venit. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Imediat. 

Fulgeanu-Moagher – absentă 

Ghenoiu Mihail – absent 

Georgescu Laura – absentă 

Ghica Cristian – absent 

Gorghiu Alina – absentă 

Guran Virgil 

L-am văzut. 

Hangan Andrei – este 

Hatos Adrian – absent 

Humelnicu Marius – este 

Ioan Raluca-Gabriela 

Din sală: E prezentă. (Discuții.) 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Vă cred pe cuvânt. 

Iordache Ion  

Domnul Ion Iordache (din sală): 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Iovanovici Diana 

Ivan Dan 

Kovács Irina – absentă 

Doamna Kovács Irina Elisabeta (din sală): 

Prezentă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Vă rog. Vă rog. 

Lavric Sorin – este 

László Attila  

Mateescu Sorin  

Matei Constantin – absent 

Matieș Călin – absent 
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Mazilu Liviu – absent 

Mihai Alfred – absent 

Mihail Radu-Mihai 

Domnul Radu-Mihai Mihail (din sală): 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Mircescu Ion-Narcis  

Domnul Ion-Narcis Mircescu (din sală): 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Mirea Siminica 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezentă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Mîndruță Gheorghiță 

Mocioalcă – prezent 

Muntean Lucica – absent 

Mureșan Claudiu 

Mutu Gabriel – absent 

Nazare Alexandru – absent 

Neagu Ionuț 

Neagu Nicolae  

Negoi 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent, prezent Negoi. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Niculescu-Țâgârlaș 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent, prezent, prezent aici. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Novák Csaba 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 
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Domnul Ion Mocioalcă: 

Oprea Ştefan-Radu 

Oprinoiu Aurel 

Oros Nechita – absent 

Pandea Ciprian 

Pauliuc Nicoleta – nu este. 

Pălărie Ștefan 

Petcu Toma 

Pistru – prezent 

Pîrvulescu 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Popa Maricel – absent 

Popescu Ion-Dragoș 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Postică Andrei – absent 

Potecă Vasilică 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Poteraș Cosmin 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Prioteasa Ion 

Pufu Vlad 

Domnul Vlad-Mircea Pufu (din sală): 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Puiu Ovidiu 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Purcărin Bianca (Discuții.) 

Absentă. 

Răducanu Sebastian 

Resmeriţă – absent 

Romaşcanu – prezent 

Rotaru – prezent 

Rujan Ion – absent 

Sbîrnea Liliana – absentă 

Scarlat George 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Scarlat, prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Scântei Laura 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezentă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Spătaru Elena 

Doamna Elena-Simona Spătaru (din sală): 

Prezentă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Stan Ioan 

Stănescu Paul 

Stocheci Cristina 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci (din sală): 

Prezentă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Streinu Cercel 

Stroe Felix 

Tánczos Barna 

Târziu Claudiu 
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Tîlvăr Angel 

Toanchină Marius 

Trifan Raoul 

Trufin Lucian 

Turos Lóránd 

Ţapu Nazare Eugen – absent (Discuții.) 

Vela Ion Marcel – este 

Veștea Mihail 

Viașu Cosmin – absent 

Vicol Costel 

Vlad Sergiu 

Vlașin Sorin 

Voiculescu Liviu 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prezent. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Zamfir Daniel-Cătălin – absent 

Zob Alexandru-Robert 

Dacă… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Banu. Banu, vă rog. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Banu. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Anisie Monica. 

Bourceanu. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

O secundă. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pauliuc Nicoleta. Am zis Anisie Monica. Am pus? 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Am pus, am pus, am pus. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pauliuc Nicoleta. 
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Domnul Lucian Romașcanu (din sală): 

Vezi că Rotaru e absent. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Nu, nu. E în sală. L-am văzut eu. (Discuții.) 

Cseke Attila. Cseke. Mai avem ceva de la UDMR. Cine a mai venit? Cseke Attila. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Stai, că nu-l găsesc pe Cseke. Uite, l-am găsit. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Ia numără-i, vezi câți sunt. Sunt 70? 

Domnul Ion Mocioalcă: 

71. (Discuții.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Avem 77 de senatori prezenți. Ca atare, vom continua ședința pentru numirea vicepreședintelui 

Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

* 

Vă rog, vă rog, domnule senator. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, o chestiune de procedură. Am mandatul Grupului senatorial PSD să supun 

atenției dumneavoastră și Biroului permanent ca pentru perioada care urmează să fie luată o decizie de 

reîntoarcere la activitatea în Senat cu o prezență fizică. 

Câtă vreme, pe de o parte, Guvernul a luat decizia redeschiderii școlilor cu prezența copiilor cu 

măsurile de siguranță, măsurile sanitare care se impun, câtă vreme și procesul de vaccinare avansează, 

cred că este datoria, este obligația membrilor Senatului României și Parlamentului să se întoarcă la 

muncă nu doar în format virtual, ci cu o prezență fizică, cu măsurile care se impun și pe care 

Secretariatul General le cunoaște foarte bine. 

Deci aceasta este propunerea Grupului senatorial PSD. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Vom discuta în Biroul permanent. 

* 

Supun votului procedura de vot propusă. După cum v-am spus, sunt prezenți 77 de senatori. 
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Cine este pentru? 

Vă mulțumesc. 

Cine este împotrivă? 

Se abține cineva? OK. 

Cu unanimitate de voturi, procedura de vot propusă a fost aprobată. 

Potrivit dispozițiilor regulamentare, constatarea rezultatului votului și întocmirea procesului-verbal 

se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. 

Așadar, urmează să alegem o comisie de numărare a voturilor și pentru întocmirea 

procesului-verbal. 

Rog reprezentanții grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru 

componența Comisiei de numărare a voturilor. 

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PSD. Vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Din partea Grupului PSD va fi domnul senator Ioan Deneș. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Are cuvântul liderul Grupul parlamentar al PNL. 

Domnul Virgil Guran: 

Din partea Partidului Național Liberal, senatorul Liviu Voiculescu. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al USR PLUS. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Din partea Grupului parlamentar USR PLUS, domnul senator Constantin Vicol. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar AUR. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Din  partea Grupului AUR, Sorin Mateescu. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 
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Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al UDMR. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Din partea Grupului UDMR, senatorul Császár Károly. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Supun votului componența comisiei de numărare a voturilor. 

Cine este pentru? Mulțumesc. 

Cine este împotrivă? 

Se abține cineva? 

Cu unanimitate de voturi, componența comisiei de numărare a voturilor a fost aprobată. 

Potrivit prevederilor Regulamentului Senatului, procedura de vot secret pe buletine de vot se 

desfășoară astfel: se votează „pentru” lăsând neatinse pe buletinul de vot numele și prenumele 

persoanei dorite, se votează „contra” ștergând, se taie, numele și prenumele persoanei propuse. 

Buletinele de vot se introduc în urne. Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului 

prezentat, cele care nu poartă ștampila de control și cele pe care au fost lăsate neatinse numele și 

prenumele unor candidați care, în acest mod, depășesc numărul funcțiilor pentru care se face alegerea. 

Domnul secretar Pîrvulescu va da citire numelui și prenumelui senatorilor în ordinea alfabetică, 

iar chestorii vor distribui buletinele de vot. 

Trecem la vot. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunteți gata pentru buletine? E în regulă. 

Achiței Vasile-Cristian 

Aelenei Evdochia – prezentă, da? 

Anastase Roberta 

Anisie Monica-Cristina – prezentă 

Antal István-Loránt – absent 

Azamfirei Leonard – prezent 

Badea Viorel-Riceard – absent 

Banu Claudia-Mihaela – prezentă 

Berea Cristinel-Gabriel – absent 

Bica Dănuț – prezent 
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Bîca Iulian-Mihail – absent 

Boancă Rodica  

Antal István-Loránt – prezent 

Boancă Rodica. Ați luat, da? Mulțumesc. Prezentă. 

Bodea Marius – absent 

Bodog Florian – prezent 

Bordei Cristian, USR – absent 

Bourceanu Septimiu – prezent (Discuții.) 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina – absentă 

Bumb Sorin – prezent 

Busuioc Andrei – prezent 

Cadariu Constantin – absent 

Carp Gheorghe – absent 

Cazanciuc Robert – absent 

Cătană Gheorghe-Adrian – prezent 

Cernic Sebastian – prezent 

Chirteş Ioan-Cristian – absent 

Cionoiu Nicușor – prezent? Domnul Cionoiu? Nu. 

