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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 23 februarie 2021 

 

Şedinţa a început la ora 13.04. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Stimați colegi, 

Vă invit să vă ocupați locurile în sală pentru a putea începe această ședință. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 23 februarie 2021. 

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

domnul senator Dan Ivan și domnul senator Sorin Lavric, 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. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

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 câte un singur reprezentant al fiecărui grup 

parlamentar pentru maximum două minute, în ordinea  mărimii grupurilor. 

Senatorii neafiliați pot interveni pentru maximum un minut. 

De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței de plen a Senatului desfășurată 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 partea 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. 

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 urgență pentru dezbaterea 

și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul 

fiscal-bugetar pentru anul 2021. (L34/23.02.2021) 

Urmează să supunem votului aprobarea procedurii de urgență la sfârșitul ședinței. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021. (L34/2021) 

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

proiectului de lege. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Dacă sunt intervenții asupra acestui punct al ordinii de zi. (Discuții.) 

Avem o intervenție din partea domnului senator Oprea, de la PSD. Încercăm să-l contactăm 

telefonic, de aceea v-aș ruga să avem câteva minute răbdare. 

Mulțumesc.  

Are cuvântul domnul senator Oprea, din partea Grupului parlamentar PSD. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Îmi cer scuze, dar acest lucru arată că totul se desfășoară pe repede înainte. Vă readuc aminte 

că astăzi, la ora 11.00, a fost convocat Biroul permanent și iacătă că acum, la ora 13.00, după ce la ora 

12.00 am avut o comisie de buget, tot pe repede înainte, suntem în dezbaterea acestei legi, care, de 

altfel, este importantă. 

Este o lege care nu este însoțită de bugetul de stat  și  lucrul acesta ar trebui să -l  

vedem și să- l  știm astăzi, că bugetul de stat încă nu se află la Parlament, nu este în 

dezbaterea comisiilor de speciali tate.  

 Dar ce vedem în Legea plafoanelor pe care o dezbatem astăzi? Constatăm lipsa de viziune a 

premierului „selfie”, cel care în egocentrismul lui nu ține cont de niciuna din opiniile celor care sunt 

chemați să se pronunțe asupra acestei legi. Și vorbesc aici despre Consiliul Economic și Social, care 

spune că Legea plafoanelor este una care nu permite dezvoltarea României, care nu permite ca salariul 

minim pe economie să crească, care nu permite ca salariile lucrătorilor care astăzi se află în fața 

Guvernului, cei din Poliție… și sunt în manifestație, pentru că salariile lor nu cresc în conformitate cu 
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Legea salarizării unitare. Este o lege care pune niște plafoane, care nu vor permite dezvoltarea 

României, așa cum ar trebui și este… Va urma un buget al austerității. 

Mai devreme, la Comisia pentru buget domnul secretar de stat lăuda intervenția Consiliului 

Fiscal. Și spunea că totuși Consiliul Fiscal a dat un aviz favorabil. Am să-mi permit să vă citez din 

Consiliul Fiscal, ceea ce arată că ce va urma va fi un buget al austerității, un buget fără viziune, un 

buget care se va baza doar pe tăieri. Și atât. Punct. Tăieri. Ne spune Consiliul Fiscal că „Reducerea 

deficitului bugetar, potrivit metodologiei naționale, propusă de către Ministerul Finanțelor Publice, are 

ca sursă doar reducerea ponderii în PIB a cheltuielilor cu personalul, a celor cu bunuri și servicii și a 

celor cu asistența socială”. 

Concluzia Consiliului Fiscal pe această temă este că este o chestiune nerealistă și că 

restructurarea cheltuielilor bugetare nu este suficientă și că ar trebui să se orienteze asupra veniturilor. 

Lucrul acesta nu-l vedem, din contră. În prognoza pe care o fac vedem că în anul 2022 și în 

anul 2023 veniturile la bugetul de stat vor scădea dramatic. Încă o dată, se arată lipsa de viziune a 

premierului „selfie”, care, atunci când deficitul structural a crescut, era ministrul finanțelor publice. Și 

faptul că astăzi România se află sub incidența procedurii de deficit excesiv i se datorează în totalitate, 

pentru că la sfârșitul anului 2019, vă aduc aminte, acest premier de astăzi, iresponsabil, a dus ca să-și 

împlinească o profeție, a dus deficitul structural de la 2,8, cât lăsase guvernarea PSD la sfârșitul lui 

octombrie, la 4,4%, fapt ce a declanșat procedura de deficit structural, de deficit excesiv. 

Și pentru că nu vreau să fiu foarte tehnic astăzi, am să-i spun doar atât celui care crede că dacă 

părinții lui au avut bani să-l trimită pe la studii prin Statele Unite când în România nu reușea să 

termine o facultate sau o școală, am să-i spun că ceea ce ne propune este o creștere pe datorie… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să vă apropiați de finalizarea intervenției. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Mă opresc acum. 

… este o creștere pe datorie și să se uite cu atenție că datoria publică crește cu 80 de miliarde, 

iar creșterea PIB-ului nominal doar cu 76 de miliarde de lei. 

Aceasta este realitatea din spatele cifrelor pe care astăzi, pe repede înainte, Guvernul de dreapta 

ne-o propune, o creștere pe datorie, fără o perspectivă de dezvoltarea a României. Este un buget care 

va urma al austerității, al tăierilor, al sărăcirii populației din România. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Grupul senatorial PSD va vota împotriva acestei legi. 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc. 

Fac precizarea că bugetul a ajuns la Parlament și, de asemenea, fac precizarea că ordinea de zi 

și ședința plenului au fost votate în Biroul permanent, cu unanimitate de voturi. 

