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STENOGRAMA
şedinţei Senatului din 8 martie 2021
Şedinţa a început la ora 16.09.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori!
Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 8 martie 2021.
Ședința este condusă astăzi de vicepreședinte Alina Gorghiu, asistată de domnul senator Ion
Mocioalcă și de domnul senator Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului.
Dați-mi voie, înainte de a merge mai departe, să le urez tuturor doamnelor din această sală, și
nu numai: „La mulți ani!” și o lună împlinită!
Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru, stabilite de Biroul
permanent al Senatului și de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite către
colegii senatori și afișate, în același timp, pe pagina de internet a Senatului.
Îi invit pe liderii de grup să se pronunțe pe ordinea de zi de astăzi.
Liderul PNL, Virgil Guran.
Vă rog, aveți cuvântul.
Domnul Virgil Guran:
Bună ziua!
La mulți ani, doamnelor!
Pentru astăzi, propunem retrimiterea la comisie a: L206, marginal 30 la ordinea de zi, termen – trei
săptămâni, punctul marginal 31, L643, termen – trei săptămâni, L464, marginal 32, termen – trei
săptămâni, de asemenea, cerem retrimiterea la comisie pentru L468, marginal 38, termen – trei
săptămâni, L43, marginal 39, termen – trei săptămâni, L595, marginal 40, termen – trei săptămâni.
Mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc domnului senator.
Vom supune votului solicitarea dumneavoastră de reîntoarcere la comisie a punctelor
menționate anterior la momentul votului.
Îl rog pe domnul senator să ia cuvântul pe procedură.
Domnul Angel Tîlvăr:
Vă mulțumesc, doamnă președinte.
-7-

Conform procedurilor, trebuie să anunț plenul că la COM-ul 682, care se află la punctul 8 al
ordinii de zi, există o eroare materială și este nevoie să eliminăm art.1 alin.(4).
Lucrurile sunt în regulă, sunt discutate și la nivel de secretar general al Senatului și am
obligația procedurală să anunț acest lucru.
Vă mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc foarte mult.
Luăm act de intervenția dumneavoastră pe procedură și vom supune proiectul de hotărâre cu
mențiunea pe care dumneavoastră ați făcut-o.
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 2 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 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 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 desfășura sesiunea de vot
final, începând cu ora 17.00, așa cum bine știți.
Votul se va exprima printr-un singur apel nominal, supunându-se unui singur vot raportul în
întregime și inițiativa legislativă.
*
Stimați colegi,
Pe ordinea de zi a acestei ședințe, în conformitate cu decizia Biroului permanent, avem un
Mesaj referitor la protejarea memoriei victimelor Holocaustului și îl invit pe domnul deputat Silviu
Vexler să ia cuvântul.
Domnule deputat, aveți cuvântul.
Domnul Silviu Vexler - deputat:
Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte, și mulțumesc și Biroului permanent al Senatului că
mi-a permis să iau cuvântul astăzi, aici.
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7 martie 1941, deci acum 80 de ani și o zi, 7 martie anul acesta – a căzut într-o duminică –, o
ședință a Consiliului de Miniștri, prezidată de Ion Antonescu, conducătorul statului la momentul respectiv:
„Domnilor,
Să aveți înaintea dumneavoastră necesitatea pentru acest neam de a profita – în acest dezastru – ca
să se purifice, să devină omogen. Suntem fără milă. Nu mă gândesc la om; mă gândesc la interesele
generale ale neamului românesc, care ne dictează să nu mai fim îngăduitori cum am fost până acum și
datorită cărui fapt suntem astăzi împestrițați cu atâția străini care ne-au făcut cel mai mare rău.”
Ședința avea loc la puțin peste o lună de la momentul pogromului antilegionar evreiesc din
ianuarie ’41, în care Mișcarea Legionară – o organizație criminală, cu orientare fascistă și teroristă – a
omorât, la întâmplare, membrii ai comunităților evreiești pe străzile din București. Și poate cel mai
„interesant” moment de atunci este că reprezentanții mișcării legionare au considerat corespunzător să
ia un grup de evrei și să-i atârne la abator, ca pe vite.
8 iulie 1941, altă ședință a Consiliului de Miniștri, condusă, de data aceasta, de Mihai
Antonescu, viceprim-ministru:
„Cu riscul de a nu fi înțeles de unii tradiționaliști care mai pot fi între dumneavoastră, eu sunt
pentru migrațiunea forțată a întregului element evreiesc (...), trebuie azvârlit peste graniță. Îmi este
indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari.
Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va mai întâlni cu libertatea de acțiune totală, cu
posibilitatea de purificare etnică și revizuire națională. La fel spun acum. Nu există pentru istoria
noastră un moment mai favorabil pentru o totală descătușare etnică, pentru o purificare a neamului, așa
că vă rog să fiți implacabili.
Omenia siropoasă (…) n-are ce căuta aici. Dacă este nevoie, să trageți cu mitraliera.”
Continuăm, 13 noiembrie 1941, din nou o ședință a Consiliului de Miniștri, din nou condusă de
Ion Antonescu:
„˗ Cu evreii de la Odesa ce s-a întâmplat? De acum înainte să devină regulă. Represiunea a fost
destul de severă?
˗ A fost, domnule mareșal.”, îi răspunde Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei.
„˗ Ce înțelegi prin «destul de severă»? (…)
˗ A fost foarte severă, domnule mareșal.
˗ Am spus să se împuște câte 200 de evrei pentru fiecare mort și 100 de evrei pentru fiecare
rănit. S-a făcut așa?
˗ Au fost împușcați și spânzurați pe străzile Odesei.” – domnul guvernator.
„˗ Să faceți așa, pentru că eu răspund în fața istoriei.”
-9-

V-am prezentat câteva extrase din stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri și Consiliului
de Cabinet din perioada guvernării Ion Antonescu, care se suprapune peste perioada Holocaustului din
România. Sunt stenograme din documente publice ale statului român, pe care le poate consulta oricine
la Arhivele Statului sau Arhivele Naționale Militare, după caz.
Rezultatul acestor ședințe, rezultatul acestor discuții s-a materializat în peste 300 000 de evrei
din România, și nu numai, care au fost executați la ordinul lui Ion Antonescu și al celor din jurul său.
Dar, mai mult decât atât, aceste trei ședințe, din care am ales să vă prezint un fragment, au și un
alt numitor comun – un participant activ la aceste ședințe, și anume Mircea Vulcănescu, la momentul
respectiv, subsecretar de stat la Ministerul Finanțelor, persoana care a fost responsabilă în mod direct, după
cum demonstrează chiar restul stenogramelor, de jefuirea evreilor care erau deportați în Transnistria.
Veți găsi, dacă aveți curiozitatea, în acele stenograme toate intervențiile lui Mircea Vulcănescu
pentru a operaționaliza la maximum posibil procedura de jefuire a acelor oameni care se îndreptau spre
moarte. Nu este o opinie personală și nu este o opinie care să judece activitatea lui Mircea Vulcănescu
în rest. Este, pur și simplu, ceea ce scrie în stenogramele statului român.
Mircea Vulcănescu este criminal de război condamnat, condamnat nu doar în perioada ’45 – ’48,
după război, condamnarea lui ca criminal de război a fost reconfirmată în 2019, deci acum 2 ani, de
justiția României democratice de după revoluție și rămâne, așa cum va rămâne și în continuare, un
criminal de război, de pe urma căruia… mai exact, de pe urma deciziei căruia oamenii au fost omorâți.
Oameni nevinovați. Și, repet pentru cei care doresc, toate aceste lucruri le găsiți în stenogramele
Consiliului de Miniștri și Consiliului de Cabinet din acea perioadă.
Aș vrea să vă mai împărtășesc o scurtă, foarte scurtă poveste.
Iom Kipur este ziua cea mai sfântă a poporului evreu. Tot acum peste 80 de ani, reprezentanții
Mișcării Legionare aflați la Câmpulung Moldovenesc l-au scos din casa sa pe rabinul orașului, l-au
dezbrăcat și l-au înjugat la un car, apoi l-au pus pe fiul său să conducă acel car prin oraș, timp în care
alți legionari au vandalizat casa sa, au vandalizat sinagoga și i-au dat foc. I-au omorât, în mod evident,
pe amândoi.
Sunt doar câteva exemple din actele inimaginabile de violență inumană și inutilă pe care le-au
stârnit atât Guvernul Antonescu, cât și Mișcarea Legionară.
Nu aș fi vrut să menționez aceste lucruri astăzi, dacă nu aș fi văzut că aceste tentative de
reabilitare a Mișcării Legionare, de reabilitare a lui Ion Antonescu și a celor care i-au permis să facă tot
ce a făcut – Mircea Vulcănescu fiind unul dintre ei, Valeriu Gafencu fiind alt om și lista continuă – nu ar fi
devenit din ce în ce mai publice.
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Nu aș fi intervenit, dacă nu ar exista și două proiecte de legi, în prezent aflate la Senat, care să
dorească să reintroducă indemnizațiile oferite de statul român pentru foștii legionari, urmașii lor și
urmașii criminalilor de război sau ai celor care au făcut parte din organizațiile naziste. Este o umilință
îngrozitoare la adresa victimelor Holocaustului, la adresa puținilor supraviețuitori ai Holocaustului
care mai trăiesc în ziua de astăzi să vadă toate aceste lucruri, la fel cum pot să vadă, în centrul
Bucureștiului, o clădire pe care scrie „Mișcarea Legionară”.