Cioromela Valentin-Rică – prezent 

Ciucă Nicolae – absent 

Cîmpeanu Sorin – absent 

Cîţu Florin – absent 

Corlăţean Titus – prezent 

Cosma Dorinel – absent. Prezent? (Discuții.) 

Cosma, da? Prezent. Cosma. Aici. 

Costea Adrian – prezent 

Creţu Gabriela – prezentă 

Cristescu Ionel-Dănuț – absent 

Cristina Ioan – prezent 

Császár Károly Zsolt – prezent 

Cseke Attila 

Domnule ministru, vă rog. Prezent. 

Cuc Alexandru-Răzvan – absent 
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Darău Ambrozie – prezent 

Dăneasă Mircea – prezent 

Deneş Ioan – prezent, domnul ministru 

Dinică Silvia-Monica 

Parcă era doamna Dinică. Absentă. 

Doamna Silvia-Monica Dinică (din sală): 

Prezentă. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Dinică. Te rog. Prezentă. 

Dîncu Vasile – absent 

Dogariu Eugen – prezent 

Dragu Anca – prezentă (Discuții.) 

Dunca Marius-Alexandru – absent 

Fejér László-Ődőn – prezent  

Fenechiu Cătălin-Daniel (Discuții.) 

Da, domnule Romașcanu, acum vă trec prezent. Romașcanu, Romașcanu, să nu uit de 

dumneavoastră! Aici. 

Fenechiu Cătălin-Daniel – absent 

Firea Gabriela – prezentă 

Acum a sosit. Mulțumesc. 

Firu Stela – absentă 

Florean Ovidiu-Iosif – absent 

Fulgeanu-Moagher – absentă 

Ghenoiu Mihail – absent 

Georgescu Laura – absentă 

Ghica Cristian – prezent 

Gorghiu Alina – prezentă (Discuții.) 

Fulgeanu Moagher? Prezentă, doamna Fulgeanu. (Discuții.) 

Firu Stela – prezentă. Gata. Mulțumesc. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (din sală): 

Și la Fenechiu. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Fenechiu Daniel. Revenim. Prezent. 
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Revin. 

Gorghiu Alina 

Guran Virgil  

Domnule lider, vă rog. Prezent. 

Hangan Andrei – prezent 

Hatos Adrian – prezent 

Humelnicu Marius – prezent 

Ioan Raluca-Gabriela – prezentă 

Iordache Ion – prezent 

Iovanovici-Șoșoacă Diana – prezentă 

Ivan Dan – prezent 

Kovács Irina Elisabeta – prezentă 

Lavric Sorin – prezent 

László Attila – prezent 

Mateescu Sorin-Cristian – prezent 

Matei Constantin-Bogdan – prezent 

Matieș Călin-Gheorghe – absent, da? 

Mazilu Liviu-Lucian – absent 

Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio – absent 

Mihail Radu-Mihai  

Liderul de grup. Mihail Radu-Mihai. Te rog. Prezent. 

Mircescu Ion-Narcis – prezent 

Mirea Siminica – prezentă 

Mîndruță Gheorghiță – prezent 

Mocioacă Ion – prezent 

Muntean Lucica Dina – absentă 

Mureșan Claudiu-Marinel – prezent 

Mutu Gabriel – absent 

Nazare Alexandru – absent 

Neagu Ionuț – prezent 

Neagu Nicolae – absent 

Negoi Eugen-Remus – prezent 

Niculescu-Țâgârlaș  
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Prezent, da? Prezent. 

Novák Csaba-Zoltán – prezent 

Oprea Ştefan-Radu – absent 

Oprinoiu Aurel – prezent 

Oros Nechita – absent 

Pandea Ciprian – prezent 

Pauliuc Nicoleta – prezentă 

Pălărie Ștefan  

Pălărie, prezent. Da? Prezent. 

Petcu Toma-Florin – prezent 

Pistru Eusebiu – prezent 

Pîrvulescu Eugen – prezent 

O să votez imediat. 

Popa Maricel – absent 

Popescu Ion-Dragoș – prezent 

Postică Andrei. Postică Andrei? Prezent sau absent? Scuze. 

Potecă Vasilică – prezent 

Poteraș Cosmin-Marius – prezent 

Domnul Cosmin-Marian Poteraș (din sală): 

Marian. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Marian. Scuze! 

Prioteasa Ion – absent 

Pufu Vlad-Mircea. Prezent – Pufu. 

Puiu Ovidiu – prezent 

Purcărin Bianca-Mihaela. Purcărin – absentă 

Răducanu Sebastian – absent 

Resmeriţă Cornel – absent 

Rotaru Ion – absent (Discuții.) 

Este prezent? 

Domnule Rotaru, eu am spus că sunteți în sală. Mai devreme, colegul dumneavoastră a spus că 

nu sunteți. Să știți că v-a trecut absent la… 

(Intervenție neinteligibilă a domnului Ion Rotaru.) 
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Bine. Prezent. Mergeți să votați. 

Mulțumesc, domnule Rotaru. 

Rujan Ion-Cristinel. Rujan – absent 

Sbîrnea Liliana – absentă 

Scarlat George – prezent 

Laura Scântei – prezentă 

Spătaru Elena-Simona – prezentă 

Stan Ioan – absent 

Stănescu Paul – absent 

Badea, te rog să votezi. 

Badea Viorel – prezent 

Revenim la Stocheci Cristina-Mariana – prezentă 

Streinu Cercel – prezent 

Stroe Felix – absent 

Tánczos Barna – absent 

Târziu Claudiu – prezent 

Tîlvăr Angel – prezent 

Toanchină Marius – prezent 

Trifan Raoul-Adrian. Trifan? Absent. 

Trufin Lucian – absent 

Turos Lóránd – prezent 

Ţapu Nazare – absent 

Vela Ion Marcel – prezent 

Marcel Vela? Prezent. (Discuții.) 

Veștea Mihail – prezent 

Viașu Cosmin. Viașu Cosmin? Absent. 

Vicol Costel – prezent 

Vlad Sergiu Cosmin – prezent 

Vlașin Sorin – prezent 

Voiculescu Liviu-Dumitru – prezent 

Zamfir Daniel-Cătălin – absent 

Zob Alexandru-Robert. Zob? Absent. (Discuții.) 

Încă o dată, apelul doi. 
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Achiței Vasile-Cristian – prezent 

Anastase Roberta – absentă 

Apelul doi, da? 

Berea Cristinel – absent 

Bodea Marius – absent 

Bordei Cristian – absent 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina – absentă 

Cadariu – absent 

Carp Gheorghe – absent 

Cazanciuc Robert-Marius – absent 

Cazanciuc? Nu. 

Chirteş Ioan-Cristian – absent 

Cionoiu Nicușor – absent 

Ciucă Nicolae – absent 

Cîmpeanu – absent 

Cîţu – absent 

Cristescu Ionel-Dănuț – absent 

Cuc Alexandru-Răzvan – absent 

Dîncu Vasile – absent 

Dunca Marius – absent 

Florean Ovidiu-Iosif – absent 

Genoiu Mihail – absent 

Georgescu Laura – absentă 

Matieș Călin-Gheorghe – absent 

Mazilu Liviu – absent 

Mihai Alfred-Laurențiu – absent 

Muntean Lucica Dina – absentă 

Mutu Gabriel – absent 

Nazare Alexandru – absent 

Neagu Nicolae – absent 

Oprea Ştefan-Radu – absent 

Oros Nechita – absent 

Popa Maricel – absent 
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Postică Andrei – absent 

Prioteasa Ion – absent 

Purcărin – absentă 

Răducanu – absent 

Resmeriţă – absent 

Rujan – absent 

Sbîrnea Liliana – absentă 

Stan Ioan – absent 

Stănescu Paul – absent 

Stroe Felix – absent 

Tánczos Barna – absent 

Trifan – absent 

Trufin – absent 

Ţapu – absent 

Viașu – absent 

Zamfir – absent 

Zob – absent 

Doar să votez și eu. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Luăm o pauză pentru numărarea voturilor. 