Dau cuvântul domnului senator Sorin Bumb, din partea Grupului parlamentar PNL. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

Încerc să-l înțeleg pe domnul senator Oprea, dar nu-i prea înțeleg mânia proletară cu care 

înfierează acest buget. Să nu uităm că într-o perioadă de criză, de pandemie este bugetul care alocă cei 

mai mulți bani pentru investiții:  5,5% din PIB, 62 de miliarde. Niciodată nu au fost alocați atâția bani 

pentru investiții. Relansarea economică nu se poate face decât prin investiții. Nu știu de ce și cu 

bugetul cu care au venit dânșii, acela cu 6% din PIB, au adus doar amendamente, să băgăm toți banii 

doar pe partea socială, pe sporuri, pe salarii. Unde o să ajungem? Gândiți-vă și ce perioadă grea 

traversăm, De aceea este nevoie de un buget care să fie realist, un buget îndreptat spre nevoile 

românilor, astfel încât să ieșim din această criză și să relansăm economia. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc. 

Doamna senator, din partea Grupului parlamentar AUR. 

Vă rog. 

Doamna Rodica Boancă: 

(Intervenție neinteligibilă a doamnei senator Rodica Boancă.) 

Referitor la această situație pe care o anticipam și pe care o așteptam, constatăm că avem 

plafoane, ca să știm că bugetul este unul făcut pe genunchi, care oprește orice evoluție, iar protestele 

românilor de afară –  le auziți cu toții –  arată că țara suferă. Plafoanele acestea nu aduc o rezolvare. 

Este un buget auster, este un buget sărac, în plină criză. L-a mai încercat cineva acum câțiva ani,  

Guvernul Boc. Vă amintiți cu toții, tăierile, criza, austeritatea. Soluțiile pe care ni le propuneau au fost 

un fiasco total. Acum e nevoie de solidaritate, e nevoie de susținere financiară, de resurse, de rezerve. 

Unde sunt rezervele statului în aceste momente? Ce a economisit până acum această țară? După 

împrumuturi masive ale domnului Cîțu, ca ministru al finanțelor, acum avem criză, tăieri, plafonări. 
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Am să dau citire unor date tehnice. Proiectul de buget pe 2021 riscă să fie nefinanțabil, deci 

nesustenabil, deficitul bugetar pe 2021 este excesiv, 7,2% din PIB – 80 de miliarde de lei, datoria 

publică în 2021 este de 55% din PIB, adică 614 miliarde de lei, aproape dublă față de 2019. 

România este în cădere liberă, este singura țară din Uniunea Europeană, care, în loc să-și 

stabilizeze datoria publică, a mărit-o spre limita de catastrofă spre 60%. Supraîndatorarea periclitează 

clar viitorul țării și al copiilor noștri. În 2022, se previzionează o datorie publică de 60% din produsul 

intern brut, în prag critic, ținând cont că în România nu există acum monedă convertibilă extern. A 

scăpat de sub control și deficitul de cont curent 4,8% în 2020, 4,9 în 2021 și suntem singura țară a 

Uniunii Europene care a depășit pragul critic de 4% stabilit de Uniunea Europeană, o cauză fiind 

importurile excesive. Riscul ca situația să se agraveze și mai mult este major, căci nu vom avea 

optimista creștere economică de 4,3% sperată de Guvern, ci, probabil, una de sub 3,4%. Colectarea 

fiscală este un fiasco, strângem venituri fiscale la bugetul de stat de 27% din produsul intern brut. 

Toate acestea conturează o politică fiscal-bugetară falimentară, stimați colegi, existând un risc 

de colaps financiar. Este clară lipsa de viziune. Condamnăm acest buget care pune în… care nu pune 

în valoare, de fapt, statul român și interesele acestui stat. 

Grupul AUR va vota împotriva acestui buget care nu reprezintă România și românii care urlă 

acum în stradă durerea și sărăcia. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, doamna senatoare. 

OK. Aveți un minut, drept la replică. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Mulțumesc mult de tot, doamnă președintă. 

Vreau să vă spun că, dacă alternativa pe care PSD a prezentat-o ca și amendamente și o va 

prezenta ca amendamente la Legea bugetului de stat nu va fi implementată, deficitul bugetar ar trebui 

să scadă în condițiile actuale cu cel puțin un punct procentual. Și acum o provocare pentru toți cei care 

sunt aici, în sală, din coaliția de dreapta aflată la guvernare. Vorbiți de investiții  și, mai ales, pentru cei 

de la PNL – : aveți cinci minute, puteți, sunteți aici, sunteți în sală, sunteți senatori, senatoare, cinci 

investiții să-mi nominalizați, cinci investiții pe care le-ați făcut anul trecut, dumneavoastră, pentru că 

vorbiți despre investiții. Cinci minute, cinci investiții. Vă rog. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Are cuvântul domnul senator Claudiu Mureșan, președintele Comisiei buget-finanțe. 
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Vă rog. 

Domnul Claudiu-Marinel Mureșan: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Noi credem că este un buget foarte bine făcut, un buget bine făcut la care s-a lucrat mult și atent 

și este adaptat exact perioadei pe care o traversăm, o perioadă foarte dificilă. Spun astfel că bugetul lui 

2021 reflectă două idei importante: ideea de responsabilitate într-un an complicat – și știm cu toții prin 

ce probleme trecem – și, pe de plată parte, ideea de dezvoltare. Cum spuneam, e nevoie de 

responsabilitate în această perioadă în pregătirea viitorului apropiat, pentru că încă  nu știm nici ce va 

urma, dar nici nu putem vedea efectele accidentului epidemiologic COVID-19. 

