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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 15 aprilie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 14.30. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al 

Senatului, asistat de domnii Marian Pavel și Mario-Ovidiu Oprea, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Bună ziua, stimați colegi prezenți, stimați colegi aflați la distanță socială regulamentară! 

O ultimă întâlnire în Săptămâna Patimilor, să sperăm că va fi de bun augur pentru toată lumea 

și că, în foarte scurt timp, vom avea din nou bucuria de a fi împreună în această frumoasă sală a 

plenului Senatului. 

Pentru astăzi, o scurtă ordine de zi. 

Ședința plenului este condusă de vicepreședinte Robert Cazanciuc, ajutat de domnul senator 

Pavel și domnul senator Oprea. 

Ordinea de zi pentru ședința de astăzi și programul de lucru, așa cum au fost stabilite de 

Comitetul liderilor, au fost afișate și distribuite. 

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

Stimați colegi, 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.133¹ din Regulament, modificat prin Hotărârea 

Senatului nr.16/2020, în situații excepționale, ședințele de plen ale Senatului se desfășoară prin 

mijloace electronice. 

De asemenea, conform art.110¹ din Regulament, dezbaterea și adoptarea inițiativelor se vor 

face printr-o procedură simplificată. 

Vă reamintesc că în cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant 

al fiecărui grup parlamentar, pentru maximum 2 minute, în ordinea mărimii grupurilor; reprezentantul 

senatorilor neafiliați poate interveni pentru maximum un minut. 

Președintele de ședință va dispune efectuarea unui apel telefonic prin intermediul căruia 

senatorul își va susține intervenția, conform listei vorbitorilor comunicate de către liderii grupurilor 

parlamentare. 

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 
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transmiterea unui SMS la numărul de telefon 0725 965 921, prin care se va indica motivul solicitării de 

înscriere la cuvânt. 

Pentru operativitate, urmare hotărârii Comitetului liderilor grupurilor din 14 aprilie 2020, având 

în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în prima parte a ședinței de plen 

se vor desfășura dezbaterile asupra inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea 

acestora, în a doua parte a ședinței, se va exprima votul asupra tuturor inițiativelor legislative dezbătute 

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

legislativă pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi. 

Cu aceste precizări, v-aș propune să trecem la dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, respectiv 

Propunerea legislativă privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice… centrale… 

Văd o intervenție din partea doamnei senator Dinu, dorește o completare la ordinea de zi. 

Vă rog să luați legătura cu doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Stimați colegi, 

Solicit, în calitate de vicelider al Grupului senatorial USR, completarea ordinii de zi cu două 

puncte, și anume: L100/2020 – Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de 

etolog, și L143/2020 – Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.29/2020 privind 

unele măsuri economice și fiscal-bugetare. 

Fac precizarea că pentru ambele acte normative s-au organizat ample dezbateri, au rezultat 

rapoarte consistente, cu aproximativ 30 de pagini de amendamente admise: la L100 avem 15 

amendamente admise, la L143 – 21 de amendamente admise.  

Toată această muncă desfășurată în comisiile de specialitate se pierde, dacă astăzi nu se 

completează ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

După cum știți, sunt mai multe proiecte în fază finală. Comitetul liderilor a hotărât o ordine de 

zi scurtă, pe chestiuni, să spunem, de foarte mare actualitate. 

V-aș propune o scurtă pauză, de 5 minute, pentru că această chestiune a ordinii de zi trebuie 

tranșată la nivelul Comitetului liderilor. 

Vom suspenda ședința pentru 5 minute, cu rugămintea către liderii de grup de a tranșa această 

chestiune a suplimentării ordinii de zi. 

Mulțumesc. 
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PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Reluăm lucrările ședinței. 

În urma scurtei întâlniri dintre membrii Comitetului liderilor, ordinea de zi va fi completată cu 

L143/2020 – Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind 

unele măsuri economice și fiscal-bugetare. 

Rugămintea de a trimite în timp util și colegii senatori care vor interveni pentru acest proiect 

din partea fiecărui grup parlamentar. 

Revenim la punctul 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind prelungirea mandatelor 

autorităților administrației publice locale. (L207/2020) 

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină și imunități este de admitere, cu un 

amendament admis, a propunerii legislative. 

Propunerea face parte din categoria legilor organice. Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Se vor efectua apeluri telefonice conform listei înscrierilor la cuvânt. 

Și vă reamintesc că poate lua cuvântul un singur reprezentant de grup, în limita a două minute, 

iar din partea senatorilor neafiliați – un minut. 

Pentru început, vă rog să-l apelați pe domnul senator Șerban Nicolae, din partea Grupului PSD. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bun găsit tuturor! 

Sper că toată lumea este bine și că nu sunt probleme de sănătate în rândul colegilor. 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Această propunere legislativă a apărut în urma unor dezbateri apărute în spațiul public, 

referitoare la mandatele aleșilor locali, astfel cum au fost ele dobândite în urma alegerilor din 2016. 

Pentru juriști, și nu doar pentru ei, o interpretare teleologică corectă și armonizată a dispozițiilor legale 

nu ar fi ridicat probleme, în sensul în care mandatele aleșilor locali aleși în urma alegerilor locale din 

2016 încetează la data depunerii jurământului de către nou-aleșii din următoarele alegeri locale. 

De altfel, așa cum se cunoaște, nu există o dată unică de început al mandatelor primarilor, 

președinților consiliilor județene, consilierilor județeni, consilierilor locali. Din diverse motive, nu pe 

mandate fracționate, mai mulți aleși locali au depus jurământul la date diferite: în urma unor 

contestații, a unor validări întârziate și așa mai departe. Dar, pentru a elimina toate aceste suspiciuni 
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legate de potențiala interpretare contradictorie și diferită de la caz la caz, patru parlamentari, doi 

senatori și doi deputați – e vorba de deputații Ciolacu, Ponta și Kelemen și senatorul Tăriceanu –, au 

făcut o propunere legislativă cu două articole, care vizează faptul că mandatele în curs ale aleșilor 

locali (primarul general al municipiului București, primarii de localități, președinții de consilii 

județene, consiliile județene, consiliile locale și Consiliul Municipiului București plus consiliile 

sectoarelor) se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data încetării stării de urgență. 

Față de alte propuneri similare, aceasta este varianta corectă, din punctul nostru de vedere, 

pentru că ea ține cont exact de aspectul pe care vi l-am relevat puțin mai devreme, și anume faptul că 

nu toți aleșii locali rezultați din alegerile din 2016 au depus jurământul la aceeași dată, și atunci ar 

apărea discuții legate de expirarea calendaristică a celor 4 ani. 

În mod normal, nu ar fi trebuit să aibă loc asemenea discuții, dar pentru evitarea oricăror 

dezbateri inutile și a unor aplicări greșite ale legii, am convenit că facem această propunere legislativă. 

De aceea, soluția corectă este ca prelungirea să vizeze un termen acoperitor pentru toate ipotezele 

individuale. 

La alin.(2) al articolului unic s-a propus un amendament de către senatorii Császár, Cseke, 

Preda și Nicolae, ulterior a fost preluat de parlamentarii PSD din Comisia juridică, de toți ceilalți 

colegi senatori PSD din Comisia juridică, în sensul în care, prin derogare de la prevederile art.10 din 

legea actuală, Legea nr.215/2015, data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale să fie 

stabilită prin lege, cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei de votare. 

Această soluție este una cât se poate de corectă, este mult mai bine redactată față de forma din 

propunerea legislativă și vizează, în esență, faptul că Parlamentul este cel care stabilește data 

alegerilor, mai ales în condițiile în care suntem în stare de urgență și este greu de anticipat care ar fi 

momentul în care încetează starea de urgență, momentul în care autoritățile reintră în activitatea și 

atribuțiile obișnuite prevăzute de lege. Și, pentru a evita orice alt fel de speculații, aceasta este soluția 

corectă. 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat susține raportul Comisiei juridice și 

propunerea legislativă în forma amendată, astfel cum am precizat, și vă invităm să faceți același lucru, 

considerând că este o soluție corectă, nepartizană, valabilă pentru toate partidele politice care au aleși 

locali în  momentul de față. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule Șerban Nicolae. 