Dar faptul că în plenul Senatului României se încearcă rescrierea istoriei, faptul că un senator al
Parlamentului României îl evocă cu patos – nu contest acest lucru – pe un om care este criminal de
război condamnat de două ori pentru tot ceea ce a făcut, este o rușine nu doar la adresa Parlamentului
României, ci și o rușine la adresa României în sine.
Este pentru prima dată când vorbesc la acest microfon, deși de-a lungul anilor am venit de
foarte multe ori în Senat. Am apreciat întotdeauna colaborarea impecabilă avută cu toate grupurile
parlamentare pentru toate inițiativele pe care le-am introdus în Parlament, indiferent dacă a fost vorba
de sprijinirea supraviețuitorilor Holocaustului, indiferent dacă a fost vorba despre instituirea Muzeului
Istoriei Evreilor și al Holocaustului din România.
Le mulțumesc, din nou, acelor colegi – și celor care sunt încă membrii și celor care nu.
Dar, vreau să vă reamintesc că răspunderea față de istorie și față de acești oameni nu aparține
doar comunităților evreiești, nu aparține doar Guvernului. Parlamentul este reprezentantul poporului
român și fiecare dintre dumneavoastră este responsabil de protejarea memoriei acestor oameni, de
protejarea lecțiilor care trebuie învățate din ceea ce s-a întâmplat atunci.
Nu lăsați astfel de derapaje să devină reprezentative pentru Parlamentul României.
Vă mulțumesc mult. (Aplauze.)
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc frumos, domnule deputat.
Dacă cei din sală doresc să aibă intervenții, îi rog.
Domnule senator Lavric, aveți cuvântul.
Și o să vă rog să vă înscrieți la luarea de cuvânt.
Mulțumesc.
Domnul Sorin Lavric:
Mulțumesc, doamna președintă.
Dragi colegi,
Am atâtea de spus că nu știu cu ce să încep.
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Înțeleg că reacția domnului deputat Vexler a fost pricinuită de cele două declarații politice pe
care le-am ținut aici, în plenul Senatului, în privința lui Valeriu Gafencu și a lui Mircea Vulcănescu. Pe
amândoi i-am elogiat, pentru că îi consider niște figuri emblematice ale culturii noastre, figuri care au
fost ținute sub obrocul comunist atâția ani. Nu voi înceta, în continuare, să vorbesc cu venerație despre
martiri, despre eroi și despre acei deținuți politici a căror singură vină este că s-au opus comunismului.
Îmi vine să-l întreb pe domnul Vexler: nu vă supărați, cine a adus comunismul în România? Îmi
răspundeți dumneavoastră sau vă spun eu?
Dacă aveți acribia datelor cronologice și povestiți de acele represalii suferite de evrei în timpul
regimului lui Antonescu, de ce nu vorbiți de acel atentat cu bombă din Senatul României, făcut de un
comando de trei evrei? Când? 8 august, 1920. Păi, pe 8 august 1920 nu era picior de legionar în țara asta.
Dumneavoastră aveți o obsesie cu legionarii și, dacă cineva vorbește frumos despre Gafencu
sau despre Vulcănescu, recurgeți la același tertip atât de facil, și anume al stigmatizării: fascist,
legionar și așa mai departe. Iertați-mă, nimeni nu vă mai ia în serios!
Nu mă dezic o iotă de cuvintele pe care le-am spus despre Vulcănescu sau despre Gafencu și
voi continua să-i omagiez mai departe.
Nu uitați că elogiul meu l-am făcut în cursul unei declarații politice, iar dumneavoastră, în
calitate de deputat, știți că senatorul nu trebuie să dea socoteală pentru declarațiile lui politice. Nimeni
nu poate trage la răspundere. Și atunci, de ce dumneavoastră, deputat, veniți în Senatul României și mă
trageți pe mine de urechi, că vorbesc despre Vulcănescu? Nimeni nu o face, nici președintele statului
român, nici doamna președintă a Senatului Alina Gorghiu, nimeni! Veniți dumneavoastră să o faceți.
Aici e România, aici nu e Fâșia Gaza!
Trebuie să modificați Constituția, dacă vreți ca senatorul să fie tras la răspundere pentru
declarațiile lui politice. Altminteri, vă încredințez că admonestarea dumneavoastră nu doar că nu are
darul de a mă intimida, dimpotrivă, îmi dovedește că sunt pe drumul cel bun.
Cam atât am avut de spus. Voi continua la fiecare declarație politică să evoc o figură istorică
legendară, care a fost victima regimului comunist.
Și încă o dată vă întreb: cine a adus comunismul în România?
Mulțumesc. (Aplauze.)
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc domnului senator.
Vă rog frumos să mă sesizați, în condițiile în care mai dorește cineva să aibă o intervenție pe
acest subiect.
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Dacă nu, vă mulțumesc, domnule deputat, pentru prezența astăzi în Senatul României și voi
continua lucrările Senatului.
Pe ordinea de zi… (Discuții.)
Doamna Crețu? (Discuții.)
*
Pe ordinea de zi de astăzi – o notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru
dezbatere și adoptare la 4 și 5 martie 2021, a unor inițiative legislative.
Această notă este afișată pe pagina de internet a Senatului.
Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu
art.75 alin.(2) teza III din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 alin.(2) din
Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în
calitate de Cameră decizională.
*
Stimați colegi,
Vă reamintesc, privind ordinea de zi, faptul că punctele 1 la 23 ale ordinii de zi au fost
dezbătute în ședința plenului Senatului de miercuri, 3 martie, și urmează să ne pronunțăm prin vot
asupra acestora în sesiunea de vot final, în conformitate cu programul stabilit, atunci când vom
exercita votul și asupra inițiativelor legislative pe care le vom dezbate în ședința de astăzi.
Menționez faptul că la punctul 1 al ordinii de zi ne vom pronunța asupra solicitării privind
aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea Proiectul de lege pentru modificarea
art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (L33/23.02.2021)
*
Cu aceste precizări, stimați colegi, o să vă propun să trecem direct la punctul 24 al ordinii de zi,
unde avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2021 pentru
modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru
recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătății. (L24/2021)
Raportul comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei
pentru sănătate publică este de admitere, cu amendamente admise și un amendament respins, pe acest
proiect de lege privind aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Senatul este primă Cameră sesizată.
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O să vă rog să ne permiteți să începem dezbaterile.
Dacă nu sunt apeluri telefonice și colegi înscriși pentru apeluri telefonice, îi rog pe colegii din
sală, reprezentanți ai grupurilor parlamentare, în măsura în care doresc să ia cuvântul la aceste
dezbateri, să o facă.
Doamna senator Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță
națională – La mulți ani, doamnă! –, aveți cuvântul.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Mulțumesc.
Doamna președinte,
Stimați colegi,
În vremurile în care populismul a devenit politică oficială de partid pentru unii dintre colegii noștri,
fac un apel la responsabilitate și vă rog să vă aplecați cu toată seriozitatea asupra acestui act normativ.
Vaccinarea militarilor noștri care participă în teatre de operațiuni din afara țării nu este un
subiect care să fie abordat politicianist. Și nici urgența cu care trebuie să creștem capacitatea de
vaccinare a personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate
națională nu poate fi dusă în derizoriu, doar de dragul unor războaie politice.
Modificările aduse prin acest act sunt rezultatul unei viziuni care pune accentul pe prevenirea
unor situații cu mare impact negativ. Nu vă jucați cu viața românilor! Activitatea medicilor de familie
are importanță de grad zero. Ei se numără printre soldații din prima linie a frontului de luptă cu
pandemia. Trebuie să le asigurăm toate condițiile, de la achiziții făcute la timp și distribuite conform
graficului, până la plata orelor de muncă prestate. Fie că vorbim de campanii de informare, fie de
activități concrete de vaccinare, avem obligația morală, stimați colegi, înainte de toate, pentru a crea
toate condițiile ca ei să poată avea grijă de români.
Din nefericire, astăzi, sunt multe voci care încă fac tot ce pot pentru a semăna îndoială în plină
criză sanitară. Nu aplecați urechea la cei care plâng de mila românilor în timp ce le pun viața în
pericol. Această ordonanță de urgență nu are de-a face cu politica. Este rezultatul consultărilor și
sfaturilor primite de la specialiști. O rugăminte, stimați colegi: nu politizați viața politică!
PNL va vota pentru acest proiect de lege.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc, doamna senator.
Dacă nu mai există alte intervenții, îl rog pe liderul PSD, domnul senator Romașcanu, să ia cuvântul.
Vă rog.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, doamna președintă de ședință.
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N-aș fi luat cuvântul, pentru că e de la sine înțeles că trebuie să votăm pentru sănătate, pentru
medici, pentru tot ce înseamnă sprijin pentru dumnealor. În încheierea apoteotică a discursului
doamnei senator, probabil emoționată de, cum să spun eu, mesajul ăsta atât de important, ne-ați
îndemnat, doamna senator, „să nu politizăm viața politică”. O să încercăm să facem acest lucru, deși ne
va fi din ce în ce mai greu.
(Replică neinteligibilă din sală.)
Puteți să vă uitați pe stenogramă: „să nu politizăm viața politică”.