Deficitul suntem obligați să-l ținem sub control, ținta este de 7,16% din PIB, adică 80 de miliarde 

de lei, față de 102 miliarde cât am avut anul trecut. Ca să ne dăm seama ce înseamnă deficitul ăsta, trebuie 

spus că 102 miliarde înseamnă cam anvelopa salarială bugetară anuală sau, altfel spus, aproape cât pensiile 

anuale din România, care sunt de 90 de miliarde de lei. Este o diferență de 20 de miliarde față de anul 2020, 

valoare care ar trebui să arate intenția actualului Guvern de a reduce treptat deficitul. Este important de 

reținut că deficitul ăsta nu ni-l plătește nimeni. Noi, românii, o vom face. Mai devreme sau mai târziu, 

noi și copiii noștri. Astfel, suntem obligați să reducem gradual acest deficit, pentru a nu împovăra 

viitorul atât de mult. 

Asta înseamnă din punctul nostru de vedere un buget responsabil și prin urmare, Grupul 

USR PLUS va vota pentru. 

Vă mulțumesc frumos. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Avem o intervenție din partea fiecărui grup parlamentar. De la dumneavoastră deja am avut o 

intervenție, îmi pare rău. OK. 

Vă invit pentru maximum două minute, având în vedere – într-adevăr, votăm Legea plafoanelor 

–, că este un moment important, ne pregătim pentru Legea bugetului, cea mai importantă lege din acest 

an în plan economic. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Vă mulțumesc. 

Într-un minut sper că am terminat. 
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Spre deosebire de colegii mei o să mă abțin de la votarea acestei legi de plafon a indicatorilor 

bugetari, întrucât situația de criză obligă un Guvern să-și asume responsabilitatea. Mă abțin de la 

responsabilitatea pe care și-o asumă Guvernul Cîțu. Este o situație dificilă, este un proiect de buget 

foarte riscant, dar dacă își asumă responsabilitatea, noi, Parlamentul, avem responsabilitatea să 

amendăm nerespectarea execuției bugetare care va urma. Ca atare, vă propun tuturor să monitorizăm 

cu atenție execuția bugetului și să solicităm demisia Guvernului în momentul în care a făcut primul pas 

de încălcare a indicilor bugetari asumați. 

Vreau să vă supun atenției următoarea situație paradoxală, faptul că, deși Parlamentul este 

instituția supremă în stat și bugetul este votat, de fiecare dată, bugetul a fost modificat prin ordonanță 

guvernamentală fără aprobarea Parlamentului. În timpul vacanței parlamentare s-au făcut modificări 

bugetare, iar anul trecut s-au făcut trei. Din câte știu eu, legea permite două. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Deci eu mă voi abține, colegii mei vor vota contra și v-aș ruga să monitorizăm execuția 

bugetului care urmează. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim. 

Are cuvântul domnul senator Loránt Antal, din partea Grupului parlamentar al UDMR. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Înainte ca să exprim punctul de vedere al UDMR, haideți să clarificăm niște chestiuni: astăzi nu 

dezbatem bugetul, astăzi trebuie să votăm plafoanele și, mă rog, este important să specificăm acest 

detaliu că bugetul urmează a fi votat. 

În altă ordine de idei, haideți să recapitulăm niște adevăruri eterne, să spun așa: România este o 

țară democratică, are instituții democratice, are și un Parlament democratic și acest Parlament 

democratic în urma alegerilor din 6 decembrie anul trecut a votat un Guvern. Acest Guvern se 

formează dintr-o coaliție. Știm foarte bine că în ultima perioadă au fost foarte multe dezbateri publice 

despre buget, despre decizii legate de buget, au apărut foarte multe fake news-uri despre austeritate, 

despre tăieri de salarii și așa mai departe. Ceea ce pot să vă spun cu cea mai mare responsabilitate că 
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astăzi, această coaliție, care încă o dată, a fost votată de Parlamentul României, o instituție 

democratică, a reușit, pe urma unor dezbateri realiste, să pregătească un buget echilibrat. Și când 

spunem echilibrat, spunem cu cea mai mare responsabilitate. Încă o dată, nu suntem în plină 

austeritate, nu suntem în miezul tăierilor de salarii, nu suntem în miezul tăierilor de venituri. Avem un 

buget echilibrat și avem un buget țintit pe investiții. 

Când Ministerul Finanțelor Publice a ieșit cu proiectul de buget, am văzut foarte clar, că sunt 

niște informații publice, că ministere extrem de importante, cum este Ministerul Dezvoltării, cum este 

Ministerul Mediului, au bugete mai importante și sunt țintite către investiții. 

Dar, ca să-mi închei intervenția, încă o dată, să repetăm: astăzi nu dezbatem bugetul. Astăzi, 

votăm plafoanele și urmează ca să votăm și bugetul în plenul reunit. Iar coaliția, în cadrul coaliției, a 

decis liniile principale ale bugetului și da, încă o dată, să mă repet sau cu riscul să mă repet, pot să vă 

spun cu responsabilitate că avem un proiect de buget echilibrat și țintit pe investiții. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează votul final. 

* 

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 pentru aprobarea plafoanelor 

unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021. (L34/2021) 

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 de astăzi, Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor 

indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 – L34/2021 –, urmează să ne pronunțăm 

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

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

senatorilor prezenți. 



 

- 10 - 

 

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, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea 

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

Îl invit la microfon pe domnul secretar Dan Ivan pentru efectuarea apelului nominal. 

Vă rog. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos, doamna președinte. 