Invit comisia de numărare a voturilor în Sala „Constantin Stere” pentru a-și exercita atribuțiile. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Stimați colegi, 

Voi prezenta în acest răstimp nota pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de 

sesizare a Curţii Constituţionale. 

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

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

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

1. Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul 

Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de 
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absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi 

procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură; 

2. Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la 

Santo Domingo la 25 octombrie 2016; 

3. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi 

Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de 

stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York la 30 martie 2020; 

4. Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a Părţilor, la 

Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a 

Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. 

Termenele pentru sesizare sunt de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de 

la data depunerii, astăzi, 8 februarie 2021. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

După consultarea liderilor de grup, vom continua lucrările ședinței cu dezbateri până la ora 

17.20, când vom începe votul final. 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.111 și art.135 din Regulamentul Senatului, în situații 

excepționale ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și 

adoptarea inițiativelor legislative se vor face printr-o procedură simplificată. 

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

parlamentar pentru maximum 2 minute, în ordinea mărimii grupurilor. 

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

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

transmiterea unui mesaj SMS la numărul de telefon 0725965921, prin care se va indica motivul 

solicitării de înscriere la cuvânt. 

Pentru operativitate, având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat 

telefonic, în prima parte a ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe 

ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a doua parte a ședinței se va exprima votul, printr-un 

singur apel nominal, efectuat la ora 17.20. Se vor supune unui singur vot raportul în întregime și 

inițiativa legislativă. 
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La punctul 1 al ordinii de zi de astăzi avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea 

şi adoptarea Proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei 

forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO). (L20/2021) 

Urmează să supunem votului aprobarea procedurii de urgență după finalizarea dezbaterilor 

asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi… (Discuții.) 

La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen. (L2/2021) 

Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere a proiectului de 

lege pentru aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Există dezbateri pentru acest punct? Nu. 

Pentru acest punct al ordinii de zi vom exercita votul la sfârșitul ședinței. 

* 

La punctul 3 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 

în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative. (L6/2021) 

Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere a proiectului de 

lege pentru aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

* 

Da, vă rog, domnule senator. (Discuții.) 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Ne mișcăm repede și am ratat să intervin la punctul 2. 
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Doar câteva cuvinte. Suntem pentru, Grupul senatorial PSD va vota pentru această lege de 

aprobare a ordonanței de urgență. 

Este vorba de prorogarea termenelor până la care se pot detașa de la stat… de la privat la stat, la 

Ministerul Afacerilor Externe. Este o propunere pe care, din nefericire și din populism, Partidul 

Național Liberal a făcut-o la momentul preluării guvernării, când, otova, fără să gândească la 

consecințe, au decis că nu se mai permit delegări de la stat la privat… de la privat la stat! Pe fond, 

poate fi o măsură bună, dar a lăsat Ministerul de Externe fără aproape 90% din consulii în funcție și a 

lăsat foarte multe agenții, ministere și așa mai departe fără oameni calificați, la momentul respectiv. 

Vom vota pentru acest lucru, dar a trebuit să subliniem această grabă și această acțiune 

populistă pe care Partidul Național Liberal a făcut-o. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Tot la punctul 2 al ordinii de zi avem încă o intervenție, din partea domnului senator al 

Grupului USR PLUS. 

Vă rog. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Bună ziua! 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

În calitate de președinte al Comisiei de muncă, familie și protecție socială, voiam să adaug doar 

două elemente. Proiectul de lege pe care îl supunem astăzi votului a primit aviz favorabil din partea 

comisiilor: legislativă, buget, drepturile omului, politică externă și, de asemenea, a primit, în unanimitate, 

raport de admitere, alături de la colegii de la PSD din comisie, pentru acest proiect de lege. 

Deci și încurajarea mea este pentru un vot „pentru”. 

Mulțumesc tare mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

* 

Revenim la punctul 3 al ordinii de zi, asupra căruia începem dezbaterile. 

Sunt înscrieri pentru acest punct? 

Vă rog, din partea Grupului senatorilor USR PLUS. 

Vă rog. 
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Domnul Ambrozie-Irineu Darău: 

Mulțumesc, doamna președinte, 

Grupul senatorial USR PLUS susține această Lege nr.6/2021 de aprobare a Ordonanţei de 

urgenţă nr.220/2020. 

Ce face această ordonanță de urgență? Instituie noi măsuri active de sprijin pentru angajați și 

angajatori plus prelungirea unora existente cu scopul consolidării pieței muncii în context COVID-19: 

până la 30 iunie 2021 se prelungește acordarea de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea 

copiilor în situația închiderii școlilor, bineînțeles, în anumite condiții specifice, de asemenea, se 

prelungesc măsurile de sprijin pentru zilierii afectați de pandemie, pe o perioadă de 3 luni și subvenția 

pentru cei cu contract pe perioadă determinată de până la 3 luni. 

Dincolo de asta, se instituie subvenția pentru noile angajări, subvenție de la stat de 50% din 

salariu, de maximum 2 500 de RON/lună, pe o perioadă de 12 luni, dacă un angajator angajează în 

perioada 1 ianuarie – 1 septembrie, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată, persoane din 

anumite categorii de vârste și cu anumite situații particulare. 

Deci Grupul USR PLUS susține această lege și credem că e important s-o aprobăm acum 

pentru a fi prinse sumele necesare și în bugetul pe 2021. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să exercităm 

votul la sfârșitul ședinței. 

* 

La punctul 4 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.213/2020 pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii 

Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de 

modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții. (L1/2021) 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este de admitere a 

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Vă rog, doamna senator. 
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Doamna Gabriela Creţu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

Grupul PSD va vota pentru majorarea de capital, dar vreau să vă semnalez o situație ciudată 

legislativ: noi votăm această lege a doua oară. 

Așa cum știți, UK s-a retras din Uniunea Europeană. Banca Europeană de Investiții este o 

instituție a Uniunii, drept urmare, și-a retras capitalul din capitalul subscris al BEI. Acesta a fost 

înlocuit din rezervele proprii de către bancă, iar ponderea nominală a fiecărui stat a crescut în capitalul 

băncii. Noi aveam 0,52 și am ajuns la 0,62. Dar România și Polonia au solicitat și o majorare 

asimetrică, adică să-și sporească efectiv ponderea de la 0,62 la 0,67. Rațiunea a fost următoarea, că 

statele sunt acolo organizate pe niște constituente care pot să desemneze în conducere reprezentanți și, 

dacă ne mutam în constituenta din care făcuse parte Marea Britanie, ne creștea rangul și ajungeam mai 

repede să desemnăm reprezentanți și aveam o mai mare greutate în decizie. 

Și Consiliul a aprobat. Guvernul însă a trimis legea la Parlament. Deci Consiliul a aprobat în 

iulie 2019. În august 2020, Senatul a discutat legea ca primă Cameră sesizată, a votat-o, a adoptat-o, a 

trimis-o spre Cameră și apoi și-a dat seama că prima rată a majorării de capital trebuie plătită în 2020, 

așa încât a dat această ordonanță de urgență, pe care o s-o votăm a doua oară, dar atragem atenția că la 

Cameră există în procesul legislativ o lege identică în privința conținutului. Ele trebuie discutate odată, 

să nu ne trezim că avem două legi sau două majorări pe aceeași temă. 

Mulțumesc foarte mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Nu mai sunt intervenții. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să exercităm 

votul la sfârșitul ședinței. 

* 

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

Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative. (L4/2021) 
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Raportul Comisiei pentru sănătate publică este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. (Discuții.) 

Nu avem dezbateri asupra acestui punct. 

Urmează să exercităm votul la sfârșitul ședinței. 

* 

La punctul 6 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei. 

(L5/2021) 

Raportul Comisiei pentru sănătate publică este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Nu avem dezbateri pe acest subiect și urmează să exercităm votul la sfârșitul ședinței. 

* 

La punctul 7 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea art.10 din Ordonanţa de urgență a 

Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală și pentru instituirea 

unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I. (L7/2021) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere, cu un amendament respins, a 

proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. (Discuții.) 

Domnul ministru Cseke Attila are cuvântul. 

Vă rog. 

