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Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren aflat în administrarea
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Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. din domeniul public al
statului în domeniul public al municipiului Câmpina. (L47/2021)
(Retrimitere la Comisia pentru transporturi şi infrastructură.)
2.

Aprobarea unor modificări în componența nominală a comisiilor permanente
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ale Senatului.
3.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru completarea 7; 20; 23-32;
Regulamentului Senatului.

4.

34-37

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de

7-9; 21;

urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din

23-32;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri

34-37

de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. (L58/2021)
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Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L67/2021)

6.

9-10; 21;
23-32; 34-37

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea

10-11; 21;

Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

23-32;

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

34-37

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct
ori indirect o participație majoritară. (L62/2021)
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Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și

11; 21-22;

completarea articolului 75 din Legea privind înființarea, organizarea și

23-32;

funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

34-37

nr.196/2018. (L63/2021)
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Continuarea dezbaterilor și adoptarea Legii privind respingerea Ordonanţei

12-13; 22;

de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene,

23-32;

precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în

34-37

aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură
civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul
de procedură civilă. (L643/2016)
(Reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale.)
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13-15; 22;

organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a

23-32;

încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016. (L464/2020)

34-37

(Reexaminare la solicitarea Președintelui României.)
10.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea

15; 22;

controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din

23-32;

Tratatul de la Lisabona:

34-37

-

Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a
Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind
protecția datelor cu caracter personal – COM(2021) 20 final.

11.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea

15; 22-23;

controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din

23-32;

Tratatul de la Lisabona:

34-37

-

Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului
European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea
ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu
caracter personal – COM(2021) 21 final.

12.

Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor 16; 17-18; 23;
inițiative legislative.

13.

23-32; 34-37

Respingerea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor
inițiative legislative.
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16; 23;
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Adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art.23 din Legea

16-17;

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (L45/2021) 23-32;34-37
15.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011. (L549/2019)

17; 23-32;
34-37

(Retrimitere la Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport.)
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Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată,
a unei iniţiative legislative.

18; 23-32;
34-37
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17.

Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative
legislative.

18.

19; 23-32;
34-37

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea

19; 23-32;

controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din

34-37

Tratatul de la Lisabona:
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Proiect de hotărâre referitoare la

Propunerea de Directivă a

Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților
critice – COM(2020) 829 final.
19.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea

19; 23-32;

controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din

34-37

Tratatul de la Lisabona:
-

Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr.389/2012 al Consiliului privind
cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește
conținutul registrelor electronice – COM(2021) 28 final.

20.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea

19; 23-32;

controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din

34-37

Tratatul de la Lisabona:
-

Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă privind măsuri
pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de
abrogare a Directivei (UE) 2016/1148 – COM(2020) 823 final.

21.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea

19; 23-32;

controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din

34-37

Tratatul de la Lisabona:
-

Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al
Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanța datelor la
nivel european (Legea privind guvernanța datelor) – COM(2020) 767 final.

22.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea 19-20; 23-32;
controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din
Tratatul de la Lisabona:
1. Proiect de hotărâre referitoare la Pachetul „O Uniune Europeană a
sănătății”:
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34-37

-

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea
unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea rezilienței UE în caz de
amenințări transfrontaliere la adresa sănătății – COM(2020) 724 final;

-

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente
în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul
medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora
– COM(2020) 725 final;

-

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr.851/2004 de creare a unui Centru
european de prevenire și control al bolilor – COM(2020) 726 final;

-

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare
a Deciziei nr.1082/2013/UE – COM(2020) 727 final;

-

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia
farmaceutică pentru Europa – COM(2020) 761 final.

23.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind consultarea
parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
-

20; 23-32;
34-37

Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către
Parlamentul

European, Consiliul

European, Consiliu, Comitetul

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda UE
privind combaterea terorismului: anticipare, prevenire, protejare și
răspuns – COM(2020) 795 final.
24.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind consultarea
parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
-

20; 23-32;
34-37

Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European și Consiliu – Strategia de securitate cibernetică a UE pentru
deceniul digital – JOIN(2020) 18 final.

25.

Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii
Constituţionale asupra legilor depuse la secretarul general al Senatului,
conform prevederilor art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată.
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STENOGRAMA
şedinţei Senatului din 12 aprilie 2021
Şedinţa a început la ora 16.09.