Continuăm să o facem, chiar împotriva a ceea ce ne spuneți, legat de ceea ce spuneți
dumneavoastră privind medicii de familie, privind pandemia. Ați avut un discurs foarte aproape de
ceea ce spunea Partidul Social Democrat. Apropierea dumneavoastră de doctrina social-democrată ne
măgulește și ar trebui să aibă și urmări profunde în actul de guvernare pe care acum îl reprezentați. N-ați
făcut nimic pentru medicii de familie. Zero! Ați avut achiziții publice, într-un moment în care țara avea
nevoie de ele, în cel mai rușinos mod și în cel mai ilegal mod. Pentru că DNA-ul se pare că muncește
la aceste dosare.
Deci da, suntem pentru a vota orice lege care sprijină domeniul medical.
Dar rugămintea, indiferent dacă urmează congrese politice sau orice altceva: discursul puterii
nu poate fi un discurs de opoziție. Aduce voturi, aduce succes, dar nu puteți să vă criticați
dumneavoastră pe dumneavoastră într-un mod credibil. Lăsați-ne nouă această bucurie.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
E felul special al domnului senator Romașcanu să vă spună „La mulți ani!”, doamna Pauliuc.
Îl rog pe liderul PNL, Virgil Guran, să intervină.
Mulțumesc.
Domnul Virgil Guran:
Vă mulțumim pentru aprecierea gândirii noastre, dar nu vă putem mulțumi pentru lauda asta cu
zero făcut pentru medicii de familie, pentru… dar, oricum, și dacă ar fi așa, cu toate că nu este așa, ne-am
situa la același nivel cu dumneavoastră, adică zero egal cu zero, eventual. Eventual. Dar eu zic că am
luat taurul de coarne într-o perioadă foarte grea și am reușit să gestionăm lucrurile bine.
Așa că eu cred că trebuie văzută fața bună a lucrurilor: se încearcă să rezolvăm anumite
probleme și cred eu că acum nu mai e vorba nici de lupte interne, nici de lupte în Parlament, trebuie să
avem înțelegere și împreună să luăm niște hotărâri înțelepte, care să ne ducă la un rezultat foarte bun.
Și eu cred că vom reuși să facem acest lucru.
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Mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
Vă rog să urmăriți cu atenție procedura domnului Romașcanu.
Vă rog, aveți cuvântul.
Domnul Lucian Romașcanu:
Doamne și domnișoare și tuturor celor cu suflet de femeie,
Vă urez un „La mulți ani!” astăzi. Îmi cer iertare că n-am făcut-o mai devreme.
Vă mulțumesc pentru tot ce sunteți în viața noastră.
La mulți ani! (Aplauze.)
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumim, domnule senator.
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și inițiativa legislativă
rămâne la vot final.
*
La punctul 25 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative. (L31/2021)
Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și
Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere, cu 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 primă Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
Înscrieri pentru apeluri telefonice, la acest moment, nu există.
Rog grupurile parlamentare să ia cuvântul.
O invit pe doamna senator, din partea Grupului PSD, să ia cuvântul.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Mulțumesc, doamna președintă.
Aș dori să susțin amendamentele pe care le-am depus la comisii și care au fost respinse, dacă
îmi permiteți. Sunt în număr de patru. Și să le supuneți la vot la sfârșit.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Doamna senator, vă rog frumos…
- 16 -

Îi rog pe liderii de grup, dat fiind faptul că știu foarte bine procedura în care discutăm, că este
una simplificată și că amendamentele nu pot fi supuse discuției în cadrul plenului, să aibă această
discuție, pentru a împrospăta procedura colegilor Domniilor Lor, pentru următoarele 30 de secunde.
Mulțumesc. (Discuții.)
PAUZĂ
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc liderilor de grup.
În urma acestei consultări, dată fiind procedura simplificată, am ajuns la concluzia că va trebui
să dăm un vot cu mâna ridicată, astfel încât să decidă plenul Senatului dacă votul pe amendamente se
poate da sau nu.
Vă mulțumesc.
Îi rog pe colegi să se așeze în bănci.
Vă supun atenției propunerea formulată…
Domnule lider, formulați dumneavoastră la microfon această propunere? Căci nu-mi aparține.
Vă rog, domnule senator Romașcanu, aveți cuvântul.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua!
Este important să înțelegem cu toții care este dilema din acest moment, peste care nu vreau să
trecem foarte ușor, pentru că este vorba de una din procedurile extrem de importante ale dezbaterii
parlamentare, și anume susținerea amendamentelor în plen, pe care le-am susținut și la Legea bugetului
și așa mai departe. Deci este important, este ultima cale prin care un partid politic, de oriunde ar fi el,
își poate susține o propunere de amendare a unei legi.
În condițiile în care noi nu avem explicit în Regulament cum să procedăm în această situație,
doamna președinte va supune votului dacă suntem de acord să votăm cu mâna, fiind în cvorum în sală,
susținerea amendamentelor respinse. Și, dacă suntem de acord, pe urmă vom vota cu mâna fiecare
amendament respins la acest punct de pe ordinea de zi. Ăsta este primul vot, va fi dacă încuviințați
votul cu mâna în sală pentru votarea amendamentelor respinse la legea respectivă.
Mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
Vreau să știți cu toții, stimați colegi, că până acum, în cadrul acestei proceduri simplificate, nu
s-au mai supus votului plenului până acum amendamente respinse sau admise, repet, dată fiind
procedura excepțională. Vă invit pe toți, în măsura în care considerați că de astăzi înainte va trebui să
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modificăm această procedură, să faceți propuneri în Biroul permanent al Senatului, pentru a putea să
ne adaptăm noilor solicitări.
Altfel, supun la vot acum propunerea liderului Grupului senatorial PSD.
Cine este pentru? 34 de voturi pentru.
Cine este împotrivă? 38 de voturi împotrivă.
Cine se abține? (Discuții.)
O să vă rog să faceți liniște în sală.
Informația venită de la secretarii de ședință este: 33 de voturi pentru, împotrivă – 38 de voturi.
Mulțumesc frumos pentru acest vot.
Amendamentele respinse nu se vor susține în plen.
Mulțumesc. (Discuții.)
Începem dezbaterile.
Doamna senator,
O să vă rog să ne… doar dacă doriți pe fond, pe dezbaterea pe fond, să luați cuvântul, vă rog.
Mulțumesc.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Vă mulțumesc foarte frumos.
O să vă rog frumos să-mi permiteți să dau masca, pentru că am nevoie de ochelari.
Ce să zic, doamna președintă?! Mă uit la domnii secretari, mă bucur totuși că nu este o doamnă,
nu e doamna Roberta Anastase, care ar fi numărat probabil la fel de bine. Eu am numărat de aici, am
văzut cu totul alt număr de mâini ridicate, dar probabil că n-am avut ochelarii. Probabil că n-am avut
ochelarii.
Vă mulțumesc frumos.
Dragi colegi,
Astăzi este 8 Martie și, culmea, uitați cum se leagă cifrele, prin Ordonanța de urgență nr.8,
practic, ce se întâmplă? Se taie vouchere de vacanță în toate… (Discuții.)
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Vă rog, doamna senator, să continuați, suntem numai ochi și urechi.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Eu mă străduiesc, numai că există o… da, deci ce se întâmplă, de 8 Martie, prin Ordonanța
Guvernului nr.8? Se taie, de fapt, voucherele de vacanță pentru tot ceea ce înseamnă sistemul bugetar.
Am venit cu patru amendamente, prin care o parte din bugetari rămâneau cu voucherele, și
vreau să spun că mi-au fost respinse.
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Principalul amendament… primul amendament a fost pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar și învățământul superior. Și am justificat prin faptul că aceste vouchere se regăsesc ca
sistem de relansare a sistemului privat, a sistemului din HoReCa. Vreau să vă spun că 45 000 de locuri
de muncă au fost create prin intermediul acestor vouchere. Din păcate, la nivel de comisie, am fost
neplăcut surprinsă de unii colegi, chiar cadre didactice, care i-au făcut pe colegii din sistemul de
educație „infractori”, spunând că vând aceste vouchere, acuzând în același timp și pe cei din sistemul
HoReCa. Mă întreb dacă „domnului Trandafir” i s-a spus că este bugetar și că să fie mai atent când are
pretenție la salariu.
Am susținut, de asemenea, un amendament pentru militari și pentru cei care lucrează în
sistemul de apărare. Antevorbitorii mei au subliniat rolul acestora în timpul pandemiei. Au subliniat
faptul că suntem membri NATO, că militarii noștri sunt cei mai prost remunerați la nivelul Uniunii
Europene atunci când merg în misiuni și cred că li se cuvenea acest drept.
O altă categorie care ar fi trebuit să beneficieze, cărora li se taie astăzi din anumite drepturi
obținute, sunt studenții. Vreau să vă spun că am propus un amendament pentru a se modifica acel procent
de 50% deducere, cu 95%. Și vă spun și de ce. Pentru că 33% dintre studenți abandonează în primul an de
studiu, pentru că Bulgaria – Bulgaria! – acordă 75% la transportul studenților. Și ne-am angajat, dragi
colegi, să susținem și să îndreptăm către învățământul superior un procent însemnat din populația
României, dar se pare că nu suntem în stare. Și aici mi-a fost dat să aud: de ce să le dăm studenților, să le
creăm această facilitate, să se plimbe în toată țara? Oameni buni, dacă noi stăteam la rând ore în șir pentru
un litru de ulei, un pachet de unt sau un kilogram de zahăr, ne întoarcem la acele vremuri? Nu știu, cred că
ar trebui să ne gândim că sunt copiii, sunt nepoții noștri și ar trebui să creăm aceste facilități.