Microfonul 8, vă rog. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației: 

Mulțumesc, doamna președinte. 
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Doamnelor și domnilor senatori, 

Este vorba despre un proiect legislativ de aprobare a ordonanței de urgență prin care s-au 

instituit două măsuri importante și vă rugăm să le susțineți prin aprobarea proiectului de lege. 

În primul rând, este vorba despre prelungirea cu 2 ani a contractelor de finanțare pentru 

obiective de investiții cuprinse în Programul național de dezvoltare locală etapa I. Dacă acest lucru nu 

avea loc, un număr de 1 005 obiective de investiții din 724 de unități administrativ-teritoriale nu 

puteau fi finalizate până la termenul prevăzut în acte normative, și anume sfârșitul anului trecut, iar 

una dintre consecințe era aceea că o sumă de 4 miliarde de lei noi trebuia restituită de către aceste 

UAT-uri la bugetul de stat. 

O a doua modificare substanțială se referă la posibilitatea introducerii pentru prima dată în 

cadrul Programului național de dezvoltare locală a posibilității de suplimentare a sumelor solicitate pe 

contractele de finanțare, evident, cu note justificative și cu tot ceea ce înseamnă justificarea acestor 

cheltuieli în plus. Ele sunt datorate în primul rând creșterii salariului minim pe economie în domeniul 

construcțiilor, a cheltuielilor cu materialele din construcții sau chiar și modificării normativelor pentru 

construirea în domeniul obiectivelor de investiții din învățământ. 

Această modificare, această posibilitate de suplimentare a sumelor a fost deschisă pentru o 

perioadă de 30 de zile, care perioadă a expirat în 29 ianuarie. Toate UAT-urile din România – specific, 

toate UAT-urile din România – au fost notificate de Ministerul Dezvoltării, toți cei care au dorit să 

depună și au avut acte justificative au putut să depună solicitări pentru suplimentarea pe acest program. 

În urma acesteia – ca informare vă spun –, au fost depuse (de la 332 de UAT-uri din țară pentru 

412 obiective de investiții) suplimentări de sume care ajung la 872 de milioane de lei. Toate cele care 

se încadrează în prevederile legale, evident, vor fi cuprinse în acte adiționale pe care le vom încheia cu 

UAT-urile beneficiare. 

Vă rugăm să susțineți acest proiect legislativ. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

În primul rând, felicitări domnului ministru Cseke Attila, este printre puținii miniștri care vin și 

susțin un proiect de lege în Parlament. 

Solicitările sunt vechi, sumele sunt importante, iar multe din investițiile pe care le-au pornit 

reprezentanții autorităților publice locale au fost întrerupte tocmai din cauza lipsei acestor sume și îmi 
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doresc nu să fie… și poate ne răspunde domnul ministru, dacă poate, important este ca aceste sume să 

nu fie prinse în acte adiționale – este important și acest lucru –, ci să fie bugetate și să fie virate cât se 

poate de repede, pentru că este o necesitate. 

Și în plus, vreau să subliniez că Programul național de dezvoltare locală este un succes – a fost 

un succes și este un succes – și sperăm să continue să fie finanțat, pentru că a însemnat un mare plus 

pentru dezvoltarea locală a României. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi, punctul 7. 

Urmează să exercităm votul la sfârșitul ședinței. 

La punctul… (Discuții.) 

Vă rog, vă rog. Microfonul 8. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc pentru întrebare. 

Procedural, noi trebuie să facem următorul lucru, în primul rând vom verifica toate solicitările 

depuse – dacă ele se încadrează în prevederile legale și sunt justificate din punct de vedere al cadrului 

normativ – și, în cazul în care acestea sunt justificate, pe legislația în vigoare, trebuie să încheiem acte 

adiționale la contractele de finanțare. Evident, asta înseamnă că vor fi și bugetate pentru următoarea 

perioadă. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim pentru răspuns, domnule ministru. 

* 

Trecem la punctul 8 al ordinii de zi, unde avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 

în domeniul agriculturii. (L12/2021) 

Raportul Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală este de admitere, 

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

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. (Discuții.) 

Începem dezbaterile. 
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Vă rog, domnule senator Romașcanu. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua din nou! 

Mulțumesc, doamna președintă. 

De abia aștept să aprobăm trecerea la lucru în mod fizic, ca să nu vă plictisesc în permanență eu. 

Ce vreau să spun la această ordonanță? Este acel tip de ordonanță „trenuleț”, care aduce și 

măsuri bune, aduce și măsuri proaste. Una din măsurile proaste este prorogarea, la art.4, a aplicării 

prevederilor Legii nr.236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse 

agricole primare, produse pescărești și de acvacultură până la data de 1 ianuarie 2022. 

Este, iarăși… pentru o parte a economiei românești extrem de importantă este iarăși o lipsă de 

înțelegere și de acțiune în vederea recuperării economice de care s-a tot făcut vorbire, legată de pandemie. 

Vom vota pentru, Grupul parlamentar al… Grupul senatorial al Partidului Social Democrat, dar 

această ordonanță de urgență este departe de a fi perfectă și ascunde lucruri de genul acesta între 

prevederile sale. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Are cuvântul domnul senator din partea Grupului USR PLUS. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Față de prevederile Ordonanței de urgență nr.225/2020, USR PLUS susține varianta 

Guvernului și, mai mult decât atât, vom propune, alături de colegii din coaliția de guvernare, 

desființarea oricăror agenții, autorități și alte instituții care beneficiază de privilegii de la stat, dar a 

căror activitate nu este justificată prin prisma beneficiilor pentru cetățeni. 

În acest sens, avem în vedere inclusiv abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției 

pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, care nu este decât o sinecură apărută la 

inițiativa PSD. 

În contextul luptei cu pandemia, bugetul de stat este deja suprasolicitat și orice cheltuire a 

banului public trebuie foarte atent planificată și trebuie să fie justificată serios. Este timpul unor 

cheltuieli chibzuite și puse într-o ordine a priorității românilor. În acest context, în care toată lumea 

strânge cureaua și operatorii economici fac eforturi să supraviețuiască, iar românii să-și păstreze 

locurile de muncă, ar fi o sfidare din partea noastră să bugetăm noi instituții de stat. 
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Statul român are peste 13 000 de instituții finanțate de la stat cu bugete fabuloase, dintre care 

cele mai multe sunt cheltuite pe salarii. Avem nevoie de un stat reformat, suplu, ale cărui instituții 

trebuie doar să-și facă treaba. Ne-am angajat, prin Programul de guvernare, să reformăm statul și 

propunem atât desființarea agențiilor inutile, cât și eficientizarea instituțiilor pe care le avem deja. 

Vom face ce am promis: fără mii de agenții prin care banii cetățenilor să fie revărsați în conturile unor 

șefi și angajați susținuți politic, fără noi agenții plătite de români degeaba. Prin votul nostru, putem să 

le arătăm românilor că facem legi în serviciul lor și al societății. 

Mulțumesc mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnule senator, vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Domnule coleg, 

Vă anunț respectuos că au trecut niște luni de când s-a terminat campania electorală, deci tot 

acest discurs extrem, extrem de populist nu-și avea locul în Senatul României. Pentru că, pe de o parte, 

am spus, se fac lucruri bune, pe de o parte, poate că, la o analiză mai atentă, sunt agenții care ar trebui 

desființate, dar sub nicio formă nu trebuie să desființați, deși o faceți, agenții care se ocupă de 

promovarea produselor românești. 

În acest moment sunt sectoare unde peste 70% din produsele consumate în România sunt de 

import. Când toți, și sunt convins că absolut toți, colegii ne dorim să promovăm producătorii locali, 

dumneavoastră lăudați asemenea tipuri de acțiuni, care nu au nicio legătură cu altceva decât cu o eventuală 

îndeplinire a unor promisiuni electorale, pe care continuați să le vindeți tot electoral. Sper totuși să vă treziți 

și să sprijiniți produsele românești, indiferent cât de internaționali și internaționaliști sunteți. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Avem un drept la replică din partea domnului senator USR PLUS. 

Vă rog. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Scurt: sunt de acord cu dumneavoastră, susținem produsele românești. 