Domnul Daniel Fenechiu, urmează. 
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Se pregătește doamna Florina Presadă. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Domnule președinte, 

Dragi colegi, 

Fără discuție… nu se discută… este o situație în care întreaga administrație publică locală este 

implicată în această luptă pe care, practic, o ducem toții cu coronavirusul SARS-CoV-2 și este cât se 

poate de justificată o idee de prelungire a mandatului administrației publice, iar maximum 6 luni de 

zile este un termen rezonabil. 

Din păcate însă, anumiți colegi au simțit nevoia să-și manifeste inventivitatea și să elimine, 

practic, Guvernul din mecanismul realizării alegerilor, modificând, practic, prevederea pe care o 

aveam clară, pe care o utilizam, de la Legea nr.215. 

Este motivul pentru care Partidul Național Liberal, având în vedere și împrejurarea că avem o 

ordonanță de urgență în circuitul parlamentar care, cu voia lui Dumnezeu și a majorității, ar putea fi 

dezbătută săptămâna viitoare, repet, ar putea fi, deci Partidul Național Liberal va vota împotriva 

acestui proiect de lege. 

Vă mulțumesc.  

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule Fenechiu. 

Doamna Florina Presadă. 

Urmează domnul Cseke Attila. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Suntem de acord că este nevoie de o reglementare pentru prelungirea mandatelor aleșilor locali 

în situația în care nu pot fi organizate alegeri la termen. Este normal ca alegerile locale de anul acesta 

să fie amânate pentru a nu pune în pericol viața oamenilor și pentru a asigura o participare crescută la 

vot, în condiții de normalitate. Au mai făcut-o și alte țări: Spania, Marea Britanie, Austria sau Franța, 

pentru turul doi al alegerilor locale. 

Însă, propunerea de față, L207/2020, a domnilor Tăriceanu, Ciolacu, Ponta și Kelemen nu 

rezolvă problema cu care ne confruntăm. Această propunere spune că mandatele aleșilor locali se 

prelungesc cu cel mult 6 luni de la data încetării stării de urgență, iar data alegerilor locale se hotărăște 

prin… (Neinteligibil.) de către Parlament. 



 

- 7 - 

 

În prima parte, cea privind prelungirea mandatelor, avem mai multe probleme, pentru că acel 

articol este aplicabil tuturor situațiilor de stare de urgență cu care ne confruntăm sau cu care ne vom 

mai confrunta de aici încolo, pentru că el nu precizează că este vorba doar despre situația de față. 

În al doilea rând, norma este neclară, ea nu spune cu cât se prelungesc, de fapt, mandatele 

aleșilor locali. 

Acest lucru a fost sesizat, de altfel, și de Consiliul Legislativ în avizul pe care l-a dat. 

Apoi, prevederea include și mandatele președinților de consilii județene, or, aceștia nu au fost 

aleși președinți în urma unor alegeri directe, ci prin votul celorlalți consilieri județeni. 

A doua parte a legii, cea privind stabilirea datei alegerilor de către Parlament, este o premieră și 

o noutate legislativă. Eu înțeleg că vrem să avem un Parlament cât mai implicat și responsabil, dar nu 

așa vom obține acest lucru. Data alegerilor se stabilește, în mod tradițional, de către Guvern, prin 

hotărâre de Guvern. Și este normal să fie așa pentru că Executivul este cel care organizează alegerile. 

În cazul de față, este cu atât mai oportun ca data alegerilor să fie stabilită de către Guvern, cu avizul 

Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență. 

Propunerea de față nu este decât o încercare a domnilor Tăriceanu, Ciolacu, Ponta și Kelemen 

de a-și ține partidele relevante în jocul politic, prin tentativa de a se juca cu data alegerilor locale și cu 

majoritățile din Parlament. 

Pentru aceste motive, USR va vota împotriva Propunerii legislative L207/2020. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cseke Attila.  

Din partea grupului senatorilor neafiliați nu avem înscrieri la cuvânt. 

Vă rog, domnul Cseke Attila. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Încă din luna februarie a acestui an, UDMR a spus răspicat că este nevoie de prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale. Era destul de clar, încă de atunci, pentru noi că 

situația epidemiologică nu va permite ca autoritățile locale alese în 2016 să-și finalizeze mandatul în 

iunie 2020, ci va fi nevoie de prelungirea acestor mandate. Din acest punct de vedere, acest proiect 

legislativ este de bun augur. 

Sigur că și Guvernul, peste o săptămână… la o săptămână de la înaintarea acestei propuneri 

legislative în Parlament, a emis o ordonanță de urgență, Ordonanța nr.44, care prevede, între altele, 
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prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale. O reglementare puțin diferită și care 

ridică, de altfel, alte tipuri de probleme, pe care le vom discuta la data dezbaterii acelei ordonanțe. 

Codul administrativ prevede în asemenea situații că prin lege organică se prelungește mandatul 

autorității publice locale. Suntem într-o asemenea situație excepțională, dar pentru noi, pentru UDMR, 

este clar că nu Guvernul, nu puterea executivă trebuie să prelungească mandatele autorităților 

administrației publice locale alese, care sunt autorități care se constituie în urma votului electoral, prin 

încredințarea directă a electoratului. Parlamentul este, în schimb, și trebuie să fie cel care, ca putere 

legislativă, să prelungească prin lege organică aceste mandate. Și noi credem că, din acest punct de 

vedere, Codul administrativ este în acest sens: când spune de lege organică, se referă la atribuția 

Parlamentului. Astfel că, după părerea noastră, Parlamentul este îndrituit a reglementa această situație. 

Drept urmare, pentru noi acest proiect legislativ răspunde acestor cerințe legale, e înaintat spre 

dezbatere forului legislativ abilitat a decide prelungirea și, da, având în vedere că suntem într-o 

perioadă excepțională, când dialogul și chiar consensul între formațiunile parlamentare, pe de o parte, 

este de dorit și ar fi de dorit și un dialog cu Guvernul – care astăzi nu prea există, și nu din vina 

Parlamentului –, noi considerăm că este corect ca, prin derogare, anul acesta data alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale să fie stabilită de către Parlament, prin lege organică, cu 75 de 

zile înaintea votării. 

UDMR va susține raportul Comisiei juridice și vom vota raportul cu amendamente și 

propunerea legislativă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Stimați colegi, 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează ca votul să fie 

exercitat, așa după cum v-am informat, la sfârșitul ședinței. 

* 

Mergem mai departe.  

La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi avem Propunerea legislativă pentru completarea 

articolului 9 din Legea apelor nr.107/1996. (L222/2020) 

Raportul Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic este de admitere, cu 

amendamente admise, a propunerii legislative. 

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor 

prezenți. Senatul este primă Cameră sesizată. 



 

- 9 - 

 

Începem dezbaterile. 

Se vor efectua apeluri telefonice conform listei înscrierilor la cuvânt. 

Pentru început, o să-i dau cuvântul domnului senator Marian Pavel, din partea Grupului PSD, 

de la tribună, având în vedere că asigură secretariatul ședinței. 

Vă rog, domnule senator Pavel. 

Domnul Marian Pavel: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Am inițiat această propunere legislativă și nu o să încerc astăzi să reiau ceea ce am trecut în 

expunerea de motive, ci o să încerc să găsesc alte argumente în a vă convinge să susțineți această 

propunere legislativă. 