Ultimul amendament a fost pentru susținerea directorilor din învățământul preuniversitar,
pentru că pur și simplu, fără niciun impact bugetar, acestora li se modifică concediul de odihnă și trec
la 25 de zile de concediu de odihnă anual. Vreau să vă spun că în sistemul de învățământ preuniversitar
directorii de la grădinițe, și chiar și de la școlile gimnaziale, efectuează norma întreagă și au și
obligație de normă până la 9 ore. De ce le tăiem acestora concediul, n-am să înțeleg niciodată.
Vă mulțumesc frumos pentru atenție și să sperăm că ne vom strădui…
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
Doamna Liliana Sbîrnea:
… să facem legi care să aibă și componentă socială.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumim, doamna senator.
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Dacă din partea grupurilor parlamentare mai există vreun doritor la cuvânt.
Dacă nu, permiteți-mi, stimați colegi, să închid dezbaterile generale asupra acestui punct de pe
ordinea de zi.
Inițiativa legislativă va rămâne la vot final.
*
La punctul 26 al ordinii de zi avem Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr.407/2006. (L300/2020)
Reexaminare ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale.
Raportul comun al Comisiei pentru mediu, Comisiei pentru constituționalitate și Comisiei
pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic este de respingere a legii.
Legea face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
Îi rog pe colegii noștri din plen, din grupurile parlamentare, să se înscrie la cuvânt, dacă doresc
să participe la această dezbatere. Există cineva?
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, închei dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi.
Inițiativa rămâne la votul final.
*
La punctul 27 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (L161/2019)
Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este de
respingere a acestei propuneri legislative.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul
majorității senatorilor.
Senatul este Cameră decizională.
Stimați colegi, în ședința plenului din 22 februarie a fost supusă votului solicitarea de
retrimitere la comisie și a fost respinsă de plen. Așadar vă propun să continuăm dezbaterile asupra
acestei inițiative.
Sunt intervenții din sală?
O văd pe doamna președinte Iulia Scântei, președinta Comisiei juridice, dorește să ia cuvântul.
Vă invit la microfon.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Vă mulțumesc, doamna președintă.
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Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal își menține punctul exprimat în ședința
plenului Senatului atunci când s-a dezbătut această inițiativă legislativă. Susținem în continuare un vot
favorabil raportului suplimentar de respingere a proiectului de lege, pentru motivele arătate în cadrul
dezbaterii, respectiv retroactivitatea unor prevederi propuse de inițiatori cu privire la răspunderea unor
magistrați care ar fi lucrat, colaborat instituțional, în baza unor acorduri administrative, care la
momentul la care au fost încheiate, instituțional, și nu în nume propriu, de către magistrați, legea
permitea ca anumite acte administrative încheiate între instanțe, parchete și structuri ale serviciilor din
România să aibă un caracter secret.
Între timp, ca urmare a unor modificări aduse legilor justiției în anul 2018, toate actele
administrative în baza cărora se realizează colaborări instituționale între autoritatea judecătorească și
alte instituții sau autorități publice, toate acestea au un caracter public și pot fi accesibile publicului.
Prin urmare, considerăm că inițiativa, astfel cum a fost formulată, nu aduce un plus de claritate în
privința răspunderii magistraților. Toate prevederile legale care interzic unui magistrat român să fie
colaborator sub acoperire, să încalce prevederile legii organice cu privire la apartenența la servicii
secrete sunt în vigoare, procedurile de sancționare sunt în vigoare în prezent.
În schimb, această inițiativă legislativă încarcă de neclaritate, ca să spun așa, răspunderea
magistraturii, răspunderea magistratului și e posibil să genereze, cum afirmau chiar unii colegi din
Grupul parlamentar al PSD, să genereze anumite abuzuri, pentru că nu poți să fii sancționat retroactiv
cu privire la fapte care nici măcar nu reprezentau o obligație. Per a contrario, astăzi nu reprezintă
încălcări ale vreunei obligații legale.
Vă mulțumesc.
Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota în favoarea respingerii proiectului.
Mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc, doamna senator.
Îl invit pe domnul vicepreședinte Robert Cazanciuc, din partea Grupului PSD, să ia cuvântul.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
În pledoaria pentru retrimiterea la comisie a acestui proiect de act normativ am arătat că sunt
chestiuni de clarificat. Nu știu dacă v-ați uitat pe avizele date în procesul de avizare a acestui act
normativ, dar CSM-ul a avizat favorabil acest proiect de act normativ. Bănuiesc că cei din CSM au
văzut dacă sunt articole care sunt deja, să spunem… se găsesc în legislația privind sistemul judiciar din
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România. Au făcut câteva observații și tocmai de aceea aș fi vrut ca acele observații și altele, din
partea CL-ului, să fie discutate în Comisia juridică.
Mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Vă mulțumesc, domnule senator.
O rog pe doamna senator Simona Spătaru, din partea Grupului USR, să vină la microfon.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Elena-Simona Spătaru:
În cazul în care într-adevăr ați apreciat necesar să discutăm amendamente, propuneri în
Comisia juridică, ar fi fost foarte important ca membrii PSD să vină să depună acele amendamente și
să le discutăm. Raportul a fost aprobat în unanimitate, stimate coleg, prin urmare sunt doar ipocrizii
politice aici, la microfon.
Vă mulțumesc. (Discuții.)
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Vă mulțumesc frumos.
În măsura în care văd că nu mai există alți doritori pentru dezbaterile generale…
Vă rog, doamna senator Șoșoacă.
Scuzați-mă, n-am fost atenționată.
Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă:
Mulțumesc frumos.
Cred că avem, mai exact, aceeași problemă pe care am avut-o și în ședința anterioară a
Senatului când s-a pus în discuție această lege. Cred că suntem tributari unui sistem securistic care
vine dinainte de ’89. Cred că ne place să avem magistrați care să colaboreze cu Securitatea. Cred că ne
place să avem o justiție injustă, în condițiile în care la acest moment instanțele din România… nu știu
dacă știți, inclusiv procurorii, în timpul anchetelor din dosarele penale, știți care este pedeapsa care se
aplică celor care inițiază petiții peste petiții și care sunt luptători civici? Internarea pe termen nelimitat
în spitalele de psihiatrie.
Deci am ajuns să avem o justiție în care cea mai mare parte, spuse de magistrați, de colegii lor,
lucrează cu Securitatea. Avem securiști sub acoperire. Și-atunci, ne întrebăm de ce avem atâtea
condamnări la CEDO? Ne întrebăm de ce suntem arătați cu degetul? Iar aici venim și spunem de
retroactivitate?! Păi, Constituția nu-ți permite să mergi pe retroactivitate! Decât în cazurile de legea
penală mai favorabilă. Despre ce vorbim?!
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Până la urmă, această lege trebuie adoptată, dacă doriți să veniți în secolul XXI și dacă tot vrem
să fim membri ai Uniunii Europene cu drepturi depline.
Vă mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc frumos.
Pe procedură doriți să spuneți ceva?
Un singur vorbitor de grup o să vă rog, n-aș vrea să prelungim.
Doamna Elena-Simona Spătaru:
Și AUR a votat împotrivă, doar voiam să le reamintesc.
Vă mulțumesc.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Am încheiat dezbaterile generale… (Neinteligibil.)… punct al ordinii de zi.
Inițiativa legislativă rămâne la vot final.
Este ora 17.00. (Discuții la prezidiu.)
Până a continua lucrările cu partea a doua a ședinței, dați-mi voie să-i invit pe liderii de grup,
un minut, pe o problemă de procedură.
Mulțumesc. (Discuții la prezidiu.)
*
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.
Ca atare, 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 modificarea
art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. 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 ratificarea Acordului dintre Guvernul
României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate, semnat la Sarajevo la 27 ianuarie 2020, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot,
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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.
La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot,
asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. Propunerea legislativă
face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor, minimum 69.
La punctele 4 – 22 ale ordinii de zi, proiectele de hotărâre privind exercitarea controlului de
subsidiaritate și proporționalitate, respectiv proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor
naționale, urmează să ne pronunțăm prin vot asupra proiectelor de hotărâre. Acestea se adoptă cu votul
majorității senatorilor prezenți. Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea
proiectelor de hotărâre, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acestora, iar
prin exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot.
La punctul 23 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra Proiectului de
hotărâre pentru modificarea Regulamentului Senatului. Se adoptă cu votul majorității senatorilor,
minimum 69 de voturi. Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea proiectului de
hotărâre, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă
veți abține de la vot.
La punctul 24 al ordinii de zi de astăzi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, urmează să ne pronunțăm prin
vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și a proiectului de lege
privind aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi modificat prin amendamentele din raportul
comisiilor. Legea face parte din categoria legilor ordinare.
La punctul 25 al ordinii de zi de astăzi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului și a
proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
La punctul 26 al ordinii de zi, Legea pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr.407/2006, reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.873/09.12.2020, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de respingere,
respectiv respingerea legii. Legea face parte din categoria legilor ordinare.
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La punctul 27 și ultimul al ordinii de zi de astăzi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, urmează să ne pronunțăm
prin vot asupra raportului suplimentar de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
Având în vedere cele expuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului prin apel
telefonic, 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 amintesc 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
aceasta, 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 senator, secretar al ședinței de astăzi, Eugen Pîrvulescu pentru
efectuarea apelului nominal.