Doamna Anca Dana Dragu:
Bună ziua!
Stimați colegi,
Vă invit să vă ocupați locurile în sală, pentru a putea începe ședința de astăzi.
Vă invit să vă ocupați locurile în sală, pentru a putea începe ședința, vă rog.
Mulțumesc.
Doamnelor și domnilor senatori,
Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 12 aprilie 2021.
Ședința este condusă de subsemnata, Anca Dana Dragu, președintă a Senatului, asistată de
domnul senator Ion Mocioalcă și domnul senator Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului.
Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru, stabilite de Biroul
permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite și afișate pe
pagina de internet a Senatului.
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. Reprezentantul senatorilor
neafiliați poate interveni pentru maximum un minut.
Președintele de ședință acordă cuvântul senatorilor, la dezbaterile generale, conform listei
vorbitorilor existente la unul din secretarii de ședință, aceasta fiind întocmită pe baza comunicărilor
prealabile efectuate de liderii grupurilor parlamentare.
Senatorii desemnați să ia cuvântul la dezbaterile generale, precum și senatorii care doresc
înscrierea la cuvânt pentru probleme procedurale trebuie să acceseze aplicația de audio conferințe și să
apese tasta „#” de pe tastatura de apelare a tabletei.
Pentru operativitate, în prima parte a ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra
punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a doua parte a ședinței, se va
desfășura sesiunea de vot final, începând cu ora 17.00.
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Comitetului liderilor grupurilor parlamentare a hotărât ca votul să se exercite prin intermediul
tabletelor, iar senatorii care nu vor putea să-și exprime votul în această modalitate vor fi apelați, din
sala de plen, la numerele de telefon puse la dispoziție la solicitarea liderilor de grup.
O intervenție din partea liderului Grupului PSD.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, doamna președintă.
Prima chestiune este hotărârea, luată prin vot, de a avea tabletă plus telefon – iarăși, aceeași
chestiune –, dar în speranța că luni vom găsi o soluție, printr-o propunere a noastră de modificare a
Regulamentului, astfel încât să avem plen fizic.
Vom vota astăzi tabletă plus telefon.
Și legat de ordinea de zi, în urma discuției și cu ceilalți reprezentanți ai grupurilor
parlamentare, vă rog să aprobați, să puneți la vot aprobarea retrimiterii la comisie a punctului 18, L47.
Mulțumesc frumos.
Punctul 18, L47 – retrimitere la comisie, pentru o săptămână.
Mulțumesc frumos. (Discuții la prezidiu.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Supun votului propunerea domnului senator Romașcanu, liderul Grupului PSD, și vă propun să
exercităm vot prin ridicarea mâinii: retrimiterea punctul 18 de pe ordinea de zi la comisie.
Cine este pentru?
Mulțumesc.
Cine este împotrivă?
Se abține cineva?
Sunt două abțineri.
Cu majoritate de voturi, a fost votată retrimiterea punctului 18 al ordinii de zi la comisie.
Este vorba de L47/2021.
*
Și o modificare la o comisie.
Vă rog, domnule lider.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, doamna președintă.
Având în vedere că domnul Dunca este membru în Comisia de control al Serviciului Român de
Informații și, conform Regulamentului, nu poate fi membru în nicio altă comisie, vă propun înlocuirea
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domnului Marius Dunca, din Comisia de afaceri europene, cu domnul Robert Cazanciuc și, la Comisia
pentru românii de pretutindeni, de domnul Lucian Romașcanu va fi înlocuit.
Mulțumesc mult.
Doamna Anca Dana Dragu:
Supun votului modificarea în cadrul comisiei.
De asemenea, propun vot prin ridicarea mâinii.
Cine este pentru?
Mulțumesc.
Împotrivă?
Abțineri?
Cu unanimitate de voturi, modificarea comisiei a fost aprobată.
*
Vă reamintesc că punctele de la 1 la 15 ale ordinii de zi au fost dezbătute în ședința plenului
Senatului din 7 aprilie și urmează să ne pronunțăm prin vot asupra acestora în sesiunea de vot final,
conform programului stabilit, atunci când vom exercita votul și asupra inițiativelor legislative pe care
le vom dezbate în ședința de astăzi.
Cu aceste precizări, trecem la punctul 16 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre pentru
completarea Regulamentului Senatului.
Vă informez că proiectul de hotărâre se regăsește afișat pe pagina de internet a Senatului.
Aveți intervenții asupra acestui punct?
Nu sunt intervenții.
Urmează să dăm votul asupra proiectului de hotărâre la sesiunea de vot final.
*
La punctul 17 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. (L58/2021)
Raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și
Comisiei pentru sănătate este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege pentru
aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Intervenții asupra acestui punct?
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Vă rog, domnule senator.
Domnul Nicolae Neagu:
Mulțumesc, doamna președintă.
În Comisia de buget, comună cu Comisia de sănătate, noi am dat un raport pozitiv. Vreau să vă
spun din capul locului: pentru că această ordonanță a fost bine-venită și pentru perioada de urgență, și
ulterior, pentru că clarifică probleme care nu erau suficient de bine clarificate, încât în acest moment și
alte categorii prevăzute în Ordonanța nr.43, prin completarea art.8 din ordonanță, sunt sigure de
stimulentele lunare, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în situația pandemică. În același
timp, se vine cu o clarificare asupra noțiunii de „pacient suspect”.
Din punct de vedere al nostru, al Comisiei de buget, considerăm că efortul financiar nu este
mare și este justificat.
Grupul Partidului Național Liberal susține acest proiect de lege.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
Doamna senatoare Simona Spătaru, din partea Grupului parlamentar USR PLUS, vă rog.
Vă rog frumos, se poate liniște acolo sus, în balcon?
Mulțumesc.
Doamna Elena-Simona Spătaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Prin acest proiect, așa cum spunea și colegul de coaliție, aprobăm o ordonanță de urgență care
asigură măsuri de sprijin financiar din fonduri europene pentru o categorie extinsă de beneficiari,
respectiv pentru acele persoane care în perioada de urgență au asigurat servicii medicale și suport
pentru pacienții cu COVID. Iar pentru aceștia se acordă o sumă de 2 500 de lei brut pe lună. Aceștia
sunt cei care au asistat pacienții aflați în carantină, personalul de la medicul de familie, cei din
laboratoare, din ambulatoriile de specialitate, de asemenea, personalul din farmacii, personalul din
cabinetele stomatologice, precum și pentru urmașii celor decedați care ar fi beneficiat de stimulent,
respectiv copiii personalului medical, medico-sanitar și auxiliar, precum și soția/soțul supraviețuitor.
Suntem conștienți cu toții că aceste măsuri, măsuri financiare de sprijin acordate de actualul
Guvern pentru cei care s-au aflat în linia întâi în perioada stării de urgență, sunt absolut necesare și
Grupul USR PLUS vă propune să votăm unanim pentru acest proiect.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc.
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi.
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Inițiativa legislativă rămâne la vot final.
Punctul 18 al ordinii de zi a fost retrimis la comisie.
*
La punctul 19 avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal. (L67/2021)
Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este de admitere, cu
amendamente admise, a propunerii legislative.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul
majorității senatorilor.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Din partea Grupului parlamentar PNL, doamna senatoare Iulia Scântei, vă rog.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Vă mulțumesc, doamna președintă.
Pornesc de la o realitate statistică, confirmată prin rapoartele Comisiei Europene, prin raportul
Departamentului de Stat al SUA: România este pe locul 1, din păcate, în ceea ce privește furnizarea de