Stimați colegi, 

Fiecare dintre noi, că suntem oameni politici sau activăm în societatea civilă, în perioada asta, 

în care România, și nu numai România, trece printr-o perioadă foarte complicată, dăm tot felul de 

mesaje și încurajăm cetățenii ca în momentul de față să încerce să consume produse fabricate în 

România. 

Stimați colegi, 

Ca să putem să avem astăzi pe rafturile marilor magazine, și nu numai, produse fabricate în 

România, ar trebui să ne uităm și să încercăm să realizăm un cadru legislativ cât mai flexibil și, zic eu, 

dacă se poate, cât mai puțin taxat – și sunt convins că se poate – pentru fermierii și pentru producătorii 

din România. Ar trebui să mergem și să ne uităm pe costul de producție, să vedem elementele 

constitutive ale costului de producție, de ce astăzi fermierii și legumicultorii din România nu sunt 

competitivi și nu intră pe piețele de desfacere din România. 

De aceea, stimați colegi, propunerea pe care o fac astăzi are legătură cu costul de producție, are 

legătură cu o taxă pe care fermierii și, în principal, legumicultorii o plătesc către o instituție a statului 

român, și anume Apele Române. Vă propun astăzi ca în această perioadă să încercăm să simplificăm 

această procedură și să reducem anumite costuri pentru producătorii din România. 

Vreau, în încheiere, să mulțumesc reprezentanților comisiei de raport, Comisia de mediu, 

pentru raportul favorabil și aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră, anticipat, pentru votul pe care o 

să-l acordați astăzi. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Marian Pavel. 
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Vă rog să-l apelați pe domnul senator Costel Șoptică. 

Urmează domnul senator Mihai Goțiu. 

Domnul Costel Șoptică: 

Mulțumesc frumos. 

Domnule… 

Mă aud? Se aude? 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Da, da, se aude, vă rog! 

Domnul Costel Șoptică: 

Alo! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă auzim, vă auzim, puteți vorbi! 

Domnul Costel Șoptică: 

Mă aud? Da? 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Sunt senatorul Costel Șoptică, de la PNL. 

Vreau să fac precizarea că astăzi comisia de raport a fost Comisia de ape, păduri, pescuit, fond 

cinegetic, deci nu Comisia pentru mediu, pentru acuratețea informației. 

Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte legat de această inițiativă legislativă. Știm cu toții că 

suntem într-o perioadă dificilă, atât datorată stării de urgență, dar mai ales situației generate de seceta 

prelungită din agricultură. Această inițiativă este bine-venită, mai ales că fermierii care ar folosi 

această apă pentru irigații provin, în general, din zona legumicolă, și acest beneficiu pe care îl acordăm 

prin această lege este, practic, scutirea la plată a contribuției specifice de… (Neinteligibil.) gospodărire 

a apelor către Agenția Națională Apele Române pentru perioada stării de urgență și urmând și 6 luni 

după această perioadă. 

Consider că, indiferent de paternitatea unei legi, atât timp cât aceasta vine în sprijinul 

fermierilor români, mai ales pentru a depăși această perioadă dificilă prin care aceștia trec, trebuie să 

fim cu toții solidari, să fim alături de aceștia și de aceea parlamentarii Grupului Partidului Național 

Liberal vor vota astăzi pentru inițiativa legislativă. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 
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Într-adevăr, o veste bună în această perioadă. Cum spuneam, Săptămâna Mare ne unește. 

Domnul senator Mihai Goțiu. 

Urmează domnul Tánczos Barna. 

Vă rog. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua și bine v-am găsit, stimate colege și stimați colegi! 

Într-adevăr, susținerea agricultorilor și fermierilor români cred că este un deziderat la care 

trebuie să contribuim cu toții, dincolo de apartenența la un partid sau altul. 

Cu toate acestea, am câteva observații și sper să le rezolvăm până când această lege va primi 

votul definitiv și în Camera Deputaților, pentru că, din punctul meu de vedere, această lege ar fi trebuit 

să treacă și prin Comisia de agricultură, să cunoaștem impactul real al acestor măsuri, pentru că sunt, 

de fapt, două facilități pe care le acordăm prin această propunere legislativă: una de scutire de la taxele 

privitoare la avizele care trebuie eliberate pentru utilizarea acestei ape la irigații și, a doua, pentru 

utilizarea apei. 

Și cea de a doua observație: trebuie să ținem cont că și apa, la fel ca și hrana, este un lucru 

esențial și ține de securitatea și siguranța națională să avem resurse de apă curată. Așadar, utilizarea apei 

în agricultură trebuie să țină cont și de acest aspect. Și în aceste condiții, ținând cont de situația extrem de 

critică, în care avem o secetă care se suprapune peste pandemie și urmările acesteia, urmările negative 

din punct de vedere economic, credem că este pe deplin legitimă ideea de a proteja și de a ne asigura 

producția în România de alimente. Dar, în același timp, cred că trebuie să avem în vedere și măsuri… să 

ne asigurăm că această producție nu va ajunge să fie vândută la export, și noi, cei care suportăm, ca 

cetățeni, aceste costuri suplimentare, să ne trezim că rămânem fără această producție. 

De aceea, consider că ar trebui să avem niște garanții că, dacă ajutăm la această producție în 

situații excepționale, cum s-a menționat, să ne asigurăm că aceasta nu va părăsi România și că vom 

avea, vom beneficia, în caz de necesitate, de pe urma ei. Și, de asemenea, într-adevăr, trebuie să ne 

asigurăm că această apă care e folosită în irigații e folosită responsabil, astfel încât să nu creeze 

probleme în alimentarea cu apă a unor localități sau alte tipuri de probleme. 

USR va susține această propunere legislativă și sperăm ca până la votul final din Camera 

Deputaților să fie rezolvate și problemele pe care le-am semnalat și, de asemenea, să venim cu un 

pachet care să susțină într-adevăr agricultura din România și, în special, fermierii mici și mijlocii de 

care depinde, zic eu, bunăstarea acestei țări. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 
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Cum spuneam, continuă seria veștilor bune. 

Urmează domnul Tánczos Barna. 

Vă rog. 

Domnul Tánczos Barna: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, dragi colegi! 

Este o inițiativă legislativă pe care o salutăm, este prezentată de colegul nostru, domnul senator 

Pavel, și este una absolut bine-venită. Proiectul de lege, în forma în care a fost propus, vine și oferă un 

ajutor, un sprijin, fermierilor pe durata perioadei de criză cu care se confruntă acum fermierii, însă la 

fel de pertinente ar fi argumentele legate de seceta din această primăvară. 

Tocmai de aceea, în discuțiile pe care le-am avut cu colegul nostru, domnul senator, inițiatorul 

acestui proiect de lege, am propus ca textul final să prevadă o posibilitate și pentru viitor ca fermierii, 

în situații de criză, de secetă sau crize de altă natură, să poată beneficia de înlesniri cu privire la plata 

acelei contribuții specifice de gospodărire a apelor. 

Textul final, așa cum a fost aprobat de comisia raportoare, aduce o modificare substanțială 

inițiativei și la punctul (5), practic, generalizează această facilitate și prevede ca aceste surse de apă – 

subterane, ape curgătoare, lacurile de acumulare și altele asemenea – să fie folosite pentru irigații fără 

plata contribuției specifice de gospodărire a apelor. În varianta aceasta, este deja o prevedere generală, 

nu este condiționată de nicio situație de urgență, nu este condiționată de nicio perioadă secetoasă de 

exemplu. Și punctez acest lucru pentru că trebuie să fim conștienți, în momentul în care votăm, de 

varianta care părăsește Senatul, în formă aprobată. De asemenea, vine această precizare, la punctul 

(51), care spune că – un lucru extrem de bine-venit – perioada de avizare și aprobare a proiectelor care 

se depun se reduce la jumătate și că, în acest sens, Administrația Națională „Apele Române” va 

elabora norme metodologice. 