Vom începe cu apelul nominal al colegilor din sală și o să vă rog, pentru că știți ordinea 

alfabetică, să vă îndreptați către un microfon ca să fim mai eficienți. 

Achiței Vasile-Cristian. 

Se pregătește doamna senator Aelenei Evdochia. 

Domnul Achiței rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Aelenei Evdochia. 

Doamna Evdochia Aelenei: 

Aelenei: punctul 1 – contra, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Doamna senator Anastase Roberta-Alma. 

Se pregătește doamna senator Anisie Monica-Cristina. 

Doamna Anastase, la apel telefonic. 

Doamna Anisie. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Prezent, votul este „pentru” pentru ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Antal István-Loránt. 
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Se pregătește domnul senator Azamfirei Leonard. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

La cele două puncte votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Azamfirei. 

Domnul Leonard Azamfirei: 

Punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătește doamna senator Banu Claudia-Mihaela. 

Domnul senator Badea rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Banu. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Punctele 1 și 2 – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Berea Cristinel-Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Bica Dănuț. 

Domnul senator Berea rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Bica Dănuț. 

Se pregătește domnul senator Bîca Iulian-Mihail. 

Domnul Dănuț Bica: 

Prezent, votul meu este pentru la ambele puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Bîca Iulian-Mihail. 

Domnul Iulian-Mihail Bîca: 

Pentru  la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 
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Doamna senator Boancă Rodica. 

Se pregătește domnul senator Bodea Marius. 

Doamna Rodica Boancă: 

Contra pentru ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Bodea Marius rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Se pregătește domnul senator Bordei Cristian. 

Domnul senator Bodog rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Bordei. 

Se pregătește domnul senator Bourceanu. 

Domnul Cristian Bordei: 

Bună ziua! 

Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc. 

Domnul senator Bourceanu Septimiu-Sebastian. 

Se pregătește doamna senator Breahnă-Pravăț Ionela. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

Votul meu este pentru la amândouă punctele. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Doamna senator Breahnă-Pravăț Ionela. 

Se pregătește domnul senator Bumb Sorin. 

Doamna senator Breahnă rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Bumb Sorin. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Busuioc Andrei. 
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Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin. 

Domnul Andrei Busuioc: 

Bună ziua! 

Votul meu este contra pentru ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Cadariu Constantin. 

Se pregătește domnul senator Carp Gheorghe. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Vot pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cadariu Gheorghe. Rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Carp Gheorghe – îmi cer scuze! –, apel telefonic. 

Domnul senator Cazanciuc Robert, tot la apel telefonic. 

Domnul senator Cătană Gheorghe Adrian. 

Se pregătește domnul senator Cernic Sebastian. 

Domnul Gheorghe Adrian Cătană: 

Bună ziua! 

Pentru punctele 1 și 2 votez contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Cernic Sebastian. 

Se pregătește domnul senator Chirteş. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Prezent, sunt pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Chirteș Ioan. 

Se pregătește domnul senator Cionoiu. 

Domnul Chirteș rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Cionoiu. 
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Se pregătește domnul senator Cioromelea Valentin. 

Domnul senator Cionoiu rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Cioromelea Valentin. 

Domnul Valentin-Rică Cioromelea: 

Împotrivă la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Ciucă Nicolae, la apel telefonic. 

La fel și domnul Cîmpeanu, și domnul Cîțu. 

Domnul senator Corlăţean. 

Domnul Titus Corlățean: 

La ambele puncte votez împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Cosma Dorinel. 

Se pregătește domnul senator Costea Adrian. 

Domnul Dorinel Cosma: 

La ambele puncte votez contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Costea. 

Se pregătește doamna senator Creţu Gabriela. 

Domnul senator Costea, la apel telefonic. 

Doamna senator Crețu Gabriela, tot apel telefonic. 

Domnul senator Cristescu Ionel-Dănuț. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua! 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cristescu rămâne, atunci, la apel telefonic. 

Domnul senator Császár Károly-Zolt. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 
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Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cseke Attila-Zoltan, la apel telefonic. 

Domnul senator Cuc Alexandru-Răzvan și se pregătește domnul senator Darău Ambrozie-Irineu. 

Domnul senator Cuc, la apel telefonic. 

Domnul senator Darău. 

Domnul Ambrozie-Irineu Darău: 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Pentru. 

Domnul senator Dăneasă Mircea, vă rog. 

Se pregătește domnul senator Deneş Ioan. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Bună ziua, din nou! 

La primul punct votez contra, la punctul 2 voiam să-mi calc pe inimă și să mă abțin, dar mulțumită 

discursului colegului meu de la UDMR sunt nevoit să votez contra și la punctul 2. După… (Aplauze.) 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Deneș Ioan. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia. 

Domnul Ioan Deneș: 

Prezent, la punctul 1 votez pentru, iar la punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc. 

Doamna senator Dinică Silvia. 

Se pregătește domnul senator Dîncu Vasile. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

La ambele puncte de pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Dîncu rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește doamna președintă Dragu Anca. 



 

- 16 - 

 

Domnul Eugen Dogariu: 

La punctul 1 – pentru, la punctul 2 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Doamna președinte Dragu Anca. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

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

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Domnul Dunca rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Rămâne la apel telefonic și domnul Fejér. 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel, apel telefonic. 

Doamna senator Firea Gabriela, apel telefonic. 

Doamna senator Firu Stela. 

Se pregătește domnul senator Florean Ovidiu-Iosif. 

Doamna Firu, la apel telefonic. 

Domnul senator Florean Ovidiu. 

Se pregătește doamna senator Fulgeanu-Moagher Laura. 