victime, femei și copii, pentru traficul de persoane în scopul exploatării, după caz, sexuale sau pentru
muncă forțată. La nivelul anului 2020, exploatarea sexuală sau pentru muncă forțată a generat venituri
de 29,4 miliarde de dolari, la nivel global, pentru rețelele de traficanți, conform Europol.
Prin urmare, stimați colegi, votul, pe care sper să-l acordați în mod unanim pentru această
propunere legislativă, vine să confirme angajamentul nostru de a sista, de a preveni și de a reduce, dar
în același timp și de a sancționa, fără a fi afectați de trecerea timpului, cele mai grave infracțiuni pe
care la ora actuală le înregistrăm sub aspectul numărului și sub aspectul victimelor. Este vorba de
infracțiuni precum sclavia, tortura, traficul de persoane, traficul de minori, pornografia infantilă,
proxenetismul, agresiunea sexuală.
În baza acestui proiect de lege, inițiatorii au urmărit includerea tuturor acestor infracțiuni în
categoria infracțiunilor imprescriptibile, tocmai pentru ca uitarea socială să nu fie un mijloc
procedural, tehnic eminamente, care să permită scăparea unor agresori și a unor traficanți deosebit de
violenți. Demonstrarea vinovăției, identificarea tuturor celor care compun o rețea de traficanți de
persoane durează uneori ani de zile. Victimele sunt amenințate și șantajate de către traficanți atunci
când scapă și sunt împiedicate să facă plângeri și, cu atât mai mult, să compară în fața organelor de
urmărire și a instanțelor judecătorești. Proiectul de lege prezervă, practic, dreptul victimelor și
dreptul societății de a cere pedepsirea tuturor traficanților și a celor care se fac vinovați de aceste
fapte pe care le dorim imprescriptibile.
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Vă solicit votul asupra raportului favorabil pentru adoptarea acestei legi.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, doamna senatoare.
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct.
Inițiativa legislativă rămâne la vot final.
*
La punctul 20 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară. (L62/2021)
Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este de respingere
a propunerii legislative.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Domnule senator Neagu, vă rog.
Domnul Nicolae Neagu:
Mulțumesc, doamna președintă.
Comisia de buget, finanțe nu a dat un raport pozitiv acestei propuneri legislative. Este un
raport de respingere, iar motivația, pe care o susținem și noi, Grupul senatorilor Partidului Național
Liberal, este că în acest moment a veni cu un supliment ca procent din indemnizația fixă lunară a
directorilor generali sau a directorilor membrilor adunărilor generale pentru acționari, pentru fiecare
ședință, ori de câte ori ea este necesară, chiar dacă e mai mult de o dată pe lună, pentru membrii
consiliului de administrație unde statul este acționar unic, majoritar sau deține direct sau indirect
participațiuni este neavenit.
Oricum avem probleme din punctul ăsta de vedere, în general, cu remunerările consiliilor de
administrație. Cred că în situația existentă, în care și bugetul de stat a fost foarte atent din punct de
vedere al cheltuielilor financiare, al cheltuielilor pe salarizare, nu putem susține o astfel de inițiativă
legislativă. Cred că nici colegii care la vremea respectivă, colegi senatori, deputați ai unor partide
politice sau ai unui partid politic, l-au susținut nu pot fi de acord în acest moment cu susținerea lui.
Deci Grupul senatorilor liberali nu susține această inițiativă legislativă.
Mulțumesc.
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Doamna Anca Dana Dragu:
Domnul senator Narcis Mircescu, din partea Grupului parlamentar USR PLUS.
Vă rog.
Domnul Ion-Narcis Mircescu:
Bună ziua!
Dragi colegi,
Avem o inițiativă legislativă care își propunea să acorde 15% indemnizație membrilor AGA din
salariul directorilor generali sau directorilor. În situația de față, așa cum și Consiliul Economic și
Social a reținut, în mod evident, nu se justifică.
Propunerea legislativă este susceptibilă a facilita accesul în cadrul AGA al unor persoane cu
susținere politică, în detrimentul profesioniștilor. Mai este o problemă: că cei care sunt în AGA singuri
stabilesc salariul directorilor în funcție de care ar fi stabilite, practic, și onorariile dânșilor. Sunt mai
multe motive pentru care în momentul de față o asemenea inițiativă legislativă nu poate fi susținută,
drept pentru care USR PLUS se află aici pentru a combate asemenea inițiative și pentru a veghea la, să
spunem, buna gestionare a banului public.
USR PLUS va vota împotrivă.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule senator.
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct și inițiativa legislativă rămâne la vot final.
*
La punctul 21 avem Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 75 din
Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea
condominiilor nr.196/2018. (L63/2021)
Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere, cu amendamente admise și un
amendament respins, a propunerii legislative.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Nu avem intervenții asupra acestui punct.
Inițiativa legislativă rămâne la vot final. (Discuții.)
Stimați colegi,
Vă rog să vă reluați locurile în sală.
Vă mulțumesc. (Discuții.)
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*
La punctul 22 al ordinii de zi avem Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri
necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură
civilă. (L643/2016)
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.377/2017.
Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este de
admitere a legii pentru respingerea ordonanței, cu amendamente admise.
Legea face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
Domnul senator Maricel Popa, din partea Grupului parlamentar PSD.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Maricel Popa:
Stimați colegi,
Doresc să ofer un exemplu, Legea nr.643/2016, ca un exemplu negativ de așa nu pentru
următoarele legi pe care le vom dezbate de acum înainte.
Vă expun câteva idei generale cu titlul de nota bene cu privire la… care, în momentul în care
analizăm o lege, să fim mai atenți, respectiv mai prudenți, tocmai pentru a nu mai pierde timpul cu o
procedură legislativă atât de revizuită, precum cea aparținând Legii nr.643, din dorința de a parcurge el
fugitivo legi și să bifăm că am votat ceva.
Legea de față încalcă grav niște principii constituționale peste care Parlamentul, ca organ
legislativ indivizibil, a trecut cu vederea, deși nu este deloc normal, precum principiul
bicameralismului, principiul conform căruia controlul de constituționalitate cu privire la legi și
ordonanțe aparține exclusiv Curții Constituționale și nu instanțelor judecătorești, principiul conform
căruia efectele unei decizii constituționale se produc pentru viitor, prevăzut la art.147 alin.(4),
principiul autorității de lucru judecat al hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești.
Stimați colegi,
Recomand să învățăm din greșelile noastre și să fim mai concentrați pe lege ca simbol al ordinii
cetățenești și al binelui poporului.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
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O invit la microfon pe doamna senatoare Iulia Scântei.
Vă rog.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Mulțumesc, doamna președintă.
Nu credeam că voi avea curând ocazia să vorbesc după distinsul meu coleg, senator de Iași, dar,
iată, acest prilej a sosit.
Distinse coleg senator, vă mulțumesc pentru toate criticile pe care le-ați adus proiectului de
lege de respingere a Ordonanței nr.95/2016. Sunt corecte, așa este, doar că ați greșit ceva: nu PNL sau
USR a adoptat această lege proastă și neconstituțională.
Să vă reamintesc parcursul legislativ. Guvernul Cioloș, un Guvern tehnocrat, susținut de
PNL, a adoptat Ordonanța de urgență nr.95 în 2016, în care, într-adevăr, a prorogat anumite
termene necesare dotării instanțelor și adaptării cerințelor noului Cod de procedură civilă la
competență și la infrastructura instanțelor. O ordonanță bună, care și-a îndeplinit scopul, respectiv