Dar atâta timp cât există departamente în Ministerul Agriculturii care deja fac acest lucru, nu 

vedem necesară înființarea unei noi agenții. Atâta timp cât acest proiect a trecut tacit de Senat și a avut 
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avize negative în Camera Deputaților, două, a avut punctul de vedere al Guvernului Dăncilă, guvern pe 

care dumneavoastră l-ați reprezentat, a avut un aviz negativ, cum puteți spune că este o agenție bună, 

atâta timp cât n-a fost susținut nici de guvernul dumneavoastră? 

Vă mulțumesc mult. (Discuții.) 

Domnul Lucian Romașcanu: 

O să-i transmit doamnei Dăncilă cel mai frumos compliment pe care l-a primit de la USR. 

Având în vedere că apreciați pozitiv activitatea dumneaei, poate că puteți să-i faceți și o propunere 

concertă politic. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc. 

Dezbaterile pe acest punct al ordinii de zi au luat sfârșit. 

Urmează să exercităm votul la sfârșitul ședinței. 

* 

Aș vrea acum să dau cuvântul liderului PNL, pentru a face un anunț cu privire la componența 

unei comisii. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Virgil Guran: 

Mulțumesc. 

Pentru buna desfășurare a activității unor comisii, trebuie să prezentăm că, dat fiind faptul că la 

Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a plecat secretarul în altă comisie, din acest 

moment Achiței Vasile-Cristian a fost ales secretar al comisiei. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Vă rog. 

Domnul Turos Lóránd: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, tot un anunț privind comisiile. 

În Comisia pentru știință, inovare și tehnologie, reprezentatul UDMR va fi domnul Novák 

Csaba-Zoltán. 

Vă mulțumesc. (Discuții la prezidiu.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Liderii s-au pus de acord pentru a vota cele două modificări propuse la comisii prin ridicare 

de mână. 
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Cine este pentru? 

Mulțumesc. 

Cine este împotrivă? 

Se abține cineva? 

Cu unanimitate de voturi ale senatorilor prezenți, se aprobă propunerile de modificare la cele 

două comisii. 

* 

În acest moment, aș vrea să dau cuvântul domnului senator Voiculescu, pentru a ne prezenta 

procesul-verbal cu privire la punctul 1 al ordinii de zi. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Dau citire procesului-verbal referitor la rezultatul votului exprimat cu privire la alegerea 

vicepreședintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități. 

Ca urmare a rezultatului votului exprimat cu privire la alegerea vicepreședintelui Consiliului de 

monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, s-au constatat 

următoarele: 

- numărul total al senatorilor – 136; 

- numărul total al votanților – 89; 

- voturi valabil exprimate – 82; 

- voturi nule – 7. 

Numele și prenumele candidatului: 

Domnul Aștileanu Gheorghe – 81 de voturi pentru, unul contra. 

Doamna Ionescu Gloria Elena – un vot pentru, 81 contra. 

Domnul Lungu Mihai – zero voturi pentru, 82 contra. 

Doamna Mica Clara – zero voturi pentru, 82 de voturi contra. 

Ca urmare a faptului că a întrunit votul majorității senatorilor prezenți, este declarat ales ca 

vicepreședinte al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) și (6) din Legea nr.8/2016 

privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 

cu modificările și completările ulterioare, domnul Aștileanu Gheorghe. 
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Încheiat astăzi, 8 februarie 2021. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Așadar, în urma voturilor exprimate, Senatul numește în funcția de vicepreședinte al 

Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe 

domnul Aștileanu Gheorghe. 

* 

După cum am spus la începutul ședinței, vom trece la sesiunea de vot. 

Așadar, continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului, 

printr-un singur apel nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute și vă reamintesc că, potrivit 

prevederilor art.111 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și 

inițiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile art.137 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea 

obiectului votării pentru inițiativele legislative dezbătute anterior. 

La punctul 1 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra aprobării 

procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de 

punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului 

European. Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea procedurii de urgență, 

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

abține de la vot. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur 

vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. Proiectul de 

lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

La punctul 3 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în 

contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, 

urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege 

pentru aprobarea ordonanței. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu 

votul majorității senatorilor. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.213/2020 pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii 
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Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de 

modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții, urmează să ne pronunțăm 

prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind aprobarea 

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

senatorilor prezenți. 

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

Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra 

raportului de admitere și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. Proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

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

Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, 

urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege 

privind aprobarea ordonanței. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul 

majorității senatorilor prezenți. 

La punctul 7 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea art.10 din Ordonanţa de urgență a 

Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală și pentru instituirea 

unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I, urmează să ne 

pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de  admitere și a proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul 

majorității senatorilor prezenți. 

 La punctul 8 al ordinii de zi de astăzi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în 

domeniul agriculturii, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, 

cu amendamente admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a 

fi modificat prin amendamentele din raportul comisiei. Proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 
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 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. 

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

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

inițiativei legislative, cu modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea 

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

vă veți abține de la vot. 

În ceea ce privește inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi pentru care comisiile de 

specialitate au întocmit raport de respingere, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu acesta, 

respectiv cu respingerea inițiativelor legislative, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu 

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

Îl invit la microfon pe domnul secretar Pîrvulescu pentru efectuarea apelului nominal. (Discuții.) 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnule Romașcanu, vă rog să votați. 

Domnul lider se grăbește la PSD, facem o excepție. 

Microfonul 7. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mulțumesc, domnule secretar. 

Votul meu este pentru la punctele de la 1 la 8 de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Și eu mulțumesc. 

Mai avem o solicitare, vă rog din suflet să o aprobați, domnul Rotaru Ion, întrucât are o 

problemă personală. Vă rog frumos. 

Ce să fac, Alina, acum trebuie să ne punem bine și cu ei. 

Domnul Ion Rotaru: 

Mulțumesc frumos și pentru înțelegere. 

Vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Rotaru. 

De precizat, domnul Rotaru a fost șeful meu în legislatura trecută, președinte de comisie la 

muncă… bine, începem votul… și un coleg foarte bun. 

Rotaru Ion – pentru la toate punctele. 

Se pare că va merge foarte repede votul de astăzi. 

Achiței Vasile-Cristian. 

Domnul Vasile-Cristian Achiței: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

De la 1 la 8. 

Aelenei Evdochia. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Punctul 1 – contra, restul – pentru, da? 

Mulțumesc. 

Anastase Roberta – absentă. 

Anisie Monica – absentă. 

Antal István-Loránt. 

Azamfirei Leonard. 

Domnul Leonard Azamfirei: 

De la 1 până la 8 – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pentru la toate, da? 

Mulțumesc. 

Badea Viorel-Riceard. 

Banu Claudia-Mihaela. 

Berea Cristinel. 

Bica Dănuț. 

Domnul Dănuț Bica: 

Prezent, votul meu este pentru la punctele de la 1 la 8 pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 
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Bîca Iulian-Mihail. 

Domnul Iulian-Mihail Bîca: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Boancă Rodica, vă rog, microfonul 3. 

Doamna Rodica Boancă: 

Punctul 1 – împotrivă și celelalte – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Bodea Marius. 

Bodog Florian nu mai este. 

Bordei Cristian nu este. 

Bourceanu Septimiu, te rog… 

Pentru la toate, da? 

Mulțumesc. 

Breahnă-Pravăț. 

Bumb Sorin. 

Busuioc Andrei. 

Vă rog, domnule Busuioc, microfonul 3. 

Domnul Andrei Busuioc (din sală): 

1 – contra, restul – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Prima – contra, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Busuioc Andrei – contra… de la 2 la 8 – pentru. 

Cadariu Constantin nu este. 

Carp Gheorghe nu este. 

Cazanciuc Robert – nu. 

Cătană Gheorghe, vă rog, microfonul 3. 

Domnul Gheorghe Adrian Cătană: 

Pentru punctele 1 și 6 – împotrivă, la restul sunt pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pentru, mulțumesc. 
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Cernic Sebastian. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Prezent. Cernic Sebastian, prezent, sunt pentru la toate punctele, 1 până la 8. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Chirteș Cristian nu este. 

Cionoiu Nicușor – nu. 

Cioromelea Valentin. 

Poftiți? 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

1 – contra, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Ciucă Nicolae, Cîmpeanu, Cîţu. 

Corlăţean Titus. 