Cu observația că vă rog, din respect pentru cei prezenți în sală, să începem votul cu cei prezenți sală.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Începem votul cu cei care sunt prezenți în sală.
Achiței Vasile-Cristian. Nu este.
Aelenei Evdochia.
Doamna Evdochia Aelenei:
Deci pentru – 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 30, 31…
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Stop! Până la 27, vă rog, doamna senator. Atât s-au dezbătut. Punctele de la 1 la 27.
Doamna Evdochia Aelenei:
Mă scuzați. Da. Nu e…
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog.
Doamna Evdochia Aelenei:
Contra – 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Punctul 17. Vă rog frumos să-mi spuneți cum votați. 17.
Doamna Evdochia Aelenei:
Contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
8? Punctul 8?
Doamna Evdochia Aelenei:
Pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Și 3, 4, 5, 6 – contra. Da?
Doamna Evdochia Aelenei:
3, 4, 5, 6 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Ați zis contra prima dată.
Doamna Evdochia Aelenei:
Nu, nu, nu. (Discuții.)
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Deci punctul 1 contra, da?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
De la punctul 2 până la punctul 8 este… „pentru”?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bine. Tocmai de aceea v-am întrebat încă o dată.
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9 – contra?
10, 11, 12, 13, 14 până la punctul 16 – pentru?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Contra – 17.
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru – 18?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Contra – 19, 20, 21, 22.
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru – 23...
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Contra – 24, 25, pentru – 26, 27 – contra, da?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da. Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Anastase Roberta-Alma. Nu este.
Anisie Monica-Cristina. Nu este.
Antal István-Loránt.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Antal István-Loránt:
Bună ziua!
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Azamfirei Leonard.
Vă rog, domnule senator.
Microfonul 7, vă rog.
Domnul Leonard Azamfirei:
Punctele 1 până la 24 – pentru…
Domnul Eugen Pîrvulescu:
De la 1 la 24 – pentru.
Domnul Leonard Azamfirei:
25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Badea Viorel-Riceard.
Banu Claudia.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Claudia-Mihaela Banu:
Bună ziua!
Votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Berea Cristinel-Gabriel. Nu este.
Bica Dănuț.
Vă rog, domnule senator.
Nu este.
Bîca Iulian.
Vă rog.
Domnul Iulian-Mihail Bîca:
Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Boancă Rodica.
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Vă rog, doamna senator.
Doamna Rodica Boancă:
Pentru – punctele 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23 și 26.
Contra – 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Bodea Marius. Nu este.
Bodog Florian-Dorel. Nu este.
Bordei Cristian.
Bourceanu Septimiu.
Vă rog domnule senator.
Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu:
Pentru la toate punctele.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Breahnă-Pravăț. Nu este.
Bumb Sorin.
Vă rog.
Domnul Sorin-Ioan Bumb:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Busuioc Andrei.
Domnul Andrei Busuioc:
Bună ziua!
Am să încep cu care sunt contra, că sunt mai puține.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Ridicați puțin microfonul, vă rog, că nu v-auzim. Vă rog.
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul Andrei Busuioc:
Voi spune contra, că sunt mai puține…
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mai bine așa.
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Domnul Andrei Busuioc:
1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Restul – pentru.
Domnul Andrei Busuioc:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Cadariu Constantin-Daniel.
Carp Gheorghe.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Gheorghe Carp:
De la 1 la 27 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Cazanciuc Robert-Marius.
Vă rog, microfonul 7, domnule senator.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule senator.
1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule senator.
Cătană Gheorghe Adrian.
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
Bună ziua!
Votez contra pentru punctele 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
7 sau 6?
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
7 – contra? Și 6?
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Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
Mai repet o dată. Contra, pentru… deci votez contra, ca să ne înțelegem.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
25, 26… Mi-ați spus 24 – contra.
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
25 – contra.
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
26?
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Și 26?
Domnul Gheorghe Adrian Catană:
E pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Acum am înțeles. E pentru.
Mulțumesc.
E puțin diferit față de un coleg, și tocmai de aceea am întrebat.
Romașcanu Lucian.
Vă rog, microfonul 7.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, domnule secretar.
1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Cernic Sebastian. Nu este.
Chirteș Ioan-Cristian.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Cionoiu Nicușor.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Nicușor Cionoiu:
Mulțumesc.
1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Cioromelea Valentin-Rică.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Bună ideea colegului Busuioc cu contra, deci așa voi face și eu: 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22,
24, 25 și 27, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Ciucă Nicolae nu este.
Cîmpeanu, nu.
Cîțu, nu.
Corlățean Titus, nu.
Cosma Dorinel.
Domnul Dorinel Cosma:
Prezent, votez pentru la punctele: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, contra – 1, 7,
9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
27 – contra?
Domnul Dorinel Cosma:
Da, da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Și vă rog să mai spuneți încă o dată punctul… La 16, cum?
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Domnul Dorinel Cosma:
Pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru.
Mulțumesc.
Costea Adrian.
Domnul Adrian Costea:
Prezent, votez pentru la punctele 2, 3, 4, 5 și 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23 și 26, contra
– punctele 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 25 și 27.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Crețu Gabriela.
Vă rog, microfonul 7.
Doamna Gabriela Creţu:
Mulțumesc, domnule secretar de ședință.
Votul meu de astăzi este astfel: votez împotrivă la 25 și 27, iar la restul punctelor dezbătute,
aflate pe ordinea de zi, votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Doamna Gabriela Creţu:
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Cristescu Ionel-Dănuț.
Cristina Ioan.
Domnul Ioan Cristina:
Bună ziua!
Votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Császár Károly Zsolt.
Vă rog.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Mulțumesc.
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Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Cseke Attila-Zoltan, nu.
Cuc Alexandru-Răzvan, nu.
Darău Ambrozie-Irineu.
Domnul Ambrozie-Irineu Darău:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Dăneasă Mircea.
Domnul Mircea Dăneasă:
Bună ziua!
Pentru că punctele „pentru” sunt mai multe, o să enunț punctele contra, deci contra – 1, 7, 9, 12,
17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Deneș Ioan.
Domnul Ioan Deneș:
Votul meu de astăzi este următorul: de la punctul 1 la 24, inclusiv 26, votul meu este pentru, iar
la punctele 25, 27 votul este împotrivă.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Dinică Silvia-Monica.
Dîncu Vasile.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Vasile Dîncu:
De la 1 la 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru și 27 – contra.
Mersi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Dogariu Eugen.
Dunca Marius-Alexandru.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Bună ziua!
Punctele… sau punctul 25 și punctul 27 – contra, restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Fejér László-Ődőn.
Fenechiu Cătălin-Daniel.
Firea Gabriela.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Gabriela Firea:
Mulțumesc, domnule secretar.
De la 1 la 24 și 26 – pentru, 25 și 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Firu Stela.
Florean Ovidiu-Iosif.
Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela.
Genoiu Mihail.
Georgescu Laura.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Laura Georgescu:
De la punctul 1 până la punctul 24 inclusiv votez pentru, la punctul 26, tot pentru, la punctele
25 și 27 votez împotrivă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Ghica Cristian.
Gorghiu Alina-Ștefania.
Vă rog, doamnă.
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Toate punctele – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Guran Virgil.
Domnul Virgil Guran:
Toate punctele – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Hangan Andrei.
Domnul Andrei Hangan:
Bună ziua!
Votez contra la punctele 1, 17, 24, 25, 26, 27, mă abțin la punctele 9, 12.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
O secundă, la 9 vă abțineți?
Domnul Andrei Hangan:
Da și 12.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
12 – abținere.
Domnul Andrei Hangan:
Restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Restul – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Andrei Hangan:
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Hatos Adrian.
Domnul Adrian Hatos:
Bună ziua!
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Humelnicu Marius.
Vă rog.
Domnul Marius Humelnicu:
Mulțumesc, domnule secretar.
De la 1 la 24 votez pentru, punctul 26 – pentru, 25 și 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Ioan Raluca-Gabriela.
Iordache Ion.
Iovanovici-Șoșoacă Diana.
Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă:
Deci contra – 1, 4, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, abținere – 3, 5, 6, 21 și la restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă:
Și eu.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Ivan Dan. Nu este.
Kovács Irina Elisabeta.
Vă rog.
Doamna Kovács Irina Elisabeta:
Bună ziua!
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Lavric Sorin.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Sorin Lavric:
Votez contra la 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru.
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Mulțumesc, domnule senator.
László Attila.
Vă rog.
Domnul László Attila:
Bună ziua!
Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Mateescu Sorin-Cristian.
Domnul Sorin-Cristian Mateescu:
Prezent, îmi exprim votul astfel: la punctul 1 – contra, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru,
punctul 4 – pentru, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – contra, punctul 8 – pentru,
punctul 9 – contra, punctul 10 – pentru, punctul 11 – pentru, 12 – contra, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 –
pentru, 16 – pentru, 17 – contra, 18 – pentru, 19 – contra, 20 – contra, 21 – contra, 22 – contra, 23 –
pentru, 24 – contra, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Matei Constantin-Bogdan.
Matieș Călin-Gheorghe.
Mazilu Liviu-Lucian.
Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio.
Mihail Radu-Mihai.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Buna ziua!
Pentru – la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mircescu Ion-Narcis.
Mirea Siminica.
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Mîndruță Gheorghiță.