a ajutat instanțele de judecată.
În 2017 însă, în acest Parlament, majoritatea PSD a făcut o lege pe lângă ordonanța de urgență
și nu s-a rezumat doar să aprobe ordonanța de urgență, ba, așa cum ați spus dumneavoastră, a introdus
modificări încălcând principiul bicameralismului, substituindu-se chiar și instanțelor de judecată. Aveți
dreptate. Ați greșit adresantul, domnule senator. Legea e proastă, pentru că a fost făcută și votată de
PSD. Îmi pare rău, așa a spus Decizia Curții Constituționale nr.377/2017 la sesizarea Înaltei Curți de
Casație și Justiție. Îndreptăm ceea ce ați făcut prost în 2017, adică dăm astăzi, votăm astăzi o lege de
respingere și nu pentru că nu am fi de acord cu ordonanța Guvernului Cioloș din 2016, ci pentru că ea
a rămas fără obiect, s-au împlinit toate termenele.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc.
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi.
Inițiativa legislativă rămâne la vot final.
*
La punctul 23 al ordinii de zi avem Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor
pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul
2016. (L464/2020)
Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României.
Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este de
respingere a legii.
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Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
Senatul este primă Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
O invit la microfon pe doamna senatoare Iulia Scântei.
Vă rog.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Mulțumesc, doamna președintă.
Un argument scurt, eminamente politic: prin această propunerea legislativă PSD, împreună cu
aliații, în legislatura precedentă, semnatari fiind chiar liderii acelei alianțe, și-a propus în 2020 să
împiedice organizarea la termen a alegerilor parlamentare.
Din păcate, un efort susținut din partea partidelor, din fericire, pentru noi și, din păcate, pentru
proiectul Domniilor Lor, un efort susținut din partea partidelor aflate în opoziție, USR PLUS, e drept,
și cu suportul constituțional al Președintelui României, care, după adoptarea acestui proiect de lege, a
formulat o cerere de reexaminare, a întârziat și a împiedicat producerea acestui efect neconstituțional
care ar fi dus la amânarea organizării alegerilor parlamentare în decembrie 2020.
Iată, astăzi suntem în Senat într-o nouă generație de parlamentari, aleși în mod democratic în
decembrie 2020, într-o nouă majoritate, din fericire, și pentru cetățenii români, și pentru partidele din
opoziție de atunci, și respingem această propunere legislativă prin care ați încercat să împiedicați votul
democratic al cetățenilor și să vă conservați majoritatea.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc.
Domnul senator Cosmin Poteraș, din partea Grupului parlamentar USR PLUS.
Domnule senator Maricel Popa, vă rog să vă luați locul în sală.
Domnule Deneș, vă rog, de asemenea.
Mulțumesc.
Domnul Cosmin-Marian Poteraș:
Doamna președintă,
Stimați colegi,
În repetate, rânduri Comisia de la Veneția s-a pronunțat împotriva modificării legilor electorale
în an electoral. Cu cât momentul modificării legii este mai apropiat de data organizării alegerilor, cu
atât este mai puternică prezumția că modificările respective au ca scop crearea unui beneficiu, a unui
avantaj pentru partidul politic care le adoptă, fiind dictate de interesele lui electorale, iminente.
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Dacă intenția fostului Legislativ s-ar fi materializat, am fi avut o lege electorală cu două luni
înainte de alegeri, eventual, niște mandate de parlamentari prelungite, pentru că pretexte se găseau
destule, inclusiv unul afirmat de un personaj celebru deja la PSD: „pentru că putem”.
România are nevoie de un Cod electoral, are nevoie de armonizarea și de simplificarea
procedurilor aplicabile tuturor tipurilor de alegeri. Avem nevoie de reguli clare și neinterpretabile, nu
de cârpeli și derogări.
Vă cer, așadar, să votați pentru raportul de respingere a L464.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
Am încheiat dezbaterile generale.
Inițiativa legislativă rămâne la vot final.
*
La punctele 24 și 25 ale ordinii de zi avem Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului
de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona, care se
regăsesc afișate pe pagina de internet a Senatului, după cum urmează…
Domnule senator Maricel Popa, sunteți amabil să vă reluați locul în sală?
Mulțumesc.
La punctul 24 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă
a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a
Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter
personal – COM(2021) 20 final.
Raport: Comisia pentru afaceri europene.
Începem dezbaterile.
Nu sunt intervenții asupra acestui punct.
Stimați colegi, proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.24 rămâne la vot final.
*
La punctul 25 de pe ordinea de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește
alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal – COM(2021) 21 final.
Raport: Comisia pentru afaceri europene.
Stimați colegi, am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi.
Proiectul de hotărâre rămâne la vot final.
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*
La punctul 26 al ordinii de zi avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi
adoptarea Proiectului de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul
vulnerabil de energie. (L85/2021)
Prioritate legislativă a Guvernului.
Urmează să supunem votului aprobarea procedurii de urgență în cadrul sesiunii de vot final.
*
La punctul 27 al ordinii de zi avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi
adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților. (L93/2021)
Urmează să supunem votului aprobarea procedurii de urgență în cadrul sesiunii de vot final.
La punctul 28 al ordinii de zi avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi
adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale. (L94/2021)
Urmează să supunem votului aprobarea procedurii de urgență în cadrul sesiunii de vot final.
La punctul 29 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii de Supraveghere Financiară. (L641/2020)
Nu s-a depus raportul la această inițiativă.
Așteptăm raportul comisiei pentru ședința de miercuri.
*
Continuăm lucrările cu cea de a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului asupra
punctelor înscrise la votul final.
Potrivit prevederilor art.111 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul
în întregime și inițiativa legislativă. Vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul tabletelor, iar
senatorii care nu vor putea să-și exprime votul în această modalitate vor fi apelați, din sala de plen, la
numerele de telefon puse la dispoziție la solicitarea liderilor de grup.
Modalitatea de exercitare a votului prin intermediul tabletelor este următoarea: pentru
exercitarea fiecărui vot este necesar să se acceseze pictograma „vot” de pe ecranul tabletei. Vor fi
afișate patru taste digitale inscripționate astfel: „pentru”, „contra”, „abținere ”, „prezent, nu votez”,
reprezentând opțiunile de vot.
În cazul în care senatorul va apăsa exclusiv tasta „prezent, nu votez”, acesta va fi înregistrat
prezent în categoria celor care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot. Timpul alocat pentru exprimarea
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votului prin mijloace electronice online este de 20 de secunde. În timpul ședinței de vot, în cazul în
care senatorul este înregistrat în aplicație, dar nu apasă nicio tastă, va figura absent la votul respectiv.
Senatorul își poate exprima poziția în problema supusă votului dacă se înregistrează în aplicație
în intervalul de timp alocat votării. Ieșirea din aplicație după exprimarea opțiunii în problema supusă
votului, dar înainte de expirarea timpului alocat votării, nu invalidează opțiunea exprimată. Senatorul
are posibilitatea de a-și schimba opțiunea de vot exprimată în timpul alocat fiecărui vot, dar numai
după apăsarea tastei „refresh”.