Cosma Dorinel. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

1 – contra, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Costea Adrian. 

Domnul Adrian Costea: 

1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 16 – pentru, 17… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Doar până la punctul 8 avem, să știți, astăzi, s-au dezbătut doar… 

Domnul Adrian Costea: 

A, doar până la punctul 8. 

Am înțeles, da. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pentru. De la 2 la 8, pentru, da? 

Domnul Adrian Costea: 

Da, da. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Crețu Gabriela. 
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Vă rog, doamna senator. 

Pentru la toate? Nu? 

Doamna Gabriela Crețu: 

De la 1 la 7 – pentru. 

La 1 m-aș abține, pentru că a trecut de Cameră fără să fie analizată și nu o să avem timp să ne 

uităm prin acel text de lege, care este lung și foarte prost. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

La 8 v-ați abține? 

Doamna Gabriela Crețu: 

Scuze, de la 1 la… de la 2 la 8 votez pentru… scuzați, scuzați… și la 1 doar, la procedura 

de urgență… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Abținere, da? Abținere? 

Mulțumesc. 

Cristescu Ionel nu este. 

Cristina Ioan – nu. 

Császár Károly Zsolt – nu. 

Cseke Attila – nu. 

Cuc Alexandru – nu. 

Darău Ambrozie. 

Domnul Ambrozie-Irineu Darău: 

Votez pentru la toate cele opt puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc și eu. 

Dăneasă Mircea. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Votul meu este contra la 1 și pentru la celelalte. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Deneș Ioan. 

Domnule ministru, vă rog. 

Domnul Ioan Deneș: 

Pentru de la 1 la 8 inclusiv. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Dinică Silvia-Monica, vă rog. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Dîncu Vasile – nu. 

Dogariu Eugen. 

Vă rog, domnule Dogariu. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Votul meu este pentru de la punctul 1 până la punctul 8. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Dragu Anca. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Votul meu este „pentru” pentru toate cele opt puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Dunca Marius-Alexandru. 

Fejér László-Ödön. 

Fenechiu Daniel. 

Firea Gabriela. 

Vă rog, doamnă. 

Doamna Gabriela Firea: 

Prezentă, vot pentru de la 1 la 8. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Firu Stela. 

Florean Ovidiu-Iosif. 

Fulgeanu-Moagher Laura. 
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Genoiu Mihail. 

Georgescu Laura. 

Ghica Cristian. 

Alina Gorghiu. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Mulțumesc. 

Guran Virgil. 

Domnul Virgil Guran (din sală): 

Pentru la toate. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Hangan Andrei. 

Domnul Andrei Hangan: 

Bună ziua! 

1 – abținere, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Hatos Adrian nu este. 

Humelnicu Marius. 

Domnul Marius Humelnicu: 

Vot pentru de la 1 la 8. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Ioan Raluca-Gabriela. 

Iordache Ion, vă rog… 

Pentru la toate – Iordache. 

Iovanovici-Șoșoacă. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

La 1 – împotrivă, având în vedere că o astfel de lege trebuia foarte bine analizată, și nu pe 

repede înainte, adoptată fără discuții în Camera Deputaților, 6 – împotrivă. N-am să pot să fiu 

niciodată de acord, încă o dată, cu sifonarea banilor din sănătate… 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Doamna Șoșoacă, ați avut dreptul la dezbatere. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Am avut… am văzut cum am dreptul, am văzut. 

Restul – pentru. 1, 6 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Ivan Dan – pentru la toate. 

Kovács Irina Elisabeta – nu mai este doamna. 

Lavric Sorin. 

Domnul Sorin Lavric: 

La punctul 1 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

László Attila. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Mateescu Sorin-Cristian, microfonul 3. 

Domnul Sorin-Cristian Mateescu: 

1 – contra, 6 – contra, restul – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Matei Constantin-Bogdan. 

Matieș Călin-Gheorghe. 

Mazilu Liviu. 

Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio. 

Mihail Radu-Mihai, te rog. 

Pentru la toate? 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Pentru la toate, mulțumesc. 
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Mircescu Ion-Narcis. 

Domnul Ion-Narcis Mircescu: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mirea Siminica, microfonul 7, vă rog. 

Doamna Siminica Mirea: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Mîndruță Gheorghiță. 

Domnul Gheorghiță Mîndruță: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mocioalcă Ion. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Pentru la toate punctele. 

Mulțumesc, domnule secretar. 

Muntean Lucica Dina. 

Mureșan Claudiu-Marinel. 

Domnul Claudiu-Marinel Mureșan: 

Pentru la toate punctele. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mutu Gabriel. 

Nazare. 

Neagu Ionuț, vă rog. 

Domnul Ionuț Neagu: 

1 – contra, pentru faptul că au trecut foarte repede prin comisie, mai puțin de 24 de ore, și 

restul, până la 8 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

De la 2 la 8 – pentru. 

Mulțumesc. 
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Neagu Nicolae nu este. 

Negoi Eugen-Remus, vă rog. 

Domnul Eugen-Remus Negoi: 

„Pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Niculescu-Ţâgârlaş – pentru la toate. 

Mulțumesc. 

Novák Csaba-Zoltán. 

Oprea Ștefan-Radu. 

Oprinoiu Aurel. 

Domnul Aurel Oprinoiu: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Oros Nechita. 

Pandea Ciprian mai este? 

Pentru la toate, da? 

Mulțumesc. 

Pauliuc Nicoleta. 

Pălărie Ştefan nu mai este… este Pălărie? 

Vă rog. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Bună ziua! 

Votul meu este pentru la toate cele opt puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Petcu Toma nu mai este. 

Pistru Eusebiu. 

Pîrvulescu Eugen, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Popa Maricel. 
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Popescu Ion-Dragoș. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Pentru ați spus la toate, da? 

Pentru la toate, așa am înțeles eu. Popescu, da. 

Postică Andrei. 

Mai este colegul? Nu mai este. 

Potecă Vasilică. 

Domnul Vasilică Potecă: 

Pentru la toate. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Poteraş Cosmin-Marian. 

Domnul Cosmin-Marian Poteraș: 

Pentru la toate. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Prioteasa Ion. 

Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Prezent, pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Puiu Ovidiu. 

Purcărin Bianca. 

Răducanu Sebastian. 

Resmeriță Cornel. 

Rujan Ion-Cristinel. 

Sbîrnea Liliana. 

Scarlat George. 

Pentru la toate, da? 

Mulțumesc, domnule ministru. 

Scântei Laura. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Pentru la toate, mulțumesc. 
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Spătaru Elena-Simona – pentru la toate. 

Stan Ioan. 

Stănescu Paul. 

Stocheci Cristina-Mariana. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Pentru la toate. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Streinu Cercel. 

Domnul Adrian Streinu Cercel: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Stroe Felix. 

Tánczos Barna. 

Târziu Claudiu. 

Vă rog, domnule lider. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

La punctul 1 – împotrivă, la restul – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Tîlvăr Angel. 

Toanchină. 

Trifan Raoul, Trufin… 

Domnul Marius-Gheorghe Toanchină: 

Toanchină, pentru la toate punctele. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Toanchină – pentru la toate punctele. 

Trifan. 

Trufin Lucian. 

Turos Lóránd. 

Țapu Nazare. 



 

- 47 - 

 

Vela Ion Marcel. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

La toate punctele de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Turos Lóránd, te ascult… Antal. 

Antal István-Loránt. 

Domnul Antal István-Loránt: 

La toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Trifan Raoul. 

Trufin Lucian. 

Turos Lóránd – nu. 

Țapu Nazare – nu. 

Veștea Mihail – pentru la toate punctele. 

Viașu Cosmin-Cristian. 

Vicol Costel. 

Pentru la toate, da? 

Vlad Sergiu Cosmin. 

Domnul Sergiu Cosmin Vlad: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vlașin Sorin, vă rog. 

Domnul Sorin Vlașin: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Voiculescu Liviu-Dumitru. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Zamfir Daniel-Cătălin. 
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Vă rog, domnule senator. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Zob Alexandru-Robert nu este. 

Bun, începem apelul telefonic. 

Din ce văd aici, avem primul apel – Anastase Roberta-Alma. 

Se pregătesc Anisie Monica și Badea Viorel-Riceard. 