Domnul Gheorghiță Mîndruță:
Pentru – la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul Mocioalcă.
Vă rog, domnule secretar.
Microfonul 7, vă rog.
Domnul Ioan Mocioalcă:
Punctele 25, 27 – împotrivă, restul – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Muntean Lucica-Dina.
Mureșan Claudiu-Marinel.
Mutu Gabriel.
Nazare Alexandru.
Neagu Ionuț. Neagu Ionuț.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Ionuț Neagu:
Votez împotrivă la punctele 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 și 27, pentru toate celelalte
puncte votez pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Neagu Nicolae.
Negoi Eugen-Remus.
Domnul Eugen-Remus Negoi:
Pentru – la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Niculescu-Ţâgârlaş.
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Vă rog, domnule senator.
Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş:
Bună ziua!
„Pentru” – pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Novák Csaba-Zoltán.
Oprea Ștefan-Radu.
Oprinoiu Aurel.
Oros Nechita.
Pandea Ciprian.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Ciprin Pandea:
Bună ziua!
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Pauliuc Nicoleta.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Pălărie Ştefan.
Domnul Ștefan Pălărie:
Bună ziua!
Votul meu este pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc frumos.
Petcu Toma.
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Pistru Eusebiu.
Pîrvulescu Eugen, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Popa Maricel.
Popescu Ion-Dragoș.
Vă rog.
Domnul Ion-Dragoș Popescu:
Bună ziua!
Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Postică Andrei.
Potecă Vasilică, vă rog. Nu este.
Poteraş Cosmin-Marian.
Prioteasa Ion.
Pufu Vlad-Mircea.
Vă rog.
Domnul Vlad-Mircea Pufu:
Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Puiu Ovidiu.
Vă rog.
Domnul Ovidiu Puiu:
Bună ziua!
25, 27 – contra, restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Purcărin Bianca-Mihaela.
Răducanu Sebastian.
Resmeriță Cornel.
Romașcanu Lucian a votat.
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Rotaru Ion.
Rujan Ion-Cristinel.
Sbîrnea Liliana. Nu mai este doamna senator.
Scarlat George.
Novák…
Ne întoarcem o secundă, domnule senator. Imediat. Dați-mi voie puțin.
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
Cred c-ai sărit peste mine. Pistru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pistru. Nu erai în sală, am zis, dar nu-i nimic, revenim.
Pistru. Hai, zi-mi, Pistru Eusebiu-Manea.
Microfonul 7, vă rog, la Pistru. 7-le, vă rog.
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
De la punctele 1 la 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Și avem aici Novák.
Stați numai puțin, vă rog. Numai puțin, vă rog. Mi se și aburesc ochelarii.
Novák Csaba-Zoltán, vă rog.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Bună ziua!
Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Revin la Purcărin Bianca-Mihaela.
Răducanu Sebastian.
Resmeriță Cornel.
Romașcanu.
Rotaru.
Rujan Ion-Cristinel.
Sbîrnea Liliana.
Scarlat George.
Scântei Laura-Iuliana.
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Spătaru Elena-Simona.
Vă rog.
Doamna Elena-Simona Spătaru:
Pentru – la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc și eu.
Stan Ioan.
Stănescu Paul.
Stocheci Cristina-Mariana.
Vă rog.
Doamna Cristina-Mariana Stocheci:
De la 1 la 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Streinu Cercel.
Stroe Felix.
Vă rog, 7-le.
Domnul Felix Stroe:
Bună seara!
Votul meu este: 25 și 27 – contra, celelalte puncte – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Tánczos Barna. Nu este.
Târziu Claudiu-Richard.
Vă rog, domnule lider.
Domnul Claudiu-Richard Târziu:
Votez împotrivă la 1, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 și 27, în rest – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Tîlvăr Angel.
Vă rog, domnule senator.
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Domnul Angel Tîlvăr:
Vă mulțumesc frumos, domnule secretar.
Votul meu este următorul: 1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Toanchină Marius-Gheorghe.
Vă rog, domnule senator.
Trifan Raoul-Adrian.
Trufin Lucian.
Domnul Lucian Trufin:
Punctele 1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru și 27 – contra.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Turos Lóránd.
Țapu Nazare.
Vela Ion Marcel.
Veștea Mihail.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Mihail Veștea:
Votul meu de astăzi este pentru la toate cele 27 de puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Viașu Cosmin-Cristian.
Vicol Costel.
Bună ziua!
Domnul Costel Vicol:
Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Vlad Sergiu Cosmin.
Vlașin Sorin.
Vă rog.
Domnul Sorin Vlașin:
Mulțumesc, domnule secretar.
Votul meu de astăzi este: 25 – contra, 27 – contra, iar la celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Voiculescu Liviu-Dumitru.
Zamfir Daniel-Cătălin.
Zob Alexandru-Robert.
Stimați colegi,
Ne pregătim de telefoane, da?
Haideți să… Avem așa de sunat: Achiței, Anastase, Anisie Monica-Cristina, da?
Vreau doar să se și prezinte senatorii și doamnele senator, când răspund.
Achiței Vasile-Cristian.
Se pregătește Anastase Roberta.
Domnul Vasile-Cristian Achiței:
… PNL de Botoșani, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Anastase Roberta-Alma.
Se pregătește Anisie Monica-Cristina.
Doamna Roberta-Alma Anastase:
Bună ziua!
Roberta Anastase sunt, senator PNL de Prahova, votul meu este pentru toate punctele de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Anisie Monica-Cristina.
Se pregătește Badea Viorel-Riceard.
Doamna Monica-Cristina Anisie:
Monica-Cristina Anisie, senator de București, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Badea Viorel-Riceard.
Se pregătește Berea Cristinel-Gabriel.
Badea Viorel-Riceard.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Sunt senatorul Viorel Badea, votez cu pentru la toate cele 27 de puncte de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc
Berea Cristinel-Gabriel.
Se pregătește Bica Dănuț.
Domnul Dănuț Bica:
Bună ziua!
Sunt Dănuț Bica, senator PNL, Circumscripția electorală nr.3 Argeș, votul meu este pentru la
toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Berea Cristinel-Gabriel.
Nu răspunde. Încercăm a doua oară.
Bodea Marius pregătim și Bodog Florian-Dorel, apoi.
Domnul Marius Bodea:
Bună ziua!
Marius Bodea, Circumscripția nr.24, votul meu este pentru la toate proiectele care au ajuns
la vot final.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Bodog Florian.
Se pregătește Bordei Cristian.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Bună ziua!
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Florian Bodog sunt, senator PSD Bihor, votul meu este: pentru – punctele 1 la 24, pentru 25
– contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Vă doresc s-aveți o zi frumoasă!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Bordei Cristian.
Pregătim Breahnă-Pravăț Ionela.
Domnul Cristian Bordei:
Bună ziua!
Sunt Cristian Bordei, senator USR PLUS, Circumscripția nr.13 Cluj, votul meu este pentru la
toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Breahnă-Pravăț Ionela.
Pregătim Cadariu Constantin.
Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț:
Bună seara!
Cristina Breahnă-Pravăț, senator PSD, Circumscripția nr.4 Bacău, votul meu este următorul:
punctele 1 - 24 – vot pentru, punctul 25 – vot contra, punctul 26 – vot pentru, punctul 27 – vot contra.
Mulțumesc mult.
Seară frumoasă!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Cadariu Constantin.
Pregătim Cernic Sebastian.
Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Bună seara!
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este „pentru” pentru toate cele 27 de
puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Cernic Sebastian.
Pregătim Ciucă Nicolae-Ionel.
Domnul Sebastian Cernic:
Bună ziua!
Sebastian Cernic, senator USR PLUS de Bacău, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc. (Discuții.)
Domnul Eugen Pîrvulescu:
O secundă! La cine?
Da, domnul Carp a votat „pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi, a fost în sală.
Deci pregătim Ciucă Nicolae, Cîmpeanu Sorin și domnul premier Florin Cîțu.
Haideți să vedem pe care, cum îi prindeți.
Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu:
Mulțumesc.
Sorin Cîmpeanu, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Domnul Nicolae-Ionel Ciucă:
Bună seara!
Votez pentru la toate punctele.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Premierul Cîțu, dacă l-ați prins.
După aia, urmează Titus Corlățean.
Domnul Florin-Vasile Cîțu:
Bună seara!
Senator Florin Cîțu, votez pentru la toate punctele.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule premier.
Titus Corlățean.
Pregătim Cristescu Ionel-Dănuț.
Domnul Titus Corlățean:
Bună ziua!
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Titus Corlățean sunt, senator PSD de Dâmbovița, votul meu este următorul: de la 1 la 24 – pentru,
la 25 – contra, 26 – pentru și la punctul 27, categoric – contra raportului de respingere a legii decis de
majoritatea parlamentară.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Cristescu Ionel-Dănuț.
Pregătim Cseke Attila-Zoltan.
Domnul Ionel-Dănuț Cristescu:
Bună ziua!
Cristescu Ionel-Dănuț, sunt senator de Teleorman, de la punctul 1 la 24 – pentru, punctul 26
– pentru, punctele 25 și 27 – contra.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator de Teleorman.
Cseke Attila-Zoltan.
Pregătim Cuc Alexandru-Răzvan.
Domnul Alexandru-Răzvan Cuc:
Bună ziua!
Răzvan Cuc, senator de Neamț, de la punctul 1 la 24 votez pentru, 25 – contra, 26 – pentru și
27 – contra.
Mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul ministru, dacă a răspuns, Cseke Attila. Nu.
Mergem mai departe.
Dinică Silvia-Monica.
Și Dogariu Eugen se pregătește.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Bună ziua!
Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR PLUS, Circumscripția nr.42 București, votul meu este
„pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
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Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Dogariu Eugen.
Pregătim Dragu Anca Dana.
Domnul Eugen Dogariu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Eugen Dogariu și votul meu este după cum urmează: de la punctul 1 la 24 – pentru,
punctul 25 – contra, punctul 26 – pentru, punctul 27 – contra.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Doamna Dragu Anca Dana, președinta Senatului.
Și pregătim Fejér László-Ődőn. (Discuții.)
Mai departe. (Discuții.)
Apelul doi. Am înțeles.
Fejér László-Ődőn.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, UDMR Covasna, votez pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul senator Fenechiu Daniel.
Pregătim Firu Stela.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, Grupul parlamentar PNL, votul
meu la toate proiectele aflate pe ordinea de zi este pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Doamna senator Firu Stela.
Pregătim Florean Ovidiu-Iosif.
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Doamna Stela Firu:
Mulțumesc.
Senator Stela Firu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Florean Ovidiu-Iosif.
Pregătim Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela.
Domnul Florean Ovidiu-Iosif:
Bună ziua!
Ovidiu Florean sunt, senator PNL de Bistrița-Năsăud, votez pentru la toate cele 27 de puncte.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Fulgeanu-Moagher.
Pregătim Genoiu Mihail.
Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher:
Laura Moagher Fulgeanu, Circumscripția nr.31 Prahova, de la 1 la 24 – pentru, 25 – contra, 26
– pentru, 27 – contra.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamnă.
Se cunoaște că e 8 martie.
La mulți ani!
Genoiu Mihail.
Pregătim Ghica Cristian.
Domnul Mihail Genoiu:
Sunt Genoiu Mihail, senator de Dolj, PSD, votul meu este: 25, 27 – contra, restul – pentru.
Mulțumesc.
Bună seara!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Ghica Cristian.
Pregătim Ioan Raluca-Gabriela.
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Domnul Cristian Ghica:
Alo!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog.
Domnul Cristian Ghica:
Alo!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vorbiți.
Domnul Cristian Ghica:
Votez pentru la toate punctele, în afară de punctul 41.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Domnul Ghica Cristian a fost? Da?
Domnul Cristian Ghica:
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Ghica, da, aici?
Din sală: Ghica.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Nu i-am cunoscut vocea.
Ioan Raluca-Gabriela.
Pregătim Iordache Ion.
Doamna Raluca-Gabriela Ioan:
Sunt Raluca-Gabriela Ioan, votez pentru la cele 27 de puncte de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Iordache Ion.
Pregătim Ivan Dan.
Domnul Ion Iordache:
Ion Iordache, senator, Gorj, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul senator Ivan Dan.
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Pregătim Matei Constantin-Bogdan.
Domnul Dan Ivan:
Bună seara!
Sunt Dan Ivan, senator USR de Maramureș, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Multă sănătate!
Mulțumim frumos.
Matei Constatin-Bogdan.
Pregătim Matieș Călin-Gheorghe.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Bună ziua!
Matei Bogdan, senator PSD, votul meu este: de la 1 la punctul 24 – pentru, 25 – contra, 26
– pentru, 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Matieș Călin-Gheorghe.
Pregătim Mazilu Liviu-Lucian.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Matieș Călin, senator PSD, Circumscripția nr.1 Alba: 1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 –
pentru, 27 – contra.
La mulți ani tuturor doamnelor!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule senator.
Mazilu Liviu-Lucian.
Pregătim Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Bună ziua!
Sunt Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, votul meu este următorul: de la 1 la 24 – vot
pentru, 25 – contra, punctul 26 – pentru, 27 – contra.
Vă mulțumesc.
O seară bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Mihai Alfred-Laurențiu.
Pregătim Mircescu Ion-Narcis.
Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai:
Bună ziua!
Sunt Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio, senator de Ilfov, senator PSD, votul meu pe ordinea de
zi de astăzi este: 25 – contra, 27 – contra, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Mircescu Ion-Narcis.
Pregătim Mirea Siminica.
Domnul Ion-Narcis Mircescu:
Sunt senatorul Mircescu Ion-Narcis, senator în Circumscripția nr.3 Argeș, votez pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mirea Siminica.
Pregătim Muntean Lucica Dina.
Doamna Siminica Mirea:
Bună ziua!
Sunt Siminica Mirea, senator PSD, Circumscripția nr.30 Olt, și votul meu este următorul: de la
punctul 1 la punctul 24 votez pentru, punctul 25 – vot contra, punctul 26 – vot pentru și punctul 27 –
vot contra.
Mulțumesc.
O seară bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Doamna senator Muntean Lucica Dina.
Pregătim Mureșan Claudiu-Marinel.
Doamna Lucica Dina Muntean:
Muntean Lucica Dina, senator de Hunedoara, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Mureșan Claudiu-Marinel.
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Pregătim Mutu Gabriel.
Domnul Claudiu-Marinel Mureșan:
Bună ziua!
Claudiu Mureșan, senator de Sibiu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor femeilor!
La revedere!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, Doamne-ajută!
Mutu Gabriel.
Pregătim Nazare Alexandru.
Domnul Gabriel Mutu:
Gabriel Mutu sunt, senator PSD București, și voi vota în felul următor: punctele de la 1 la 24 –
pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Domnul ministru Nazare.
Pregătim Neagu Nicolae.
Domnul Alexandru Nazare:
Bună seara!
Alexandru Nazare, votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Neagu Nicolae.
Pregătim…
Domnul Nicolae Neagu:
Bună seara!
Nicolae Neagu, Circumscripția nr.34 Sibiu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Și la mulți ani, cu toată stima, tuturor colegelor!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Doamne-ajută, la mulți ani!
Oprea Ștefan-Radu.
- 55 -

Pregătim Oprinoiu Aurel.
Oprea Ștefan-Radu, vă rog.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, de la poziția 1 până la 24 votez pentru, poziția 25 –
contra, poziția 26 – pentru, poziția 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule senator.
Oprinoiu Aurel.
Pregătim Oros Nechita.
Îmi scăpă și domnul Marcel Vela, că e în sală.
Domnul Aurel Oprinoiu:
Bună ziua!
Sunt Aurel Oprinoiu, senator USR PLUS de Prahova, iar votul meu este pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Oros Nechita.
Pregătim Petcu Toma-Florin.
Domnul Nechita-Adrian Oros:
Adrian Oros, senator PNL Cluj, pentru la toate punctele. Pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Petcu Toma-Florin.
Și domnul Marcel Vela, microfonul 2.
Domnul Ion Marcel Vela:
De 27 de ori pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Ne întoarcem la domnul ministru Oros, că a votat domnul ministru.
Popa Maricel și Postică Andrei.
Domnul Toma-Florin Petcu:
Petcu Toma, senator Circumscripția nr.19 Giurgiu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator de Giurgiu.
Popa Maricel.
Pregătim Postică Andrei.
Domnul Maricel Popa:
De la punctul 1 la punctul 24 și 26 – pentru, punctele 25 și 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Popa Maricel a fost, da?
Mulțumesc.
Postică Andrei.
Pregătim Potecă Vasilică.
Domnul Andrei Postică:
Bună seara!
Andrei Postică, senator USR PLUS de Galați, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Potecă Vasilică.
Pregătim Poteraș Cosmin-Marian.
Domnul Vasilică Potecă:
Potecă Vasilică, senator de Hunedoara, votez pentru la toate punctele de la ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Poteraș Cosmin.
Pregătim Prioteasa Ion.
Domnul Cosmin-Marian Poteraș:
Cosmin-Marian Poteraș, senator USR PLUS de Dolj, votez pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Prioteasa Ion.
Pregătim Purcărin Bianca-Mihaela.
Domnul Ion Prioteasa:
Ion Prioteasa, senator PSD de Dolj, votez, la punctele 25 și 27, contra, la restul votez pentru.
Bună seara!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Purcărin Bianca-Mihaela.
Pregătim Răducanu Sebastian.
Domnul Sebastian Răducanu:
Bună ziua!
Sebastian Răducanu, senator PSD Timiș, votul meu este următorul: de la 1 la 24 votez pentru,
25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Purcărin Bianca-Mihaela.
Pregătim Resmeriță.
Nu răspunde Purcărin.
Resmeriță, vă rog.
Și pregătim Rotaru Ion.
Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cristian Resmeriță, votez în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 24 de
pe ordinea de zi – vot pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Pregătim Rotaru Ion… pregătim Rujan Ion-Cristinel, mă scuzați.
Domnul Ion Rotaru:
Bună ziua, stimați colegi!
La mulți ani tuturor colegelor de 8 Martie!
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Senator Ion Rotaru sunt, senator PSD de Brăila, votul meu este următorul: punctele 1-24 – vot
pentru, punctul 25 – vot contra, punctul 26 – vot pentru, punctul 27 – vot contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Rujan Ion-Cristinel.
Pregătim Sbîrnea Liliana.
Domnul Ion-Cristinel Rujan:
Bună ziua!
Rujan Ion-Cristinel, senator PSD de Gorj, votul meu este astfel: de la punctul 1 până la 24
votez pentru, la punctul 25 votez contra, la 26 votez pentru și la 27 votez contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Sbîrnea Liliana.