Textul, așa cum a ieșit din comisia raportoare, este un text bun pentru agricultori, vine și oferă 

un sprijin real în această perioadă critică, cel puțin din două puncte de vedere: din punct de vedere al 

primăverii secetoase și din punct de vedere al crizei cu care se confruntă întreaga țară, vine și oferă o 

mână de ajutor fermierilor. 

Tocmai de aceea, Grupul UDMR va vota pentru raportul de admitere, va vota pentru textul care 

a fost modificat de comisia raportoare și vom susține inițiativa legislativă. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Tánczos Barna. 

Stimați colegi, 
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Am încheiat aici dezbaterile generale asupra acestui proiect al ordinii de zi și urmează ca votul 

să fie exercitat la sfârșitul ședinței. 

* 

Următorul punct pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din 

Legea educației naționale nr.1/2011. (L538/2019) 

Raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport este de admitere, cu amendamente 

admise, a propunerii legislative. 

Propunerea a fost trecută tacit de Camera Deputaților. 

Face parte din categoria legilor organice. 

Cum spuneam, Senatul este Cameră decizională. 

Începem dezbaterile, din nou apeluri telefonice. 

Pentru început, din partea Grupului PSD, domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Urmează, din partea Grupului PNL, domnul Daniel Fenechiu. 

Vă rog. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Discutăm un proiect legislativ important pentru învățământul românesc, învățământ ce trebuie 

să continue să funcționeze chiar și în condițiile crizei prin care trecem. Pentru că, trebuie să 

recunoaștem onest, activitățile online s-au desfășurat în afara cadrului legal. De altfel, unele declarații 

de până acum ale ministrului educației, legate, spre exemplu, de posibilitatea de a desfășura online 

examenele din învățământul superior, nu au avut acoperire din punct de vedere legislativ. 

Astfel, Comisia de învățământ a Senatului a lucrat la un proiect adecvat situației în care ne 

aflăm. Premisele de la care am plecat au fost următoarele: nici prevederile din decretele prezidențiale 

pentru instituirea și, respectiv, prelungirea stării de urgență, nici documentele emise de Ministerul 

Educației și Cercetării nu stabilesc toate elementele pentru felul în care trebuie să funcționeze acum 

școala sau universitatea și nici felul în care acestea vor funcționa în zilele de după încetarea stării de 

urgență până la finalizarea anului școlar. Legea educației naționale, care ne ghidează pe toți cei din 

învățământ, nu are vreo prevedere pentru desfășurarea activităților în condițiile stării de urgență, în 

condițiile unei pandemii care presupune distanțarea socială. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? 

În consecință, Comisia de învățământ din Senat a trebuit să intervină și aveam nevoie de soluție 

urgență. De aceea, am plecat de la un proiect de lege pentru modificarea Legii nr.1/2011 trecut deja de 
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Camera Deputaților și l-am adaptat. În fapt, aș spune că am creat o minilege a educației pentru starea 

de urgență. 

Acest proiect de lege stabilește posibilitatea realizării de activități educaționale online, atât la 

nivelul învățământului preuniversitar, cât și superior. Am instituit posibilitatea ca examenele în 

învățământul superior, la toate nivelurile, să poată fi susținute online. Am instituit cadrul legal pentru 

ca universitățile, dacă va fi cazul, să desfășoare examenul de admitere online. Am prelungit 

valabilitatea acreditărilor și autorizărilor provizorii, pentru că evaluările ARACIS și ARACIP nu pot 

avea loc în condițiile actuale. Mai remarc faptul că textul final este unul care are prevederi clare pentru 

anul școlar curent, dar și prevederi generale, ce vor fi aplicabile dacă s-ar mai ivi asemenea situații. 

Stimați colegi, 

Subliniez felul în care s-a lucrat la acest proiect de lege. Fără nicio nuanță politică, toți ne-am 

gândit doar la găsirea soluțiilor pentru ca munca pe care profesorii au desfășurat-o după declanșarea 

crizei și pe care o vor desfășura în continuare să aibă suportul legal. Vorbim în aceste zile, cu 

îndreptățire, despre eforturile din sistemul sanitar. Să știți că și în învățământ cadrele didactice au făcut 

eforturi pentru a se adapta situației, pentru a găsi soluții astfel ca îndrumarea elevilor și studenților să 

continue. Nu putem să nu recunoaștem aceste eforturi. Ar fi de neadmis să nu existe un cadru legal 

care să permită continuarea și finalizarea anului școlar. 

În concluzie, acest proiect de lege arată încă o dată rolul pe care îl poate avea Parlamentul 

într-o situație precum aceea cu care ne confruntăm. Fără să fiu patetic, un vot împotriva acestei legi ar 

însemna un vot împotriva învățământului românesc. 

Evident, Grupul PSD va vota pentru aprobarea raportului și a legii. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Daniel Fenechiu. 

Se pregătește domnul senator Vlad Alexandrescu. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Domnule președinte, 

Dragi colegi, 

Am luat act, cu oarecare surprindere, că antevorbitorul nostru ne-a spus că un vot împotrivă ar 

fi un vot împotriva învățământului românesc. Din păcate însă, și învățământul românesc, și legile care 

reglementează învățământul românesc trebuie, de principiu, să se subsumeze regulilor constituționale. 

Or, noi suntem în situația în care o inițiativă legislativă adoptată într-un anume fel în Camera 
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Deputaților a fost modificată diametral în Senatul României, încălcându-se astfel principiul 

bicameralismului. 

Nu pun în discuție bunele intenții ale colegilor din comisie, pentru că și informațiile pe care le 

am eu sunt legate de faptul că s-a lucrat într-o manieră în care s-a avut în vedere, în principal, ideea de 

a se veni cu niște măsuri bune pentru învățământ. Însă lacunele care există în reglementare, pe lângă 

faptul că a fost încălcat principiul bicameralismului, modificarea făcându-se strict în Camera 

decizională, fără să fie măcar antamate în Camera Deputaților, care a fost prima Cameră sesizată, 

corelat cu împrejurarea că modificările legii, chiar dacă sunt făcute pentru o situație atipică, pentru o 

situație nedorită, sunt modificări care vor subzista și având în vedere împrejurarea că Guvernul are o 

ordonanță pregătită pentru această situație, determină senatorii Partidului Național Liberal să voteze 

împotriva acestui proiect de lege, fără ca asta să însemne, din motivele pe care vi le-am explicat, că 

votăm împotriva învățământului românesc. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog, domnule senator Vlad Alexandrescu. 

Urmează domnul Novák Csaba. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Vă mulțumesc că mă ascultați. 

Într-adevăr, în Comisia pentru învățământ am lucrat cu toții la această inițiativă legislativă. Am 

adus toate modificările și toate completările necesare, astfel încât nu numai activitatea desfășurată în 

ultimele șase săptămâni, atât în învățământul superior, cât și în învățământul preuniversitar, să fie 

recunoscute de lege, dar și să existe posibilitatea desfășurării cursurilor online în continuare în 

următoarea perioadă, pe durata stării de urgență. 

Trebuie să amintim aici că urmează o perioadă foarte tehnică pentru tot învățământul românesc, 

în care, în învățământul superior, la anii terminali, anul III de licență și anul II de master, se încheie 

semestrul al doilea – începând cu data de 5 mai, ei intră în sesiunea de examene – și trebuia să existe 

posibilitatea pentru a putea desfășura examene online, sigur, după o metodologie aprobată de senatele 

fiecărei universități. Urmează în continuare examenele de licență, susținerea lucrării de licență, 

urmează concursul de admitere în învățământul superior, urmează de asemenea, și sunt în curs, 

desfășurarea și finalizarea studiilor doctorale pentru unii doctoranzi. E vorba de referate de doctorat, e 

vorba de susținerea tezelor de doctorat, care au fost blocate în toată această perioadă, pentru că nu se 

putea face cu absența fizică a mai mult de un membru al comisiei de susținere a tezei de doctorat. 
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Urmează în continuare susținerea tezelor de abilitare. Toate aceste proceduri din învățământul superior 

nu mai aveau acoperire legală sau au fost pur și simplu suspendate în această perioadă. Nu este normal, 

nimeni nu este de vină pentru declanșarea acestei pandemii. Pe cât se poate, activitățile trebuie să 

continue. Am contribuit la acest proiect de lege și cred că este un proiect foarte bun. 