Ambii, la apel telefonic. 

Domnul senator Genoiu Mihail. 

Se pregătește doamna senator Georgescu Laura. 

Ambii, la apel telefonic. 

Domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Cristian Ghica: 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Doamna senator Gorghiu Alina. 

(Intervenție neinteligibilă a doamnei senator Alina-Ștefania Gorghiu.) 
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Mulțumesc. Pentru la amândouă. 

Domnul senator Guran Virgil. 

Se pregătește domnul senator Hangan Andrei. 

Domnul Guran, la apel telefonic. 

Domnul senator Hangan Andrei. 

Se pregătește domnul senator Hatos Adrian. 

Domnul Andrei Hangan: 

Bună ziua! 

Votez împotrivă la ambele puncte. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Hatos Adrian. 

Domnul Adrian Hatos: 

Bună ziua! 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim.  

Domnul senator Humelnicu Marius. 

Se pregătește doamna senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Humelnicu rămâne la apel telefonic. 

Doamna Ioan Raluca-Gabriela, tot apel telefonic. 

Domnul senator Iordache Ion.  

Se pregătește doamna Iovanovici-Șoșoacă. 

Ambii rămân la apel telefonic. 

Subsemnatul, Dan Ivan, pentru la ambele puncte. 

Doamna senator Kovács Irina Elisabeta. 

Se pregătește domnul senator Lavric Sorin. 

Doamna Kovács Irina Elisabeta: 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Lavric Sorin. Microfonul 7. 
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Domnul Sorin Lavric: 

Contra la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Mateescu Sorin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Mateescu. 

Domnul Sorin-Cristian Mateescu: 

Contra la ambele poziții. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul Matei Constantin-Bogdan și se pregătește domnul senator Matieș Călin-Gheorghe. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

1 – pentru, 2 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul Matieș, la apel telefonic. 

Domnul senator Mazilu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

La punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Mihai Alfred rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai, apel telefonic. 

Domnul senator Mircescu Ion-Narcis, apel telefonic. 

Doamna senator Mirea Siminica, vă rog, microfonul 4. 
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Doamna Siminica Mirea: 

Punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Mîndruță Gheorghiță. 

Se pregătește domnul senator Mocioalcă. 

Domnul Gheorghiță Mîndruță: 

Pentru la ambele proiecte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Microfonul 7 pentru domnul Mocioalcă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

1 – pentru, 2 – împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Doamna senator Muntean Lucica Dina. 

Se pregătește domnul senator Mureșan Claudiu. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Pentru la amândouă punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Mureșan. 

Domnul Claudiu-Marinel Mureșan: 

Bună ziua! 

Votez pentru ambele puncte pe de ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Mutu Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Nazare Alexandru. 

Domnul senator Mutu rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Nazare Alexandru, apel telefonic. 

Domnul senator Neagu Ionuț. 

Se pregătește domnul senator Neagu Nicolae. 
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Domnul Ionuț Neagu: 

Ionuț Neagu, votez contra la ambele puncte. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Neagu Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Negoi Eugen-Remus. 

Domnul Neagu rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Negoi. 

Domnul Eugen-Remus Negoi:  

Pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș: 

Bună ziua! 

Pentru la amândouă proiectele. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Oprea Ștefan.  

Vă rog, microfonul 7… 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Pentru – primul punct, împotrivă – punctul 2. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Oprinoiu Aurel. 

Domnul Aurel Oprinoiu: 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 



 

- 21 - 

 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Oros Nechita-Adrian. 

Se pregătește domnul senator Pandea Ciprian. 

Ambii rămân la apelul telefonic. 

Și doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Vot pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Pălărie Ștefan. 

Se pregătește domnul senator Petcu Toma-Florin. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Senator Ștefan Pălărie, votul meu este pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Petcu. 

Se pregătește domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Domnul senator Petcu rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Pistru Eusebiu, la apel telefonic. 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen, apel telefonic. 

Domnul senator Popa Maricel. 

Se pregătește domnul senator Popescu Ion-Dragoș. 

Microfonul 7, vă rog. 

Domnul Maricel Popa: 

La punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Popescu Ion-Dragoș. 

Se pregătește domnul senator Postică. 

Domnul Ion-Dragoș Popescu: 

Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Postică, la apel telefonic. 

Domnul senator Potecă Vasilică. 
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Se pregătește domnul senator Poteraș Cosmin. 

Domnul Vasilică Potecă: 

Bună ziua! 

Pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Poteraș. 

Domnul Cosmin-Marian Poteraș: 

Pentru la ambele puncte. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Domnul senator Prioteasa Ion. 

Se pregătește domnul senator Pufu Vad-Mircea. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Bună ziua! 

Pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, domnule Pufu. 

Domnul senator Prioteasa va rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Puiu Ovidiu. 

Se pregătește doamna senator Purcărin Bianca. 

Domnul senator Puiu rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Purcărin, la apel telefonic. 

Domnul senator Răducanu Sebastian. 

Domnul Sebastian Răducanu: 

Bună ziua! 

La 1 – pentru, la 2 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Se pregătește domnul Romașcanu. 
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Domnul Resmeriță rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Romașcanu, microfonul 7. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc. 

Punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Rotaru Ion rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Rujan Ion-Cristinel, apel telefonic. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana, vă rog. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

1 – pentru, 2 – împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Scarlat George, la apel telefonic. 

Doamna senator Scântei Laura. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Vot „pentru” pentru poziția 1 și pentru poziția 2 tot vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Doamna senator Spătaru Simona. 

Doamna Elena-Simona Spătaru: 

Bună ziua! 