Având în vedere cele prezentate anterior cu privire la votul prin intermediul tabletelor, stimați
colegi, urmează să derulăm un vot test.
Vă rog să accesați aplicația de vot.
Vă reamintesc că aveți la dispoziție 20 de secunde pentru exercitarea votului.
Vă rog să votați.
Dacă nu sunt intervenții cu privire la procedura de vot, trecem la votul punctelor înscrise pe
ordinea de zi.
La punctul 1 avem Propunerea legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (L45/2021)
Urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere și a
propunerii legislative.
Aceasta face parte din categoria legilor ordinare.
Vă rog să votați.
96 de voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 2 al ordinii de zi avem vot asupra solicitării de retrimitere la comisia de
specialitatea a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. (L549/2019)
Adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Supun votului solicitarea de retrimitere la comisie.
Stimați colegi, vă rog să votați.
53 de voturi pentru, 46 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 3 al ordinii de zi avem vot asupra aprobării procedurii de urgență pentru dezbaterea
și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul
penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a
Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a
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contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru
2001/413/JAI a Consiliului. (L75/2021)
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Stimați colegi, vă rog să votați.
55 de voturi pentru, 49 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
La punctul 4 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra aprobării procedurii de
urgență pentru dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor din justiţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul justiţiei (L76/2021)
Adoptat de Camera Deputaților
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Stimați colegi, vă rog să votați.
54 de voturi pentru, 48 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
La punctul 5 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra aprobării procedurii
de urgență pentru dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind gestionarea gunoiului de
grajd. (L77/2021)
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Vă rog să votați.
59 de voturi pentru, 51 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
La punctul 6 al ordinii de zi avem vot asupra aprobării procedurii de urgență pentru dezbaterea
și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind Legea
societăților. (L78/2021)
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Vă rog să votați.
57 de voturi pentru, 50 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 7 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de transmitere
către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (b26/2021)
Supun votului solicitarea de transmitere către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată.
Vă rog să votați.
105 voturi pentru, 3 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
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*
La punctul 8 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra solicitării de
retragere din procesul legislativ a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor
acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de iden titate ale
cetățenilor români. (L71/2021)
Supun votului solicitarea de retragere din procesul legislativ a inițiativei legislative.
Vă rog să votați.
108 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 9 de pe ordinea de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența entităților critice –
COM(2020) 829 final.
Stimați colegi, vă rog să votați.
108 voturi pentru, un vot împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 10 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de
Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.389/2012 al Consiliului
privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor
electronice – COM(2021) 28 final.
Stimați colegi, vă rog să votați.
107 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 11 avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă privind
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei
(UE) 2016/1148 – COM(2020) 823 final.
Vă rog să votați.
106 voturi pentru, unul împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 12 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel
european (Legea privind guvernanța datelor) – COM(2020) 767 final.
Stimați colegi, vă rog să votați.
98 de voturi pentru, 11 împotrivă, o abținere, zero „nu votez.”
*
La punctul 13 de pe ordinea de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Pachetul „O
Uniune Europeană a sănătății”:
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- Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Uniuni Europene a sănătății: consolidarea
rezilienței UE în caz de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății – COM(2020) 724 final;
- de asemenea, avem Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea
pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea
acestora – COM(2020) 725 final;
- avem Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru european de prevenire și control al
bolilor – COM(2020) 726 final;
- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările
transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr.1082/2013/UE – COM(2020) 727 final;
- și Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia farmaceutică pentru Europa – COM(2020) 761 final.
Stimați colegi, vă rog să votați.
102 voturi pentru, unul împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 14 al ordinii de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și
Comitetul Regiunilor – Agenda UE privind combaterea terorismului: anticipare, prevenire, protejare și
răspuns – COM(2020) 795 final.
Vă rog să votați.
Rezultatul votului: 109 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 15 de pe ordinea de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Strategia de securitate cibernetică a UE pentru
deceniul digital – JOIN(2020) 18 final.
Stimați colegi, vă rog să votați.
109 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 16 urmează să ne pronunțăm prin vot asupra Proiectului de hotărâre pentru
completarea Regulamentului Senatului.
Vă rog să votați.
93 de voturi pentru, 14 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
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*
La punctul 17, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. (L58/2021)
Urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, cu
amendamente admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi
modificat prin amendamentele din raportul comisiei.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
Stimați colegi, vă rog să votați.
105 voturi pentru, 3 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez.”
*
La punctul 19 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea
Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L67/2021)
Urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, cu
amendamente admise, și a propunerii legislative, astfel cum se propune a fi modificată prin
amendamentele din raportul comisiei.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
Vă rog să votați.
108 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 20 avem Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o
participație majoritară. (L62/2021)
Urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv
respingerea propunerii legislative. Aceasta face parte din categoria legilor ordinare.
Vă rog să votați.
108 voturi pentru, 2 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 21 avem Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 75 din
Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea
condominiilor nr.196/2018. (L63/2021)
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Urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de admitere, cu
amendamente admise, și a propunerii legislative, astfel cum se propune a fi modificată prin