Aș mai avea un cuvânt de spus, în sensul în care și în acest domeniu trebuie să învățăm ceva de 

pe urma crizei în care suntem și să autorizăm, pe o scară mai largă, activitățile online atât în 

învățământul superior, cât și în învățământul mediu. Există multe lucruri pe care le putem învăța de pe 

urma acestei perioade și, chiar dacă nu s-a putut în această inițiativă legislativă, vom iniția un proiect de 

lege prin care anumite activități în învățământul românesc să se poată desfășura în continuare online. 

Eu vă mulțumesc. 

Sper că înțelegeți necesitatea acestui proiect. Mă adresez și senatorilor Partidului Național 

Liberal. Eu sunt convins că ministerul are foarte multe lucruri pe cap, dar unul dintre ele nu trebuie să 

fie contestarea acestei legi, care aduce, într-o stare de urgență, o corecție necesară. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Novák Csaba. 

Și o să avem o ultimă intervenție, din partea doamnei… 

Vă rog. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Știm cu toții faptul că educația este un pilon important al societății noastre, este, practic, 

garanția viitorului nostru și tocmai din acest motiv sunt bine-venite toate inițiativele menite să ajute 

procesul de educație în această situație. 

Apreciem încercările de până acum ale Ministerului Educației și Cercetării și încercăm să creăm toate 

posibilitățile, condițiile legale de a acționa și mai eficient în rezolvarea acestor probleme din învățământ. 

Această inițiativă este menită să ofere un cadru legal pentru activitatea educațională de tip 

online, de a da posibilitatea Ministerului Educației de a elabora o metodologie în acest domeniu, de a 

da posibilitatea universităților de a încheia acest an universitar și de a organiza procesul educativ, de a 

crea un cadru legal pentru asemenea situații și în viitor. 

UDMR susține această inițiativă și va vota pentru, cu mențiunea că trebuie să facem pași mai 

coerenți și mai concreți și în domeniul preuniversitar. 
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Apreciez munca comisiei și munca colegilor din Comisia pentru învățământ. 

Vă doresc numai bine și sărbători fericite! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

O ultimă intervenție, stimați colegi. 

Doamna Andronescu ne-a rugat, pentru a puncta ceva. 

Vă rog, doamna Andronescu. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Vreau să vă mulțumesc foarte mult, să vă mulțumesc dumneavoastră, Biroului permanent, că 

ați pus pe ordinea de zi această lege care este absolut necesară. Nu este necesară începând de mâine, 

era necesară de acum 30 de zile. 

În esență, ce face? Încearcă să asigure legalitatea pentru activitatea pe care elevii, studenții și 

profesorii lor o desfășoară de 30 de zile. În același timp, legea încearcă să recunoască activitatea 

aceasta desfășurată, pentru că trebuie să știți că în online educația a continuat, procesul nu s-a oprit, dar 

a continuat fără să aibă o bază legală. 

Îmi pare rău de intervenția domnului senator Fenechiu, pe care îl prețuiesc, îl prețuiesc și prin 

pregătirea juridică pe care o are, și cred că – fac apel la această pregătire – trebuie să așezăm în dreptul 

Parlamentului dreptul lui legal, normal, constituțional de a legifera. Deci nu cred că trebuie să mai 

așteptăm dacă Guvernul va face sau nu o ordonanță. 

Parlamentul este responsabil, a scris o lege și vreau să mulțumesc și eu colegilor din Comisia 

de învățământ pentru modul în care s-a lucrat și s-a cooperat și, iată, această lege vine să dea o bază 

normală desfășurării activității în aceste vremuri de situații de urgență sau de asediu. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Președintele comisiei de raport ne semnalează o eroare materială, care va trebui înlăturată. Din 

anexa 6 se scoate lit.c). 

Ne-a rugat să facem această mențiune, pentru a fi înlăturată. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt pe acest punct. 

Am încheiat dezbaterile generale. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. (L143/2020) 
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Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este de admitere, 

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

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Stimați colegi, începem apelurile telefonice. 

Pentru început, domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bună ziua, dragi colegi!  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea de măsuri care să protejeze afacerile 

și sistemul economic și, de asemenea, care să încurajeze – două secunde, să dau mai încet la mine –, să 

încurajeze soliditatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a 

raporturilor de afaceri în contextul pandemiei COVID-19. 

De asemenea, în contextul măsurilor de constrângere luate deja și care se preconizează a fi 

constituite în contextul pandemiei, pentru limitarea interacțiunii cu publicul la nivelul instituțiilor 

publice au fost adoptate măsuri care să vină în sprijinul contribuabililor, prin degrevarea acestora, pe 

perioada stării de urgență, a unei părți din obligațiile datorate bugetului general consolidat. De 

asemenea, acest proiect deci prelungește, printre altele, termenele de plată a impozitelor și taxelor 

scadente la 31 martie acest an până la 31 octombrie. Aș mai putea enumera aici și faptul că se aplică o 

bonificație de 10% din suma scadentă pentru obligațiile fiscale achitate până la încetarea stării de 

urgență, deci pe perioada stării de urgență. 

Tot acest proiect mai completează și lista celor care au dreptul la subvenționare de către 

Ministerul Finanțelor Publice cu cei ce practică profesiile liberale – și care fuseseră omiși inițial – și a 

căror activitate este afectată direct de măsurile dispuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei. 

Grupul PSD din Senat, al cărui reprezentant sunt, vă invită să votați pentru acest proiect de lege. 

Vă doresc multă sănătate tuturor! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule Mihu. 

Domnule Fenechiu, vă rog. 

Se pregătește doamna senator Ramona Dinu. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 
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Maniera în care comisiile Senatului au abordat Ordonanța nr.29 în analiza pentru legea de 

aprobare a fost, fără discuție, o manieră interesantă. Sunt foarte multe amendamente admise, care nu 

fac altceva decât să îmbunătățească spiritul și conținutul ordonanței. Din păcate însă, intrarea în 

dezbaterea legislativă a legii pentru aprobarea ordonanței a declanșat și un concurs de posibile soluții 

în care colegii noștri s-au întrecut, probabil fiecare pe aria de competență și, respectiv, pentru 

categoriile socioprofesionale pentru care au văzut anumite soluții altfel decât Guvernul. Noi nu putem 

pune în discuție nici buna intenție a colegilor care au formulat amendamente și a celor care le-au 

adoptat, pentru că, una peste alta, cu siguranță, bunele intenții sunt chestiuni de apreciere care pornesc 

de la intenția reală a celui care le face. 

Din păcate însă, mutarea unor termene de plată fără consultarea Ministerului Finanțelor și fără 

a avea în vedere interesele economice și financiare ale statului român, necorelarea cu ceea ce și-a 

propus Guvernul să facă în administrarea treburilor statului determină Partidul Național Liberal să se 

abțină. Nu vom vota împotrivă, datorită faptului că suntem convinși că au existat foarte multe bune 

intenții, chiar și o parte din amendamentele formulate de colegii noștri fiind admise, însă, repet, 

amplitudinea lor și faptul că au mutat destul de puternic impactul bugetar al ordonanței, așa cum a fost 

gândit de Guvern, ne determină să ne abținem. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule Fenechiu. 