O să vă dau câte trei: două în față și unul prezent. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Bună seara! 

Roberta Anastase, senator PNL de Prahova, votez pentru la toate cele opt puncte de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Anisie Monica. 

Se pregătesc Badea Viorel-Riceard și Banu Mihaela. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Monica-Cristina Anisie, senator PNL de București, votul meu este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătesc Banu Claudia și Berea Cristinel. 

Badea Viorel, Banu Claudia, Berea Cristinel. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună seara! 

Sunt senatorul Viorel Badea, votez cu „pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Banu Claudia. 
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Se pregătesc Berea Cristinel și Bodea Marius. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Claudia Banu, senator Vâlcea, Circumscripția nr.40, votul meu este „pentru” pentru toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Berea Cristinel. 

Se pregătesc Bodea Marius și Bodog Florian. 

Domnul Cristinel-Gabriel Berea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Cristi Berea, sunt senator USR PLUS Iași, votul meu pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Bodea Marius. 

Se pregătesc Bodog Florian și Bordei Cristian. 

Domnul Marius Bodea: 

… Circumscripția nr.24 Iași, vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bodea a fost. Da? 

Din sală: Da. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Bodog Florian. 

Se pregătește Bordei Cristian. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Bodog Florian, PSD Bihor, votul meu este pentru la punctele 1 – 8, 9 – contra și 

de la 10 – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Săptămâna viitoare vorbim de la 9 încolo. Miercuri… 
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Bordei Cristian. 

Se pregătesc Breahnă-Pravăț și Bumb Sorin. 

Domnul Cristian Bordei: 

Bună seara! 

Sunt Cristian Bordei, senator USR PLUS de Cluj, Circumscripția electorală nr.13, votul meu 

este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Breahnă-Pravăț. 

Se pregătesc Bumb Sorin și Cadariu Daniel Constantin. 

Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț: 

Bună seara! 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina, senator PSD, Circumscripția electorală nr.4 Bacău, votul 

meu este pentru toate cele 8 proiecte aflate astăzi pe ordinea de zi, deci vot pentru toate proiectele, 

toate punctele. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Bumb Sorin. 

Se pregătesc Cadariu și Carp Gheorghe. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Sorin Bumb, senator de Alba, da, la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Cadariu Constantin. 

Se pregătesc Carp Gheorghe și Cazanciuc Robert. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună seara! 

Sunt senatorul  Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este „pentru” pentru toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 
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Carp Gheorghe. 

Cazanciuc Robert. 

Se pregătește și Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Gheorghe Carp:  

Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog, vorbiți. (Discuții.) 

Domnul Gheorghe Carp: 

Senatorul Carp Gheorghe, PNL, Circumscripția nr.5, pentru toate punctele. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul Cazanciuc Robert. 

Se pregătește Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Bună seara! 

Robert Cazanciuc sunt, stimați colegi, votul meu este pentru toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Chirteș Ioan-Cristian. 

Se pregătește Cionoiu Nicușor. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Chirteș și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Cionoiu Nicușor. 

Se pregătesc Ciucă Nicolae și Cîmpeanu Sorin. 

Domnul Nicușor Cionoiu: 

Bună seara! 

Cionoiu Nicușor, senator de Călărași, votul meu este pentru la toate punctele din seara aceasta. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul ministru Ciucă, domnul ministru Cîmpeanu și domnul prim-ministru Cîțu. 

Vă rog, microfonul 4. 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Bună seara! 

Ciucă Nicolae sunt și votez pentru la toate punctele. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule ministru. 

Domnul Ministru Cîmpeanu răspunde? Da? Vă rog. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, votul meu este, conform deciziei Grupului senatorial PNL, pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule ministru. 

Domnul prim-ministru Florin Cîțu. 

Se pregătesc Corlățean Titus și Cristescu Ionel-Dănuț. 

Nu răspunde domnul prim-ministru. 

Domnul Titus Corlățean. 

Cristescu Ionel-Dănuț și Cristina Ioan se pregătesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună seara! 

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

zi, de la 1 la 8. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Cristescu Ionel-Dănuț. 

Se pregătește Cristina Ioan. 

Domnul Ionel-Dănuț Cristescu: 

Bună seara! 
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Cristescu Ionel-Dănuț, senator de Teleorman, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Cristina Ioan. 

Se pregătește Császár Károly Zsolt. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună seara! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina, de la Arad, și voi vota pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi de azi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Császár Károly Zsolt. 

Se pregătește Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

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

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Császár Károly n-a răspuns. 

Cuc Alexandru-Răzvan. 

Se pregătește Dîncu Vasile. 

Domnul Alexandru-Răzvan Cuc: 

Bună seara! 

Votez pentru la proiectele de pe ordinea de zi, la proiectele dezbătute în seara asta, de la 1 la 8. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul Cuc după voce. Da? 

Mulțumesc. 

Dîncu Vasile. 

Se pregătește Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul Vasile Dîncu: 

Sunt Vasile Dîncu, Circumscripția nr.13 Cluj, votez pentru la punctele 1 până la 8 din ordinea 

de zi de astăzi. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește Fejér László-Ődőn. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Dunca. Se poate? 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

ordinea de zi, de la 1 la 8. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește Fenechiu Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR Covasna, votez pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Fenechiu Daniel. 

Se pregătesc doamna Firu Stela și Florean-Ovidiu Iosif. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Alo! 

Bună seara! 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, Grup parlamentar PNL, votul meu 

este pentru, începând cu punctul 2 până la ultimul punct de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Inclusiv la 1. 

Mulțumesc, domnule Fenechiu Daniel. 

Firu Stela. 

Se pregătește Florean Ovidiu-Iosif. 



 

- 55 - 

 

Doamna Stela Firu: 

Bună seara! 

Stela Firu, votez pentru la toate proiectele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Florean Ovidiu-Iosif. 

Se pregătește Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Ovidiu Florean, sunt senator de Bistrița Năsăud, votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Fulgeanu-Moagher Laura. 

Se pregătește Genoiu Mihail. 

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher: 

Laura Moagher Fulgeanu, senator Circumscripția nr.31 Prahova, vot pentru, de la 1 la 8. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Genoiu Mihail. 

Se pregătește doamna senator Georgescu Laura. 

Domnul Mihail Genoiu: 

Mihail Genoiu, 1 – 8, pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Georgescu Laura, vă rog. 

Se pregătește Ghica Cristian. 

Doamna Laura Georgescu: 

Laura Georgescu, senator PSD de Galați, votez pentru punctele de la 1 la 8 de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Ghica Cristian. 
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Se pregătește Hatos Adrian. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună seara! 

Senator USR de București Cristian Ghica, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Bună seara! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Hatos Adrian. 

Se pregătește Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Adrian Hatos: 

Bună seara! 

Adrian Hatos sunt, senator de Bihor, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Ioan Raluca-Gabriela. 

Se pregătește Kovács Irina Elisabeta. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Alo! 

Ioan Raluca-Gabriela, senator Circumscripția nr.41, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Kovács Irina Elisabeta. 

Se pregătește Matei Constantin-Bogdan. 

Doamna Kovács Irina Elisabeta: 

Bună seara! 

Sunt senator Kovács Irina Elisabeta, senator UDMR Sălaj, votul meu este pentru la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Matei-Constantin Bogdan. 

Se pregătește Matieș Călin-Gheorghe. 
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Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Matei Constantin-Bogdan, votul meu este pentru la cele opt puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Matieș Călin-Gheorghe. 

Se pregătește Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Călin Matieș, senator PSD, Circumscripția nr.1 Alba, votez la punctele până la 8 pentru. 

Mulțumesc. 

O seară plăcută! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mazilu Liviu-Lucian. 

Se pregătește Mihai Alfred-Laurențiu. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

Sunt Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, și votul meu de la punctul 1 până la punctul 8 

inclusiv este pentru. 

Vă mulțumesc. 

O seară plăcută! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Mihai Alfred-Laurențiu. 

Se pregătește Muntean Lucica Dina. 

Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul la punctele de pe ordinea de zi de la 1 la 8, votul meu – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnului Mihai Alfred-Laurențiu. 

Muntean Lucica Dina. 