Pregătim Scarlat George.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Bună ziua!
Sbîrnea Liliana, Circumscripția electorală nr.10, cu excepția punctelor 25 și 27, unde votez
contra, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Senatorul Scarlat George.
Pregătim doamna senator Scântei Laura-Iuliana.
Domnul George Scarlat:
George Scarlat, senator PNL de Galați.
Doresc, în primul rând, o primăvară frumoasă și la mulți ani tuturor colegelor!
Și votul meu este pentru la toate cele 27 de puncte de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Doamna senator Scântei Laura.
Pregătim Stan Ioan.
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Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Bună seara!
Iulia Scântei sunt, senator PNL de Iași, și voturile pentru toate proiectele și solicitările de pe
ordinea de zi sunt toate voturi pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Stan Ioan.
Pregătim Stănescu Paul.
Domnul Ioan Stan:
Bună seara!
De la 21 la 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Contra 27, cred, domnule senator.
Ce a spus domnul senator la 27?
Să mai revenim încă o dată, vă rog mult, să nu facem o greșeală.
Domnul Ioan Stan:
Deci până la 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Mulțumesc, e în regulă.
Stănescu Paul, vă rog.
Domnul Paul Stănescu:
Bună seara!
Paul Stănescu, votul meu este următorul: de la punctul 1 la 24 – pentru, 25 – contra, 26 –
pentru, 27 – contra.
Seară frumoasă!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Streinu Cercel.
Pregătim Tánczos Barna.
Domnul Adrian Streinu Cercel:
Bună seara tuturor!
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Sunt Streinu Cercel Adrian, senator de București, PSD, votul meu este următorul: de la 1 la 24
– pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
O seară plăcută tuturor!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Tánczos Barna, domnul ministru.
Pregătim Toanchină Marius-Gheorghe.
Nu răspunde?
Nu răspunde domnul ministru.
Mergem mai departe, Toanchină Marius și Trifan Raoul-Adrian.
Domnul Raoul-Adrian Trifan:
Bună seara, stimați colegi!
Sunt Raoul Trifan, senator USR PLUS de Timiș, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor doamnelor!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Toanchină Marius-Gheorghe răspunde? (Discuții.)
L-ați trecut votat pe Toanchină Marius?
Nu l-am notat eu aici, să știți, n-a fost în sală.
Atunci, trecem mai departe, Turos Lóránd și Țapu Nazare Eugen.
Domnul Lucian Trufin:
Bună seara!
Permiteți-mi, înainte de a-mi exprima opțiunea de vot, să transmit tuturor distinselor noastre
colege „La mulți ani!”.
Votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 24 și punctul 26 – pentru, 25 și 27 – contra.
Vă mulțumesc. (Discuții.)
Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani.
Mulțumesc. (Discuții.)
Sigur. Deci repet votul meu: de la punctul 1 până la punctul 24 – pentru, la punctul 25 – contra,
la punctul 26 – pentru, la punctul 27 – contra.
S-a înțeles de data aceasta? (Discuții.)
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Trufin? (Discuții.)
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Nu văd eu aici. Păi, a votat. Păi, votase deja, de asta m-am speriat, că l-ați luat prin telefon iar.
(Discuții.) Bine… OK. (Discuții.)
Dar el votase. Trufin. Scuze, gata. Dați-i mai departe.
Domnul Turos Lóránd:
Sunt Turos Lóránd, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
OK. Mulțumesc.
Țapu Nazare Eugen.
Pregătim Viașu Cosmin.
Domnul Eugen Țapu Nazare:
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule senator.
Viașu Cosmin.
Pregătim Vlad Sergiu Cosmin.
Domnul Cosmin-Cristian Viașu:
Bună seara!
Viașu Cosmin-Cristian, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Vlad Sergiu Cosmin.
Pregătim Voiculescu Liviu-Dumitru.
Domnul Sergiu Cosmin Vlad:
Bună ziua!
Sunt Vlad Sergiu-Cosmin, senator USR PLUS de Arad și votul meu este pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Voiculescu Liviu.
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Pregătim Zamfir Daniel-Cătălin.
Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu:
Bună seara!
La mulți ani, dragi colege!
Liviu Voiculescu, senator PNL de Olt, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Zamfir Daniel-Cătălin și Zob Alexandru-Robert, vă rog.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Bună ziua!
Daniel Zamfir sunt, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 24 – pentru,
punctul 25 – contra, punctul 26 – pentru, iar punctul 27 – contra.
Mulțumesc.
O seară bună tuturor!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Zob Alexandru-Robert.
Domnul Alexandru-Robert Zob:
Bună seara!
Zob Alexandru-Robert, senator USR PLUS Satu Mare, votul meu este pentru la toate punctele
de pe ordinea de zi.
O seară plăcută!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Să mai facem un efort să vedem dacă, într-adevăr, avem aici.
Berea Cristinel-Gabriel am eu.
Vă rog, stimați colegi, să ne ajutați puțin, încă un apel la Berea Cristinel.
La Cseke Attila-Zoltan. (Discuții.)
Nu răspunde Berea, nu? (Discuții.)
Nici Cseke. Asta este. Mergem mai departe.
Dar Berea răspunde? (Discuții.)
Nu răspunde nici Berea. Nici domnul Cseke. Ați făcut al doilea apel.
Doamna președintă Dragu Anca răspunde?
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Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
Bună ziua!
Bianca Purcărin, PSD, de la 1 la 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru, 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
E bine.
Doamna Anca Dragu. Sigur, sigur.
Doamna Anca Dana Dragu:
Bună ziua!
Sunt Anca Dragu, senator de București, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, doamna președintă. (Discuții.)
Nu mai avem. Numai puțin, numai puțin. Ar mai Tánczos Barna și Toanchină Marius. Domnul
ministru…
Ar trebui să răspundă domnul Tánczos Barna sau… Da? Sunați acum? Vedeți că trebuie să
răspundă. (Discuții.)
Nu răspunde?
Toanchină Marius? (Discuții.)
Încercăm Toanchină Marius încă o dată și cam aici ne oprim.
Domnul Marius-Gheorghe Toanchină:
Senator Toanchină Marius, PSD Brașov, punctele 1 - 24 – pentru, 25 – contra, 26 – pentru
și 27 – contra.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, stimați colegi.
Încheiem votul telefonic aici.
PAUZĂ
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Domnule secretar de ședință, vă rog frumos să luați cuvântul.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Rezultatul votului.
Pentru ordinea de zi de astăzi, rezultatul votului este următorul:
Punctul 1: 118 voturi pentru, 15 contra, zero abțineri.
Punctul 2: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 3 de pe ordinea de zi: 132 de voturi pentru, zero contra, o abținere.
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Punctul 4: 132 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri.
Punctul 5: 132 de voturi pentru, zero contra, o abținere.
Punctul 6: 132 de voturi pentru, zero contra, o abținere.
Punctul 7: 120 de voturi pentru, 13 contra, zero abțineri.
Punctul 8: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 9: 119 voturi pentru, 13 contra, o abținere.
Punctul 10: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 11: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 12: 119 voturi pentru, 13 contra, o abținere.
Punctul 13: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 14: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 15: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 16: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 17: 119 voturi pentru, 14 contra, zero abțineri.
Punctul 18 de pe ordinea de zi: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 19: 120 de voturi pentru, 13 contra, zero abțineri.
Punctul 20: 120 de voturi pentru, 13 contra, zero abțineri.
Punctul 21: 120 de voturi pentru, 12 contra, o abținere.
Punctul 22: 120 de voturi pentru, 13 contra, zero abțineri.
Punctul 23: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 24: 119 voturi pentru, 14 contra, zero abțineri.
Punctul 25: 72 de voturi pentru, 61 contra, zero abțineri.
Punctul 26: 132 de voturi pentru, unul contra, o abținere.
Și punctul 27: 72 de voturi pentru, 61 contra, o abținere.
Vă mulțumesc.
Seară bună!
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc, domnule secretar.
Urmare anunțului făcut de secretarul de ședință, vă informez că:
- la punctul 1 al ordinii de zi solicitarea privind aprobarea procedurii de urgenţă pentru
dezbaterea şi adoptarea iniţiativei legislative a fost aprobată;
- la punctul 2 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată;
- punctul 3: inițiativa legislativă a fost respinsă;
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- proiectele de hotărâre înscrise la punctele 4 – 22 ale ordinii de zi au fost adoptate;
- la punctul 23 al ordinii de zi proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului
Senatului a fost adoptat;
- la punctul 24 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată;
- la punctul 25 inițiativa legislativă a fost adoptată;
- la punctul 26 al ordinii de zi legea a fost respinsă;
- iar la punctul 27 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost respinsă.
*
Vă rog să-mi permiteți să mai dau citire unei note 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.59/2020 pentru stabilirea unor
măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – procedură de urgență;
- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea
art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul
pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de
produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar –
procedură de urgență;
- Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului
Oficial al României;
- Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind
gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat – procedură de
urgență.
Fac precizarea că termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în
procedură de urgenţă şi de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data
depunerii astăzi, 8 martie 2021.
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De asemenea, termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului, și anume data de
astăzi, 8 martie 2021.
Stimați colegi,
Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului.
Mulțumesc secretarilor de ședință.
Zi bună!
Ședința s-a încheiat la ora 18.25.
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