Vot pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Stan rămâne la apel telefonic. 

La fel și domnul senator Stănescu Paul. 

Doamna senator Stocheci Cristina, vă rog. 
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Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Streinu Cercel rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Stroe Felix. Microfonul 7, vă rog. 

Domnul Felix Stroe: 

Punctul 2… 

Domnul Dan Ivan: 

Nu s-a auzit. 

Domnul Felix Stroe: 

Punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos, domnule Stroe. 

Domnul senator Tánczos Barna, la apel telefonic. 

Domnul senator Târziu Claudiu, apel telefonic. 

Domnul senator Tîlvăr Angel, apel telefonic 

Domnul senator Toanchină Marius-Gheorghe rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Trifan Raoul-Adrian. 

Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut! 

1 – pentru, 2 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Votez pentru la ambele puncte. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Țapu Nazare Eugen. Rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Vela Ion Marcel, apel telefonic. (Discuții.) 

Domnul Vela e prezent. Haideți! 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Pentru ambele puncte. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Veștea Mihail. 

Domnul Mihail Veștea: 

Pentru la amândouă punctele. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Viașu Cosmin-Cristian. 

Domnul Cosmin-Cristian Viașu: 

Pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Vicol Costel. 

Domnul Costel Vicol: 

Pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Vlad Sergiu. 

Domnul Sergiu Cosmin Vlad: 

Pentru  la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Vlașin Sorin. 

Domnul Sorin Vlașin: 

Punctul 1 – pentru, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Voiculescu Liviu-Dumitru. 
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Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Pentru ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Zamfir Daniel, apel telefonic. 

Și domnul senator Zob Alexandru. 

Domnul Alexandru-Robert Zob: 

Bună ziua! 

Votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim și noi. 

Am încheiat apelul nominal al colegilor prezenți în sală. 

Începem cu apelul telefonic pentru cei care n-au fost prezenți în sală. 

Achiței Vasile-Cristian. 

Și vă rog s-o apelați și pe doamna Anastase Roberta-Alma. (Discuții.) 

Achiței Vasile Cristian și după aceea doamna Anastase și domnul Badea Viorel-Riceard. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Roberta Anastase, senator PNL de Prahova, votez pentru la ambele proiecte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Vasile-Cristian Achiței: 

Bună ziua! 

Achiței Vasile-Cristian, senator PNL de Botoșani, votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Berea. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

… ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, diaspora, votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 
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Domnul senator Berea Cristinel și după aceea domnul Bodea. 

Domnul Cristinel-Gabriel Berea:  

Bună ziua! 

Cristi Berea, sunt senator USR PLUS Iași, votul meu este pentru la ambele puncte aflate pe 

ordinea de zi. 

O zi bună! 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

O zi bună! 

Domnul senator Bodea Marius și domnul senator Bodog Florian. 

Domnul Marius Bodea:  

Bună ziua! 

Marius Bodea, senator USR PLUS Iași, votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Bodog și urmează doamna Breahnă-Pravăț Ionela. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Sunt Florian Bodog, senator PSD Bihor, votul meu este pentru primul punct de pe ordinea de zi 

și contra la al doilea punct de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Breahnă-Pravăț. 

Urmează domnul senator Carp Gheorghe. 

Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț: 

Bună ziua! 

Cristina Breahnă-Pravăț, Circumscripția electorală nr.4 Bacău, votul meu este următorul: 

punctul 1 – pentru, punctul 2 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 
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Domnul senator Carp Gheorghe. 

Se pregătesc domnul senator Cazanciuc și domnul Chirteș Ioan. 

Domnul Gheorghe Carp: 

Senator Carp Gheorghe, Circumscripția nr.5 Bihor, amândouă – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cazanciuc. 

Se pregătesc domnul Chirteș și domnul Cionoiu Nicușor. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, votul meu este pentru la primul punct și contra la al doilea. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Chirteș Ioan. 

Domnul senator Chirteș. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Senator Cristian Chirteș, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Cionoiu Nicușor. 

Urmează domnul senator Ciucă Nicolae. 

Domnul Nicușor Cionoiu: 

Bună ziua! 

Cionoiu Nicușor, senator de Călărași, votul meu este următorul: 1 – pentru, 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Ciucă Nicolae. 

Se pregătesc domnul senator Cîmpeanu și domnul prim-ministru Cîțu. 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Bună ziua! 

Votez pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul Ciucă – pentru la ambele puncte. 
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Mulțumim. 

Domnul ministru Cîmpeanu Sorin și domnul premier Cîțu Florin. 

Nu răspunde domnul Cîmpeanu. 

Domnul Cîțu? 

Nu răspunde nici domnul Cîțu la primul apel. 

Domnul senator Costea Adrian și doamna senator… 

Domnul Adrian Costea: 

Bună ziua! 

Votez împotrivă la ambele puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul Costea Adrian? 

Bun. Mulțumim frumos. 

Doamna senator Crețu Gabriela și domnul senator Cristescu Ionel. 

Doamna Gabriela Creţu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabriela Crețu, senatoare social-democrată, dacă ar avea vreun sens să votez împotriva 

procedurii de urgență, cu certitudine aș vota împotrivă, dar dat fiind că deja s-au petrecut lucrurile, 

votez pentru procedura de urgență și împotriva Legii plafoanelor. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cristescu Ionel-Dănuț. 

Se pregătește domnul… 

Domnul Ionel-Dănuț Cristescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Teleorman Cristescu Ionel-Dănuț, votez pentru la primul punct de pe ordinea 

de zi și împotrivă la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cseke Attila-Zoltan și domnul senator Cuc. 