amendamentele din raportul comisiei. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
Stimați colegi, vă rog să votați.
109 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 22 al ordinii de zi avem Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri
necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă și pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură
civilă (L643/2016) – reexaminare.
Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului și a legii privind respingerea ordonanței.
Legea face parte din categoria legilor ordinare.
Vă rog să votați.
107 voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”.
*
La punctul 23 al ordinii de zi avem Legea privind unele măsuri pentru organizarea
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales
în anul 2016 (L464/2020) – reexaminare.
Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea legii.
Legea face parte din categoria legilor organice.
Stimați colegi, vă rog să votați.
75 de voturi pentru, zero împotrivă, 34 de abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 24 al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre referitoare la Propunerea de
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a
Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter
personal – COM 20 final.
Stimați colegi, vă rog să votați.
110 voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 25 al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă
a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește
alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal – COM 21 final.
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Vă rog să votați.
105 voturi pentru, 3 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 26 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra aprobării procedurii de
urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea Proiectului de lege privind stabilirea măsurilor de protecție
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (L85/2021) – prioritate legislativă a Guvernului.
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Stimați colegi, vă rog să votați.
55 de voturi pentru, 52 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
La punctul 27 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra aprobării procedurii de
urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. (L93/2021)
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Stimați colegi, vă rog să votați.
11 voturi pentru, 96 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
La punctul 28 al ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra aprobării procedurii de
urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. (L94/2021)
Supun votului solicitarea de dezbatere a inițiativei legislative cu procedură de urgență.
Stimați colegi, vă rog să votați.
13 voturi pentru, 99 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”.
*
Îi invit pe liderii grupurilor parlamentare să ne transmită listele cu senatorii care vor fi apelați
telefonic, pentru votul telefonic.
Mulțumesc.
PAUZĂ
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Stimați colegi,
Înainte de a trece la votul telefonic, avem două situații de la doi colegi senatori, doamna senator
Anisie și domnul Mircescu, cărora nu le-a funcționat, din păcate, tableta la anumite puncte.
Mi-am notat, doamna Anisie, tableta dumneavoastră n-a funcționat la punctul 4 marginal.
Vă rugăm să ne spuneți acum cum votați.
Microfonul 2, vă rog.
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Doamna Monica-Cristina Anisie:
Votul meu este pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna Anisie.
Doamna Monica-Cristina Anisie:
Și eu vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Microfonul central, domnul Mircescu.
Cum votați astăzi, vă rog?
Domnul Ion-Narcis Mircescu:
Pentru – de la 1 la 26, 27 și 28 – împotrivă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule Mircescu.
Acolo putem, dacă colegii sunt pregătiți… Mircescu…, putem începe votul telefonic, doar că
va trebui să-mi dați și mie listele de acolo, după ce vi le copiați.
Mircescu Ion, pentru – până la 26. (Discuții.)
Vă luăm pe telefon, doamna Șoșoacă, sau ați votat?
Acolo sunteți mai calmă puțin.
Îmi dați și mie listele? Puteți sau… Vă rog mult.
Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală):
Ați zis ceva de mine?
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Am întrebat dacă pe telefon sau… Nu am observat dacă ați votat pe tabletă.
(Replică neinteligibilă a doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă.)
Mulțumesc, doamna senator.
Stimați colegi, începem.
Încercăm, cumva, într-o ordine alfabetică, așa este bine.
Doamna Anastase Roberta-Alma, vă rog.
Se pregătesc domnul Badea, domnul Busuioc Andrei. (Discuții.)
Doamna Roberta-Alma Anastase:
Bună ziua!
Roberta Anastase sunt, senator PNL de Prahova, votul meu de la punctul 1 la punctul 26 este
pentru, punctele 27 și 28 – împotrivă și restul – pentru.
Vă mulțumesc.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Încercăm cu domnul Busuioc.
Domnul Badea, vă rog.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Bună ziua!
Senatorul Viorel Badea sunt, votul meu este următorul: punctele 27, 28 – împotrivă, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul Busuioc Andrei, vă rog.
Și pregătim Cadariu, Cîțu, Cîmpeanu.
Busuioc, vă rog. (Discuții.)
Dar cum votează domnul Busuioc? (Discuții.)
Domnul Busuioc a votat pe tabletă. Atunci este în regulă. Dacă colegii l-au dat, este în regulă.
Mai departe, Cadariu, Cîțu, Cîmpeanu, Ciucă.
Vă rog.
Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi, mai puțin punctele 27 și 28, la care sunt împotrivă.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Cîmpeanu, Cîțu, Cadariu, Cazanciuc.
Domnul Florin-Vasile Cîțu:
Bună seara!
Senator Cîțu Florin-Vasile, de la punctul 1 la 26 – vot pentru, 27 – împotrivă, 28 – împotrivă,
29 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule premier.
Cîmpeanu, Ciucă, Cadariu… A fost Cadariu.
Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu:
Sorin Cîmpeanu, votul meu este pentru la toate punctele, cu excepția punctelor 27 și 28, unde
votul meu este împotrivă, conform deciziei Partidului Național Liberal.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Cazanciuc, Cuc, Ciucă, Corlățean apoi, Cseke Attila.
Domnul Nicolae-Ionel Ciucă:
… mai puțin punctele 27 și 28, unde votez împotrivă, la celelalte votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Domnul Ciucă, da?
Mulțumesc.
Am înțeles. OK.
Haideți, domnul Cîmpeanu, domnul Cazanciuc, domnul Cuc, Cseke Attila, Costea Adrian.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
M-auziți?
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Da.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Punctul 1 – pentru, punctele 2 - 6 – contra, punctele 7 și 8 – pentru, de la 9 la 22 – pentru,
23 – abținere, 24, 25 – pentru, 26 - 28 – contra.
Mulțumesc.
Sunt Robert Cazanciuc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule Cazanciuc. (Discuții.)
Cine? Domnul Cuc a votat pe tabletă. Este în regulă.
Costea Adrian am aici.
Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu:
Sorin Cîmpeanu, votul meu este pentru, cu excepția punctelor 27, 28. Votul este conform
deciziei Partidului Național Liberal.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim frumos.
Costea Adrian.
Titus Corlățean.
Domnul Titus Corlățean:
… senator de Dâmbovița, votul meu este pentru la punctul 1, la punctele 2 până la 6 – contra,
punctele 7 și 8 – pentru, punctele 9 - 15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, punctele
19 până la 22 – pentru, 23 – abținere, 24 și 25 – pentru și punctele 26 până la 28 – contra.
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Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator Corlățean.
Domnul Cosma răspunde?
Costea nu răspunde, nu?
OK. Costea nu răspunde.
Să încercăm Cseke Attila, vă rog, domnul ministru, apoi domnul Iordache.
Nu răspunde nici domnul Cseke Attila.
Domnii Iordache, Hatos, Oros și Dunca.
Mă scuzați, am trecut de Dunca.
Dunca, vă rog. (Discuții.)