Doamna senator Ramona Dinu. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Vă rog. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Stimați colegi, 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29, indubitabil, aduce măsuri economice și de natură 

fiscală foarte dorite de mediul de afaceri. Voi face referire în mod special la modificările aduse în 

cadrul dezbaterilor, în comisia de fond, asupra acestor măsuri. 

În primul rând, s-a avut în vedere și modificarea actului normativ, respectiv Legea 

contabilității, în sensul de a se adapta la starea de urgență termenul de depunere a situațiilor financiare 

anuale, lucru care nu fusese avut în vedere de Guvern. 

De asemenea, așa cum s-a precizat și anterior, s-au prorogat termene de plată în privința 

obligațiilor fiscale, ca o modificare la dispozițiile Codului fiscal. Dar ce este mai important e că aceste 
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modificări au venit la pachet cu instituirea unui sistem de bonificație pentru plata cu anticipație a 

obligațiilor fiscale în raport cu noile termene de scadență, iar acest sistem de bonificație este extrem de 

important pentru a se asigura continuitate în realizarea veniturilor la bugetul de stat. 

De asemenea, s-a avut în vedere ca și asociațiile și fundațiile să fie incluse în sfera 

beneficiarilor facilităților de amânare la plată la serviciile de utilități. Și, referindu-ne la serviciile de 

utilități, de asemenea, s-a propus și s-admis ca în cadrul acestora să fie avute în vedere și facilitățile la 

amânarea la plată pentru serviciile de apă, canal și salubritate și, totodată, la expirarea perioadei stării 

de urgență să existe posibilitatea ca beneficiarii acestor servicii să eșaloneze plata sumelor devenite 

scadente. 

Într-o altă ordine de idei, ca o minimă diligență din partea legiuitorului, prin consens în cadrul 

comisiei de fond, s-a admis măsura urgentă, aș spune, de sprijinire a afacerilor din turism, având în 

vedere valul de anulări ale rezervărilor de servicii turistice, iar această măsură s-a înaintat ca o 

derogare de la dispozițiile Ordonanței de Guvern nr.2/2018. 

Și, nu în ultimul rând, s-a avut în vedere și modificarea Codului de procedură civilă, prin 

instituirea măsurii ca indemnizațiile cuvinte persoanelor care intră în șomaj tehnic să nu poată fi 

urmărite pentru orice acte de executare silită și s-au definit, în acest sens, anumite excepții. 

Grupul senatorilor USR va vota pentru admiterea acestui act normativ. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Tánczos Barna. 

Și, ultimul vorbitor la acest punct, domnul senator Țuțuianu. 

Vă rog. 

Domnul Tánczos Barna: 

Vă mulțumesc. 

Dragi colegi, 

Avem în față o inițiativă legislativă extrem de importantă în această perioadă critică pentru 

toată țara. Este un act normativ care vine în sprijinul atât al persoanelor fizice, cât și al 

întreprinzătorilor care traversează o perioadă grea din punct de vedere economic. 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc în Comisia de buget, finanțe, am prezentat mai multe 

amendamente din partea UDMR. Unele dintre ele au fost acceptate, votate de majoritatea colegilor din 

Comisia de buget, finanțe. 
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Unul dintre acestea se referă la suportarea de către statul român a tuturor comisioanelor legate 

de garantarea acelor credite care vin în sprijinul întreprinzătorilor pentru a traversa această perioadă. Și 

aici noi am propus concret ca nu doar dobânzile să fie susținute de statul român, dar și acele 

comisioane care sunt percepute de fondurile de garantare a acestor credite. 

Pe de altă parte, am propus amânări cu privire la plata impozitelor și taxelor, astfel încât 

persoanele fizice sau persoanele juridice să poată să treacă mai ușor peste criză și data de 31 octombrie 

pentru plata impozitului pe profit sau data de 31 octombrie pentru alte impozite și taxe – impozitul pe 

teren, impozitul pentru autovehicule – să fie o mână de ajutor pentru persoanele fizice și persoanele 

juridice. 

Cu siguranță că, în paralel cu aceste înlesniri, trebuie să găsim soluții și pentru autoritățile 

publice locale, pentru că multe dintre ele vor fi rănite de… va trebui să se lipsească de încasări, va 

trebui să renunțe la unele dintre aceste taxe și impozite pe o anumită perioadă de timp. Aici, Guvernul 

cu siguranță va trebui să vină și să găsească soluții pentru a trece cu bine această perioadă și din punct 

de vedere al autorităților publice locale. 

Grupul UDMR susține proiectul de lege în forma care a fost aprobată, votată în Comisia de 

buget, finanțe. 

Multe dintre amendamentele respinse am văzut că vin mai mult pentru a căuta sprijin media și 

sprijin electoral. Nu-și au locul, nu-și au rostul în acest act normativ. N-ar trebui, n-aș vrea să insist, de 

exemplu, pe impozitarea pensiilor speciale. Acea problemă este prevăzută clar într-un act normativ, 

într-un proiect de act normativ propus și depus de UDMR. Îi invit pe colegii noștri care au depus 

asemenea amendamente să susțină varianta UDMR, care este aproape 100% identică cu intențiile 

anunțate în presă, în mass-media, de conducătorii unor partide politice… parte din Comisia de buget, 

finanțe. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Tánczos Barna. 

Urmează domnul senator Țuțuianu. 

Vă rog. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Am vrut să intervin pentru că cred că este nevoie să remarcăm câteva lucruri. 

În primul rând, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice 

și fiscal-bugetare modifică un număr important de acte normative – am numărat eu opt –, unele dintre 
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ele foarte departe de celelalte. Și aș face aici referire, știu eu, la Ordonanța de urgență nr.110/2017 

privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, Codul fiscal, Codul de procedură 

fiscală, Ordonanța nr.6/2019, Legea responsabilității fiscale, Legea privind combaterea și prevenirea 

spălării banilor sau Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile. Deci este o reglementare 

complexă, dar cred că, ca de fiecare dată, indiferent cine a fost la guvernare, se amestecă lucrurile 

într-un mod nepermis.  

În al doilea rând, aș vrea să remarc faptul că la numai două săptămâni după ce s-a publicat în 

Monitorul Oficial această ordonanță de urgență, Guvernul a venit și a și modificat-o prin Ordonanța de 

urgență nr.42/2020 în partea care privește programul de susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 

IMM Invest România. 

Ce ne arată acest lucru? Că nu există la Guvern o linie de acțiune foarte clară în ceea ce 

înseamnă sprijinul pentru mediul de afaceri. 

Avem o serie de decizii guvernamentale haotice, o anumită lipsă de viziune și competență 

guvernamentală. Practic, mediul de afaceri din România nu mai înțelege nimic, nici ce este în vigoare, 

nici ce nu mai este în vigoare, și adăugați și faptul că Parlamentul a adoptat la rândul său mai multe 

inițiative legislative în sprijinul mediului de afaceri din România, care au fost atacate de Partidul 

Național Liberal la Curtea Constituțională. 

Cam acesta este tabloul și este păcat că nu avem astăzi ocazia să punem întrebări 

reprezentanților Guvernului cu privire la modul în care înțelege să reglementeze și să susțină ajutorul 

pentru mediul de afaceri din România. 

Mă alătur celor care cred că prin dezbaterea din cadrul comisiilor de specialitate din Parlament, 

Ordonanța de urgență a Guvernului a fost îmbunătățită și voi vota alături de colegii mei neafiliați, din 

PRO România pentru proiectul de lege, așa cum el a rezultat din comisiile de specialitate ale 

Parlamentului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule Țuțuianu. 

Stimați colegi, am încheiat dezbaterile generale asupra ultimului punct al ordinii de zi și 

urmează ca votul să fie exercitat la final. 