Domnul Alexandru-Răzvan Cuc: 

Bună ziua! 
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Răzvan Cuc sunt, senator de Neamț, votez pentru la punctul 1, contra la punctul 2. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule Cuc. 

Domnul ministru Cseke? 

Nu răspunde la primul apel. 

Domnul senator Dîncu Vasile. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius. 

Domnul senator Dîncu nu răspunde la primul apel telefonic. 

Domnul senator Dunca Marius și după aia domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Punctul numărul 1… senatorul Marius Dunca Alexandru, PSD, la 1 – pentru, 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Fejér László și după aceea domnul senator Fenechiu și doamna Firea. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, UDMR, votez „pentru” pentru cele două puncte de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Fenechiu Cătălin. 

Se pregătesc doamna senator Firea Gabriela și doamna Firu Stela. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Pot vorbi? 

Domnul Dan Ivan: 

Da, v-auzim. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, Partidul Național Liberal, votul 

meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 
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Doamna senator Firea Gabriela. 

Se pregătește doamna senator Firu Stela. 

Doamna Firea nu răspunde la primul apel? 

Doamna Stela Firu: 

Mulțumesc. 

Stela Firu, senator de Mehedinți, votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Florean Ovidiu. 

Se pregătește doamna senator Fulgeanu-Moagher. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Ovidiu Florean, sunt senator PNL de Bistrița Năsăud, votez pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Doamna senator Fulgeanu-Moagher. 

Se pregătesc domnul senator Genoiu Mihail și doamna senator Georgescu. 

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher: 

Laura Moagher-Fulgeanu, Circumscripția nr.31 Prahova… (Neinteligibil.) un vot pentru 

procedura de urgență și vot contra la punctul 2. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Genoiu Mihail și doamna senator Georgescu Laura. 

Domnul Mihail Genoiu: 

Bună ziua! 

Sunt Mihail Genoiu, senator de Dolj, votul meu este pentru la punctul 1, contra la punctul 2. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Georgescu Laura. 

Se pregătește domnul senator Guran Virgil. 

Doamna Laura Georgescu: 

Laura Georgescu, senator PSD Galați, votul meu este pentru la punctul 1 și contra la punctul 2. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă rog să-l apelați acum, dacă se poate, pe domnul  prim-ministru Cîțu încă o dată. 

Nu răspunde domnul Cîțu. 
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Bun. Mergem mai departe. 

Domnul senator Guran Virgil. 

Se pregătește domnul senator Humelnicu. 

Domnul Virgil Guran: 

Bună ziua! 

Senatorul Virgil Guran, la ambele puncte votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Humelnicu Marius și după aceea doamna Ioan Raluca-Gabriela. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Raluca-Gabriela, votez pentru la ambele puncte pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Humelnicu Marius. 

Domnul Marius Humelnicu: 

Bună ziua! 

Marius Humelnicu, senator PSD Galați, pentru primul punct votez „pentru”, iar pentru 

punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Iordache Ion și doamna senator Iovanovici-Șoșoacă. 

Domnul Ion Iordache: 

Bună ziua! 

Ion Iordache, votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana. 

Se pregătesc domnul senator Matieș Călin și domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu. 

Doamna senator Iovanovici nu răspunde la primul apel telefonic. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Bună ziua! 

Călin Matieș, la primul punct pentru, la punctul 2 – împotrivă. 
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Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu și domnul senator Mihail Radu. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Radu Mihail, senator USR PLUS de diaspora, votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi… 

Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Alfred-Laurențiu Mihai, senator PSD, județul Ilfov, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi pentru 

procedura de urgență, iar la punctul 2 – conta inițiativei legislative. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Urmează domnul senator Mircescu Ion-Narcis și domnul senator Mutu Gabriel. 

Domnul Ion-Narcis Mircescu: 

Bună ziua! 

Senator Mircescu Narcis, pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Mutu Gabriel. 

Se pregătesc domnul senator Nazare și domnul senator Neagu Nicolae. 

Domnul  Gabriel Mutu: 

Gabriel Mutu, senator PSD București, punctul 1 – pentru procedura de urgență, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Nazare Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Neagu Nicolae. 

Domnul Nicolae Neagu: 

Bună ziua! 

Nicolae Neagu, senator liberal de Sibiu, votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim și noi. 

Domnul Alexandru Nazare: 

Votez pentru. 
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Bună ziua! 

Votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Ne spuneți, vă rog, si numele? 

Domnul Alexandru Nazare: 

Bună ziua! 

Alexandru Nazare mă numesc, votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Dîncu. Microfonul 7, vă rog. 

Domnul Vasile Dîncu: 

Vasile Dîncu: la 1 – pentru, 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Mergem mai departe cu apel telefonic. 

Domnul senator Oros Nechita-Adrian, domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Bună ziua! 

Ciprian Pandea, senator de Călărași, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Oros Nechita. 

Nu răspunde nici la primul apel. 

Domnul senator Petcu Toma, domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Alo! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă auzim, ziceți, vă rog. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Alo! 

Bună ziua! 

Petcu Toma, senator, Circumscripția nr.19 Giurgiu, votez pentru la ambele puncte de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 
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Domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul senator Pistru nu răspunde la primul apel telefonic. 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Postică Andrei. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua! 

Senator Eugen Pîrvulescu sunt, la ambele puncte votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Postică Andrei. 

Se pregătește domnul senator Prioteasa Ion. 

Domnul Andrei Postică: 

Bună ziua! 

Andrei Postică, senator USR PLUS de Galați, votez pentru ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mersi frumos. 