Domnul Ion Iordache:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, mai puțin 27 și 28, la care sunt împotrivă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Hatos cumva?
Din sală: Domnul Iordache.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Domnul Iordache. Mă scuzați! (Discuții.)
Dunca a votat pe tabletă.
Hatos, ce s-a întâmplat?
Hatos, vă rog.
Domnul Adrian Hatos:
Bună ziua!
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, cu excepția punctelor 27 și 28, la care
votez împotrivă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator Hatos Adrian. (Discuții.)
Vă rog, vă rog!
Domnul Nechita-Adrian Oros:
Adrian Oros, senator PNL de Cluj, pentru puncte 27, 28 – împotrivă, pentru restul punctelor – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Oros a fost? Oros.
Pauliuc, Purcărin, Pistru.
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Mă scuzați! Trebuie să revenim și la domnul Mutu.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Bună ziua, stimați colegi!
Nicoleta Pauliuc sunt, senator PNL de Ilfov, votul meu este „pentru” – punctele de pe ordinea
de zi, cu excepția punctelor 27 și 28, unde votez împotrivă.
Mulțumesc foarte mult.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna Pauliuc.
Purcărin, Pistru, Mutu.
Domnul Eugen Țapu Nazare:
Bună ziua!
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi, mai puțin 27 și 28 – votul meu este împotrivă la aceste două puncte.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule Țapu Nazare.
Pistru, Purcărin nu răspund? Domnul Mutu?
Doamna Purcărin nu răspunde. (Discuții.)
Ce avem?
Domnul Gabriel Mutu:
… senator PSD, pentru punctul 1 – pentru, punctul 2… (Neinteligibil.)… – contra, punctele
7, 8 – pentru, punctele 9 până la 15 – pentru, punctul 16 – pentru, 17, 18 – pentru, 19 - 22 – pentru,
23… (Neinteligibil.), 24, 25 – pentru, 26 - 28 – contra. La punctul 29 nu știu dacă s-a depus raportul.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Nu este cazul.
Domnul Mutu a fost, da?
Domnul Gabriel Mutu:
Gabriel Mutu, senator, București.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator. (Discuții.)
Răducanu, pe tabletă, Purcărin ați zis că nu răspunde.
Pistru? (Discuții.)
Romașcanu?
Resmeriță.
Tánczos Barna.
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Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:
Bună ziua!
Sunt senatorul Cristian Resmeriță, punctul 1 de pe ordinea de zi – pentru, punctul 2 – contra,
punctul 3 – contra, punctul 4 – contra, punctul 5 – contra, punctul 6 – contra, punctul 7 – pentru, 8 – pentru,
9 – pentru, 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru,
17 – pentru, 18 – retrimisă la comisie, 19 – pentru, 20 – pentru, 21 – pentru, 22 – pentru, 23 – abținere,
24 – pentru, 25 – pentru, 26 – contra, 27 – contra, 28 – contra.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc și eu, domnule senator Resmeriță.
Domnul Romașcanu, dacă răspunde, vă rog.
Tánczos Barna.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc.
Bună ziua!
Lucian Romașcanu, senator PSD de Buzău, votul meu este: 1 – pentru, punctul 1, punctele 2 - 6
inclusiv – contra, punctele 7 până la 22 – pentru, 23 – abținere, 24, 25 – pentru, 26 până la 28 – contra.
Și cam asta este tot.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
La revedere!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
La revedere, domnule lider de grup.
Domnul Tánczos Barna:
Bună ziua!
Barna Tánczos, senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este: la punctele 1… între
punctele 1 și 26 – pentru, punctele 27 și 28 – împotrivă.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Cine nu răspunde, doamna Sbîrnea? (Discuții.)
A votat pe tabletă Sbîrnea.
Mai avem: Pistru nu ne-a răspuns, Toma, Voiculescu și Zamfir.
Și Neagu Ionuț, aici…, o secundă, că aveam și un Neagu Ionuț.
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Acum? (Discuții.)
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Bună ziua!
M-auziți? (Discuții.)
Daniel Zamfir sunt, votul meu este: la punctul 1 – pentru, la punctul 2… de la 2 până la 6…
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Contra!
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
… contra, la 7, 8 – pentru, 9 - 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru retrimitere la
comisie, de la 19 la 22 – pentru, 23 – pentru… abținere, 24, 25 – pentru, 26 - 28 – contra, 29 sub
rezerva depunerii raportului.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule senator.
Toma, Voiculescu. (Discuții.)
Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu:
Bună ziua!
Sunt senatorul Liviu Voiculescu, votul meu astăzi este după cum urmează: punctele 1 - 26
inclusiv – vot pentru, punctele 27 - 28 – împotrivă.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vlad Sergiu și Voiculescu, vă rog.
Domnul Toma-Florin Petcu:
Petcu Toma, senator PNL, Circumscripția nr.19 Giurgiu, la ordinea de zi votez în felul următor:
pentru punctele 27 - 28 – împotrivă și la restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Voiculescu, Vlad.
Spuneți. (Discuții.)
A votat Voiculescu? A votat. Scuze, scuze, da!
Vlad, atunci, Sergiu.
Domnul Sergiu Cosmin Vlad:
Bună ziua!
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Vlad Sergiu Cosmin sunt, senator USR de Arad, și votul meu este următorul: de la punctul 1 la
26 – pentru, iar punctele 27 și 28 – împotrivă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă mulțumesc frumos, domnule senator.
Facem o mică recapitulare.
Pistru, nu mi s-a spus nimic. Domnul Pistru, ce știm de el?
Mai încercăm o dată, vă rog mult.
De asemenea, mai încercăm o dată la domnul Cseke Attila. (Discuții.)
Cseke a votat pe tabletă.
Mulțumesc.
Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
Bună ziua!
Bianca Purcărin, PSD Bacău, 1 – pentru, de la 2 la 6 – contra, 7, 8 – pentru, 9 - 15 – pentru,
16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru, 19 - 22 – pentru, 23 – abținere, 24, 25 – pentru, 26 - 28 – contra,
29 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, doamna Purcărin Bianca-Mihaela.
Dacă mai avem vreun telefon.
De Pistru nu m-am lămurit, nu știm. Nu ne-am lămurit, nu?
Domnul Pistru și domnul Neagu Ionuț.
Cine răspunde?
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
… Pistru sunt, senator PSD, la punctul 1 – pentru, la punctele 2 până la 6 – contra, la
punctele 7, 8 – pentru, la punctele de la 9 la 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru
retrimitere la comisie, de la 19 la 22 – pentru, la 23 – abținere, 24, 25 – pentru, 26 - 28 – contra, 29
– sub rezerva depunerii raportului.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă mulțumim frumos, domnule senator Pistru.
Ar mai fi Neagu Ionuț, vă rog.
Costea Adrian, mai încercăm o dată.
Și la Cseke Attila. Poate răspunde pe telefonul care a fost mai… (Discuții.)
Poftiți? A votat pe tabletă. Scuze! În regulă.
Costea Adrian și Neagu Ionuț și am încheiat și votul din această seară.
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Domnul Ionuț Neagu:
Bună ziua, stimați colegi!
Senator Ionuț Neagu, Circumscripția nr.15 Covasna, votul meu este în felul următor – o să vă
zic pentru, după care o să vă zic cele contra –, deci, „pentru” sunt: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 și 27, și, pentru verificare, cele contra sunt – 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16, 26, 28.
Vă mulțumesc frumos.
O zi bună să aveți!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Este bine.
Am avut Neagu Ionuț, de la AUR, dacă am reținut eu bine. O să mă consult cu colegii.
Neagu Ionuț, da.
Și Costea Adrian ați zis că nu mai e cazul, nu răspunde.
Am încheiat votul în seara aceasta.
Mulțumim, stimați colegi.
Să le centralizăm acum.
PAUZĂ
Din sală: Votați, vă rog.
Domnul Adrian Costea:
Bună ziua!
Votez pentru la punctul 1, împotrivă – la punctele 2, 3, 4, 5 și 6, pentru – la punctele 7, 8, 9, 10, 11,
împotrivă – la punctele 12 și 13, pentru – la punctele 14, 15, 16 și 17…, și 18, și 19, 20 – împotrivă,
21 – împotrivă, 22 – pentru, 23 – pentru, 24 – pentru, 25 – pentru, 26 – împotrivă, 27 – pentru, 28 – pentru.
E OK? (Discuții.)
28 – pentru.