* 

Continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului, printr-un 

singur apel nominal, asupra tuturor inițiativelor legislative dezbătute și vă reamintesc, potrivit 
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prevederilor art.110¹ din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime 

și inițiativa legislativă. 

Conform art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea obiectului votării 

pentru fiecare dintre inițiativele dezbătute anterior. 

Astfel, asupra punctului 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale, L207/2020, în conformitate cu art.110¹ din 

Regulamentul Senatului, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de 

admitere, cu amendamentul admis, și propunerii legislative, astfel cum se propune a fi modificată prin 

amendamentul din raportul comisiei. 

Propunerea face parte din categoria legilor organice, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Asupra punctului 2 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru completarea articolului 9 din 

Legea apelor nr.107/1996, L222/2020, urmează, de asemenea, să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, 

asupra raportului cu amendamente admise și propunerii, astfel cum se propune a fi modificată prin 

amendamentele din raportul comisiei. 

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată. 

La punctul 3 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea 

educației naționale nr.1/2011, L538/2019, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra 

raportului cu amendamentele admise și propunerii, astfel cum se propune a fi modificată prin 

amendamentele din raportul comisiei. 

Propunerea a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, Senatul este Cameră decizională, 

propunerea face parte din categoria legilor organice. 

Punctul 4 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. (L143/2020) 

 Urmează, de asemenea, să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului cu 

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

modificat prin amendamentele din raportul comisiei. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este prima Cameră sesizată. 

Stimați colegi, 

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

apel nominal telefonic, și vă reamintesc că senatorii care nu vor răspunde la apelurile telefonice 

efectuate vor fi considerați absenți. 
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Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una din cel 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, conform Regulamentului, vă reamintesc și sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și 

„abținere”. 

Astfel, opțiunea „pentru”, înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei, 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 abțineți de la vot. 

Îl invit la microfon pe domnul secretar, domnul senator Mario Oprea, pentru efectuarea 

apelului nominal. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bună ziua, distins Senat! 

Începem apelarea telefonică în ordinea alfabetică a senatorilor și îi rog pe colegii de la 

Departamentul tehnic să facă legătura cu domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

 Vlad Alexandrescu sunt și votez după cum urmează: punctul 1 în ordinea de zi, L207 – împotrivă; 

punctul 2 de pe ordinea de zi, L222 – pentru; punctul 3, L538 – pentru; punctul 4, L143 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Ecaterina Andronescu votează pentru toate cele patru puncte de pe ordinea de zi de astăzi a 

Senatului. 

Vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Antal István. 

Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 
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Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, votez pentru la punctul 1, votez pentru la punctul 2, 

votez pentru la punctul 3, votez pentru la punctul 4. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua! 

Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc sărbători cu bine și la mulți ani pentru toți colegii! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Arcaș Viorel și se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Mulțumesc.  

Sunt senatorul Arcaș Viorel, votez pentru, de la punctul 1 la punctul 4, pentru toate vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Avram, pentru toate punctele de pe ordinea de zi votez  pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Baciu Gheorghe și se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Senatorul Gheorghe Baciu, PMP, Circumscripția nr.15 Covasna, votul meu este următorul: 

punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – abținere. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Am consemnat, domnule senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel și se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, la punctul 1 votez  împotrivă, la punctul 2 – pentru, punctul 3 – 

împotrivă și la 4 – abținere. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Bădălău Niculae și se pregătește domnul senator Bădulescu 

Dorin-Valeriu. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Bădălău, de la punctul 1 la 4 – pentru. 

Sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu și se pregătește domnul senator 

Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua! 

Senator Bădulescu Dorin-Valeriu, punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

punctul 4 – abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Îl rugăm să voteze pe domnul senator Bodog Florian-Dorel și se pregătește domnul senator 

Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Domnule președinte de ședință, 

Doamnelor și domnilor colegi, 
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Vă salut cu drag și vă doresc sănătate și sărbători fericite! 

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

Sunt senator Florian Bodog. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot, domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel și se pregătește domnul senator 

Brăiloiu Tit-Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi. 

Emanuel-Gabriel Botnariu, votez pentru la toate cele patru inițiative legislative, adică la 1, 2, 3, și 4. 

Vă doresc sărbători fericite la toată lumea! 

Mulțumesc.  

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu și se pregătește domnul senator Breaz 

Valer-Daniel. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Senator Liviu Brăiloiu, Constanța, vot pentru la toate cele patru puncte. 

Sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Daniel Breaz, senator PSD de Alba, votez pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Bulacu Romulus și se pregătește domnul senator Butunoi, 

Ionel-Daniel. 
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Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul de Vâlcea Romulus Bulacu, votez la punctul 1 – împotrivă, la punctul 2 – 

pentru, la punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – abținere. 

Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze domnul senator Butunoi Ionel-Daniel și se pregătește domnul senator 

Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, Galați, la toate cele patru puncte de pe ordina de zi de astăzi 

votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună și sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, votul meu este următorul: punctul 1 – împotrivă, 

punctul 2 – pentru, punctul 3  – împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Caracota Iancu și se  pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile.  

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Sunt Mircea Cazan, senator PNL de Sibiu, punctul numărul 1 – împotrivă, punctul numărul 2 – 

pentru, punctul numărul 3 – împotrivă, punctul numărul 4 – abținere. 

O zi bună și sărbători fericite! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc.  

Am consemnat, domnule senator. 

Dacă ați făcut legătura – vă rog –  cu domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Iancu Caracota, senator de Dâmbovița, la punctul 1 – împotrivă, la punctul 2 – pentru, punctul 

3 – împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Cazanciuc Robert, domnul președinte. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnule președinte, vă rog. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, vot „pentru” pentru toate cele patru proiecte de lege înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule președinte. 

Urmează domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Florin Cârciumaru, votez pentru, de la 1 la 4. 

Sărbători fericite, stimați colegi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Chirteș Ioan-Cristian și se pregătește domnul senator Chisăliță 

Ioan-Narcis. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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La punctul 1 votez împotrivă, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – împotrivă, iar la punctul 4 – 

abținere. 

Mulțumesc și sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să-i dați cuvântul domnului senator Chisăliță Ioan-Narcis pentru a-și prezenta votul și se 

pregătește domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliță: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă doresc sărbători binecuvântate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Chițac Vergil și se pregătește domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Domnul Vergil Chițac: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Chițac, de Constanța, votul meu este următorul: punctul 1 – contra, la punctul 2 – 

pentru, punctul 3 – contra, punctul 4 – abținere. 

O zi bună și sărbători cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile, domnul ministru, și se pregătește domnul senator 

Coliban Allen. 

Nu a răspuns. 

Domnul senator Coliban Allen votează acum, iar pentru următorul vot se pregătește domnul 

senator Corlățean Titus. 

Domnul Allen Coliban: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Allen Coliban, senator de Brașov, la punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – 

pentru, punctul 4 – pentru. 

Sărbători fericite și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 
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Urmează la vot domnul senator Corlățean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, la toate punctele de pe ordinea de zi, de la 1 la 4, 

votez pentru. 

Vă urez Paște fericit, sănătate și să ne bucurăm cu toții de Învierea Mântuitorului nostru Isus 

Cristos! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Costoiu Mihnea.  

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Votul meu este „pentru” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi, de la 1 la 4. 

Vă doresc tuturor, dumneavoastră și tuturor românilor, sărbători fericite și binecuvântate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Doamna senator Covaciu Severica-Rodica și se pregătește doamna senator Craioveanu 

Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua! 

Sunt Severica-Rodica Covaciu, senator de Maramureș, votul meu este următorul: punctul 1 – 

pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – abținere. 

Vă mulțumesc și vă urez sărbători frumoase tuturor colegilor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia și se pregătește doamna senator 

Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, pentru toate cele patru puncte aflate astăzi pe 

ordinea de zi votul meu este pentru. 