Domnul senator Prioteasa Ion, domnul senator Puiu Ovidiu. 

Și dacă puteți să-l resunați pe domnul Cîțu. 

Domnul Ion Prioteasa: 

La punctul 1 votez pentru, la punctul 2 votez împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, domnule Prioteasa. 

Domnul senator Puiu și după aceea doamna senator Purcărin Bianca. 

Domnul senator Puiu nu răspunde la primul apel telefonic. 

Doamna senator Purcărin Bianca și domnul senator Resmeriță. 

Purcărin nu răspunde? Nu răspunde doamna Purcărin la primul apel. 

Domnul senator Resmeriță și domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Resmeriță, 1 – pentru, 2 – contra. 

Mulțumesc.  
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Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Rotaru și domnul senator Rujan Ion-Cristinel. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Ion Rotaru, senator PSD de Brăila, votul meu este pentru la primul punct și 

împotrivă la punctul 2. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Rujan Ion-Cristinel. 

Se pregătește domnul senator Scarlat George. 

Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

Bună ziua! 

Rujan Ion-Cristinel, senator PSD de Gorj: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Scarlat George. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul George Scarlat: 

Bună ziua! 

George Scarlat, votez pentru la ambele puncte pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Îi apelăm pe domnul Stan Ioan și pe domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Streinu Cercel. 
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Domnul Stănescu nu răspunde la primul apel telefonic. 

Domnul senator Streinu Cercel. 

Se pregătește domnul ministru Tánczos Barna. 

Domnul Adrian Streinu Cercel: 

Senator Streinu Cercel, senator de București: pentru la punctul 1, contra la punctul 2. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul ministru Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Târziu Claudiu-Richard. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Tánczos, senator de Harghita, votul meu de astăzi este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Târziu Claudiu. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Alo, mă auziți? 

Domnul Dan Ivan: 

Da, da, vă auzim. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Votez contra la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mai spuneți o dată, vă rog, numele. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Claudiu Târziu, senator de București sunt, votez contra la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Tîlvăr Angel și domnul senator Toanchină Marius. 

Domnul Angel Tîlvăr: 

Sunt Angel Tîlvăr, senator PSD de Vrancea, la primul punct de pe ordinea de zi votez pentru, la 

al doilea punct de pe ordinea de zi votez contra. 

Vă mulțumesc. 
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Bună ziua! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Toanchină Marius-Gheorghe. 

Domnul Marius-Gheorghe Toanchină: 

Senator Toanchină Marius, PSD Brașov: punctul 1 – pentru procedura de urgență, punctul 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Țapu Nazare Eugen și domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la ambele puncte de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Și domnul Zamfir Daniel. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

Daniel Zamfir sunt, votul meu este următorul: la punctul 1 votez pentru, iar la punctul 2 – împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Am finalizat primul apel telefonic și începem din nou lista, cu cei care n-au răspuns. 

Domnul ministru Cîmpeanu Sorin Mihai și domnul prim-ministru Cîțu Florin-Vasile. 

Vă rog să-i apelați. 

Domnul Cîțu nu răspunde nici la al doilea apel. 

Domnul ministru Cîmpeanu. 

Nu răspunde nici domnul ministru Cîmpeanu. 

Domnul ministru Cseke Attila-Zoltan și, după aceea, doamna senator Firea Gabriela. 

Domnul ministru Cseke nu răspunde nici la al doilea apel. 

Doamna senator Firea Gabriela. 

Nici doamna Firea nu răspunde la al doilea apel. 

Doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana și domnul senator Oros Nechita. 

Nu răspunde nici doamna Iovanovici. 

Domnul senator Oros și domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 
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Domnul Nechita-Adrian Oros: 

Adrian Oros, senator PNL de Cluj, votez pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Se pregătește domnul senator Puiu Ovidiu. 

Îl avem pe domnul senator Puiu? 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Eusebiu Pistru, senator PSD Arad: pentru la procedura de urgență, la punctul 1, și 2 – contra legii. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, domnule Pistru. 

Domnul senator Puiu Ovidiu și doamna senator Purcărin Bianca. 

Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Bună ziua! 

Bianca Purcărin, PSD Bacău: 1 – pentru, 2 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim. 

Domnul senator Puiu Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ovidiu Puiu: 

Astăzi votul meu este următorul: 1 – pentru procedura de urgență și 2 – contra legii. 

Mulțumesc. 

O zi bună! (Discuții.) 

Ovidiu Puiu, Circumscripția nr.3 Argeș. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Stănescu Paul. 

Nu răspunde domnul senator Stănescu Paul nici la al doilea apel. 

Vă rog să mai încercați încă o dată la domnul ministru Cîmpeanu Sorin. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, votul meu este pentru la ambele puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 
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Hai să mai încercăm o dată și la domnul Cîțu. 

Nu răspunde domnul premier. 

Încheiem și al doilea apel telefonic. 

Vă mulțumesc frumos, dragi colegi. 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Îl rog pe domnul secretar de ședință să ne comunice rezultatul numărătorii voturilor. 

Vă rog, domnule secretar. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Am avut 131 de voturi valabil exprimate: 

- la punctul 1 avem 117 voturi pentru și 14 contra; 

- iar la punctul 2 pe ordinea de zi avem 73 de voturi pentru și 58 contra. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință: 

- la punctul 1 al ordini 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. 

* 

Dau citire notei 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: 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea 

unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării – procedură de urgență; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea 

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și 

pentru modificarea unor acte normative – procedură de urgență. 

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

data depunerii – astăzi, 23 februarie 2021. 
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Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului. 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.33. 

 