Se pregătește Mutu Gabriel. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Muntean Lucica Dina, senator PNL Hunedoara, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul Mutu Gabriel. 

Se pregătesc domnul Nazare Alexandru și Neagu Nicolae. 

Domnul Gabriel Mutu: 

… Circumscripția nr.43 București, PSD… Grup PSD, punctele 1 - 8 – pentru, 9… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

De ajuns, mulțumesc, am dezbătut doar de la 1 la 8. 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Nazare Alexandru. 

Se pregătește Neagu Nicolae. 

Domnul Nicolae Neagu: 

Alo! Bună seara! 

Nicolae Neagu, senator liberal de Sibiu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

O seară bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Dacă a răspuns domnul Nazare Alexandru. 

Pregătim Novák Csaba-Zoltán. 

Nu. 

Novák Csaba-Zoltán. 

Pregătim Oprea Ștefan-Radu. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo! Bună seara! 

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

pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Oprea Ștefan-Radu. 

Se pregătește Oros Nechita. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Ștefan-Radu Oprea, PSD Prahova, senator PSD Prahova, imediat… punctele 1 – 8 votez 

pentru, punctele 9 – 17… 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Doar de la 1 la 8, domnule senator. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

1 – 8 pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

„Pentru”, de la 1 la 8. Eu așa am înțeles. 

Mulțumesc. 

Oros Nechita. 

Se pregătește Pauliuc Nicoleta. 

Nu răspunde domnul ministru. 

Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătesc Petcu Toma și Pistru Eusebiu. 

Domnul Nechita-Adrian Oros: 

Adrian Oros… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog, domnule ministru. 

Domnul Nechita-Adrian Oros: 

… senator PNL Cluj, pentru punctele 2 - 16 – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule ministru. 

Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește Petcu Toma. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună seara, stimați colegi! 

Votul meu este pentru la toată ordinea de zi, înscrise pe listă astăzi la Senat. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul Toma Petcu. 

Se pregătește Pistru Eusebiu. 

Pistru Eusebiu? 

Mergem mai departe, pregătim Popa Maricel și Postică Andrei. 
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Nu, Toma, nu, Pistru, nu, Popa Maricel. 

Postică Andrei? 

Domnul Maricel Popa: 

De la 1 până la 8 este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Pe cine am avut? 

Din sală: Domnul Popa. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Popa Maricel. 

Mulțumesc. 

Domnul Andrei Postică: 

Andrei Postică, senator USR PLUS de Galați, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Prioteasa Ion. 

Pregătim Puiu Ovidiu. 

Și Purcărin Bianca, după. 

Vă rog, microfonul 2. 

Domnul Ion Prioteasa: 

Bună seara! 

Sunt Ion Prioteasa, senator de Dolj, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Puiu Ovidiu. 

Pregătim Purcărin Bianca. 

Domnul Ovidiu Puiu: 

Bună seara! 

Ovidiu Puiu, Circumscripția nr.3 Argeș, votul meu pentru astă seară: punctele 1 - 8 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Purcărin Bianca-Mihaela. 
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Pregătim Răducanu Sebastian. 

Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Alo! Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Bianca Purcărin, senator PSD Bacău, de la 1 la 8 – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Domnul Răducanu Sebastian. 

Pregătim Resmeriță Cornel. 

Nu răspunde Răducanu. 

Resmeriță Cornel. 

Se pregătește Rujan Ion-Cristinel 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună seara! 

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

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Rujan Ion-Cristinel. 

Se pregătește Sbîrnea Liliana. 

Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

Bună seara! 

Sunt Rujan Ion-Cristinel, senator PSD de Gorj, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordine de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Sbîrnea Liliana. 

Se pregătesc Stan Ioan și Stănescu Paul. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Stan Ioan. 

Se pregătește Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Seară bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Stănescu Paul. 

Se pregătește Stroe Felix. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună seara! 

Paul Stănescu, vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, de la 1 la 8. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Stroe Felix. 

Se pregătește Tánczos Barna. 

Domnul Felix Stroe: 

Bună seara! 

Stroe Felix, senator de Constanța, votez pentru la cele 8 puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul ministru Tánczos Barna. 

Se pregătește Tîlvăr Angel. 

Nu răspunde Tánczos Barna. 

Tîlvăr Angel, vă rog. 

Trifan Raoul-Adrian. 

Domnul Angel Tîlvăr: 

Bună seara! 

Angel Tîlvăr, de la punctul 1 la punctul 8 votez pentru. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Trifan Raoul-Adrian. 

Pregătim Trufin Lucian. 

Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Bună seara, stimați colegi! 

Sunt Raoul Trifan, senator de Timiș, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Trufin Lucian. 

Pregătim Turos Lóránd. 

Vă rog, microfonul 4. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună seara! 

Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi; de fapt, de la 1 la 8. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Turos Lóránd. 

Pregătim Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Țapu Nazare Eugen. 

Pregătim Viașu Cosmin-Cristian. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Viașu Cosmin-Cristian. 

Pregătim Zob Alexandru-Robert. 

Domnul Cosmin-Cristian Viașu: 

… Viașu, Circumscripția nr.33 Sălaj, votez pentru la toate cele opt puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Zob Alexandru-Robert, vă rog. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua! 

Barna Tánczos, senator UDMR Harghita, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule ministru Tánczos Barna. (Discuții.) 

Să-mi spuneți, stimați colegi, dacă mai aveți vreun telefon luat. 

Domnul Nazare, dacă răspunde… domnul Cîțu… Császár Károly. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

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

O seară bună vă doresc. (Discuții.) 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Császár, da? Mersi. 

Toma Petcu? Nazare? 

Vă rog. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Bună seara! 

Senator Cîțu Florin-Vasile, vot pentru la toate punctele. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule prim-ministru. 

Nazare, Toma Petcu și Pistru Eusebiu. 

Să-mi spuneți dacă nu răspund colegii. Închidem. 

Vă rog, vă rog, microfonul 4. 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Eusebiu Pistru, senator PSD de Arad, de la punctul 1 la punctul 8 – vot pentru. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Pistru. 

Toma Petcu, Nazare, Răducanu Sebastian și am încheiat în seara aceasta. 

Domnul Alexandru Nazare: 

Alexandru Nazare, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule ministru. 

Toma Petcu, Zob și Răducanu. 

Vedeți că la Toma Petcu mai aveam un număr de telefon lăsat la dumneavoastră. Dacă-l aveți. 

Microfonul 3. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună seara! 

Petcu Toma, senator PNL Circumscripția nr.19, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de 

zi, conform deciziei Grupului PNL. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnule Toma Petcu, să răspundeți mai repede de acum încolo. 

Răducanu Sebastian. 

Domnul Alexandru-Robert Zob: 

Bună seara! 

Sunt senator Zob Alexandru-Robert, de Satu Mare, votul meu este „pentru” pentru toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Zob. 

Doar domnul Răducanu dacă mai răspunde și domnul… atât, Răducanu. 

Domnul Sebastian Răducanu: 

Bună seara! 

Sebastian Răducanu, senator PSD Timiș, Circumscripția nr.37, votez pentru la toate cele opt 

puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc și eu. 
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Avem o prezență de sută la sută. 

Mulțumim, stimați colegi. 

Facem imediat rezultatul votului. 

PAUZĂ 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Stimați colegi, 

Anunțăm rezultatul votului din această seară pentru cele opt puncte de pe ordinea de zi: 

La punctul 1 – 121 pentru, 13 contra, 2 abțineri. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi – 136 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 3 – 136 pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 4 – 136 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 5 – 136 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi – 133 de voturi pentru, 3 contra, zero abțineri. 

Punctul 7 – 136 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 8 de pe ordinea de zi, și ultimul – 136 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Vă mulțumesc. 

Seară bună! 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule secretar. 

Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință: 

La punctul 1 al ordinii de zi solicitarea privind procedura de urgență pentru dezbaterea și 

adoptarea inițiativei legislative a fost aprobată. 

La punctul 2 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 3 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 4 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 5 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 6 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 7 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 8 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

Inițiativele legislative de la punctul 9 la punctul 17 vor intra în dezbatere în ședința de plen de 

miercuri, 10 februarie 2021. 

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

 

Ședința s-a încheiat la ora 18.22. 