Din sală: Mulțumim.
*
PAUZĂ
Doamna Anca Dana Dragu:
Voi da 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:
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1. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar
unic european – procedură de urgență;
2. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii – procedură de urgență;
3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea
cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare – procedură de urgență;
4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea
termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – procedură de urgență;
5. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea
unor cheltuieli în domeniul sănătății – procedură de urgență;
6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii
nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern – procedură de urgență;
7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri
pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora – procedură de urgență;
8. Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind
reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2020 privind modificarea şi completarea
Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003;
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1)
lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din
funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea
unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 – procedură de urgență;
12. Lege pentru completarea art.107 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice – procedură de urgență.
Termenul pentru sesizare este de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile
pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii (astăzi, 12 aprilie 2021).
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Termenul se calculează luând în considerare ziua anunţului, respectiv data de astăzi, 12 aprilie 2021.
*
Domnule secretar, vă rog să ne anunțați rezultatul votului.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Stimați colegi,
Votul final din această seară este după cum urmează:
Punctul 1 de pe ordinea de zi:
- vot telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- în total: 122 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 2 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic: 16 voturi pentru, 10 contra, zero abțineri;
- total: 69 de voturi pentru, 56 contra, zero abțineri.
Punctul 3:
- vot telefonic: 16 voturi pentru, 10 contra, zero abțineri;
- în total: 71 pentru, 59 contra, zero abțineri.
Punctul 4 de pe ordinea de zi:
- la vot telefonic: 17 voturi pentru, 10 contra, zero abțineri;
- total voturi: 71 pentru, 58 contra, zero abțineri.
Punctul 5 de pe ordinea de zi:
- vot telefonic: 16 pentru, 10 contra, zero abțineri;
- în total 75 pentru, 61 contra, zero abțineri.
Punctul 6 de pe ordinea de zi:
- vot telefonic: 17 voturi pentru, 9 contra, zero abțineri;
- vot total: 74 de voturi pentru, 59 contra, zero abțineri.
Punctul 7 de pe ordinea de zi:
- vot telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- vot total: 131 voturi pentru, 3 contra, zero abțineri.
Punctul 8 de pe ordinea de zi:
- vot telefonic: 25 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri;
- vot total: 133 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri.
Punctul 9:
- vot telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total: 134 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri.
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Punctul 10:
- vot telefonic, 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 11:
- vot telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 132 pentru, unul contra, zero abțineri.
Punctul 12:
- vot telefonic: 24 de voturi pentru, 2 contra, zero abțineri;
- total voturi: 122 pentru, 13 contra, o abținere.
Punctul 13:
- vot telefonic: 25 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri;
- vot total: 127 de voturi pentru, 2 contra, zero abțineri.
Punctul 14:
- telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 135 pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 15:
- la votul telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 135 pentru, zero contra, zero abținere.
Punctul 16 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic: 25 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri;
- total voturi: 118 pentru, 15 contra, zero abțineri.
Punctul 17 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 131 pentru, 3 contra, zero abțineri.
Punctul 19 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 134 pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 20:
- la votul telefonic: 25 pentru, unul contra, zero abțineri;
- total voturi: 133 pentru, 3 contra, zero abțineri.
Punctul 21:
- la votul telefonic: 25 de voturi pentru, unul contra, zero abțineri;
- total voturi: 134 pentru, unul contra, zero abțineri.
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Punctul 22 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 133 pentru, zero contra, o abținere.
Punctul 23:
- la votul telefonic: 18 voturi pentru, zero contra, 8 abțineri;
- total voturi: 93 pentru, zero contra, 42 de abțineri.
Punctul 24 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic: 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 136 pentru, zero contra, zero abțineri.
Punctul 25 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic am avut 26 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri;
- total voturi: 131 pentru, 3 contra, zero abțineri.
Punctul 26:
- la votul telefonic: 16 voturi pentru, 10 contra, zero abțineri.
- total voturi: 71 pentru, 62 contra, zero abțineri.
Punctul 27:
- la votul telefonic am avut 2 voturi pentru, 24 contra, zero abțineri;
- total voturi la punctul 27: 13 pentru, 120 contra, zero abțineri.
Și ultimul punct din această seară de pe ordinea de zi votat de senatorii din Parlamentul României:
- la votul telefonic am avut un vot pentru, 25 de voturi contra și zero abțineri;
- total voturi la punctul 28: 14 pentru, 124 contra, zero abțineri.
Vă mulțumesc.
Seară bună! (Discuții.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Ca urmare a votului cumulat pe tablete și prin apel telefonic, rezultatul votului este următorul:
La punctul 1 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată.
La punctul 2 solicitarea de retrimitere la comisie a inițiativei legislative a fost aprobată.
La punctul 3 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost aprobată.
La punctul 4 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost aprobată.
La punctul 5 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost aprobată.
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La punctul 6 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost aprobată.
La punctul 7 al ordinii de zi transmiterea către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată,
a inițiativei legislative a fost aprobată.
La punctul 8 solicitarea de retragere din procesul legislativ a inițiativei legislative a fost aprobată.
Proiectele de hotărâre înscrise la punctele de la 9 la 15 ale ordinii de zi au fost adoptate.
La punctul 16 al ordinii de zi Proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului
Senatului a fost adoptat.
La punctul 17 al ordinii de zi proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței a fost adoptat.
La punctul 19 inițiativa legislativă a fost adoptată.
La punctul 20 inițiativa legislativă a fost respinsă.
La punctul 21 inițiativa legislativă a fost adoptată.
La punctul 22 al ordinii de zi legea privind respingerea ordonanței a fost adoptată.
La punctul 23 legea a fost respinsă.
Proiectele de hotărâre înscrise la punctele 24, 25 au fost adoptate.
La punctul 26 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost aprobată.
La punctul 27 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost respinsă.
La punctul 28 solicitarea de dezbatere și adoptare a inițiativei legislative cu procedură de
urgență a fost respinsă.
Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului.
Ședința s-a încheiat la ora 18.17.
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