Vă doresc sărbători frumoase și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot doamna senator Crețu Gabriela și se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Crețu: 

… știm, dacă nu v-ați hotărât să chiuliți mâine toți, vă spun: pe mâine la ședința comună! 

O zi bună! (Discuții.) 

Pot vorbi? Alo! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da. Vă auzim, doamna senator. 

Consemnăm. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Am votat pentru la fiecare dintre punctele ordinii de zi… 

V-am urat „pe mâine” în ipoteza că participăm cu toții la plenul comun și ne întâlnim. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan și se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Cristina, PNL Arad, și voi vota în felul următor: punctul 1 – împotrivă, 

punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă și la punctul 4 – abținere. 

Mulțumesc și sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Császár Károly Zsolt și urmează domnul senator Cseke 

Attila-Zoltan.  

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senator Császár Károly, votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 
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Vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila și votez pentru la punctul 1, la punctul 2 votez pentru, la punctul 3 

votez pentru, la punctul 4 votez pentru. 

Vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Pentru toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi votul meu este pentru. 

Sărbători binecuvântate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Dănăilă Leon și se pregătește domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

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

– împotrivă și la punctul 4 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Deneș Ioan și se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Ioan Deneș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de 

zi a Senatului. 

Vă mulțumesc și vă doresc sărbători frumoase tuturor colegilor! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos, la punctul 1 votez pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

punctul 4 – pentru. 

Sărbători fericite vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Diaconescu Renică și se pregătește domnul senator Diaconu 

Adrian-Nicolae. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Renică Diaconescu, votez pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Diaconu Adrian-Nicolae și se pregătește doamna senator 

Dima Carmen. 

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Adrian Diaconu, votul meu este pentru la toate cele patru puncte înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc tuturor și la bună vedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dima Carmen și se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votez pentru toate cele patru puncte, de la 1 la 4, 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă doresc multă sănătate tuturor și sărbători binecuvântate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica și se pregătește la vot doamna senator Dinu 

Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Silvia Dinică, senator USR de București. 

Pentru ordinea de zi a plenului de astăzi opțiunea mea de vot este următoarea: punctul 1 – 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru. 

Sărbători liniștite tuturor! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona și se pregătește domnul senator Dircă 

George-Edward. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Senator Dinu Nicoleta-Ramona, votul meu este: pentru punctul 1 – împotrivă, punctul 2  – 

pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru. 

Multă sănătate și sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna  senator. 

Urmează domnul senator Dircă George-Edward și se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Vă salut! 

La punctul 1 de pe ordinea de zi votez împotrivă, iar la punctele 2, 3, 4 votez pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Vă mulțumim. 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Vă doresc tuturor sărbători liniștite, alături de cei dragi! Toate… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Dogariu Eugen și se pregătește domnul senator Dumitrescu 

Cristian-Sorin. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

Sunt Eugen Dogariu și votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Dumitrescu Cristian și se pregătește domnul senator 

Dumitrescu Iulian. 

Nu a răspuns la primul apel. 

Urmează la vot domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Nu a răspuns la apel. 

Urmează la vot domnul senator Dunca Marius-Alexandru și se pregătește domnul senator 

Fălcoi Nicu. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Marius Dunca, senator PSD – Brașov, pentru – punctul 1, pentru  – punctul 2, pentru – punctul 

3, pentru – punctul 4. 

Mulțumesc. 

Sărbători fericite tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi. 

Urmează la vot domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 

Senator Nicu Fălcoi, USR – Timiș, votul meu este: la punctul 1 – împotrivă, punctele 2, 3 

și 4 – pentru. 
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Sărbători fericite tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Am consemnat. 

Urmează la vot doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér László. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Doina-Elena Federovici, senator PSD de Botoșani, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, 

de la numărul 1 la numărul 4, votul meu este pentru. 

Sărbători binecuvântate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Fejér László. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, de Covasna, votez pentru la punctul 1, punctul 2, punctul 3 și punctul 4. 

Vă doresc Paște fericit! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Fenechiu Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Pot vorbi? 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da, domnule senator. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Deci sunt senatorul Daniel Fenechiu, PNL – Bacău, votul meu este următorul: la punctul 1 – 

împotrivă, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – abținere. 

Sărbători fericite și binecuvântate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează la vot domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua, stimați colegi!  

Votul meu…  

Mihai Fifor sunt, votul meu este pentru la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Filipescu Răducu și se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Vă salut, dragi colegi! 

Sunt senatorul Răducu Filipescu, senator PNL de Călărași, votul meu este următorul: punctul 1 

– împotrivă, punctul 2  – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Vă doresc tuturor zile frumoase și sănătoase! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Ganea Ion și se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Ion Ganea: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Sunt senator Ion Ganea, de Tulcea, pentru cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi votez pentru. 

Mulțumesc. 

Sărbători fericite tuturor românilor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Ghica Cristian și se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Mulțumesc… Alo! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da, vă auzim, domnule senator. 

Domnul Cristian Ghica: 

Alo! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă auzim, domnule senator, consemnăm! 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Senator Cristian Ghica, la punctul 1 pe ordinea de zi votez împotrivă, 2 – pentru, 3 – 

pentru, 4 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat, mulțumim. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Gioancă Eugen și se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua tuturor! 

Senator Gioancă Eugen, senator de Dolj, votul meu este următorul: punctul 1 – împotrivă, 

punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Vă doresc sărbători fericite tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Gorghiu Alina și se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Bună ziua! 

Alina Gorghiu sunt, votul meu pentru proiecte, astăzi, este următorul: la punctul 1 votez 

împotrivă, punctul 2 sunt pentru, punctul 3 – împotrivă, iar la ultimul punct, punctul 4 – abținere. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Goțiu Remus Mihai și se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Bine v-am regăsit! 

La punctul 1 de pe ordinea de zi votez împotrivă, la punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

punctul 4 – pentru. 

Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj. 

O zi frumoasă și sărbători fericite! 
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Sper să ne auzim însă și mâine. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Hadârcă Ion și se pregătește doamna senator Hărău 

Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul de Vaslui Ion Hadârcă, votul meu este următorul: pentru toate inițiativele 

legislative incluse în ordinea de zi, punctele 1, 2, 3 și 4, votul meu este pentru. 

Tuturor vă doresc multă sănătate, sărbători fericite alături de cei dragi! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Hărău Eleonora-Carmen și se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu astăzi este: punctul 1– împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 

4 – abținere. 

Sunt Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, și vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Ilea Vasile și se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Ilea Vasile și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos și sărbători fericite, dragi colegi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Ilie Viorel și se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 

Domnul Viorel Ilie: 

Vă salut, stimați colegi! 

Votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este: la punctul 1 – împotrivă, la punctul 2 – pentru, la 

punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – abținere. 
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Sunt senator PNL de Bacău Viorel Ilie și vă doresc sănătate și sărbători cu bine tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Iliescu Cătălin Lucian și se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua! 

Sunt de acord pentru ordinea de zi de astăzi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Ionașcu Gabi și se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Acum? 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da. (Discuții.) 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator Gabi Ionașcu, senator PMP de Ialomița, la punctele înscrise pe ordinea de zi de la 

1 la 4 votul meu este pentru. 

Tuturor, Paște fericit! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Iordache Virginel și se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul de Suceava Virginel Iordache și la cele patru puncte înscrise astăzi pe ordinea de 

zi votez pentru. 

Vă rog să-mi permiteți și mie să vă urez toate cele bune, sănătate și un Paște în liniște! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Iriza Scarlat și se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Sunt senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votez în felul următor: la punctul 1 votez pentru, la 

punctul 2 votez pentru, la punctul 3 votez pentru, la punctul 4 votez pentru. 

Mulțumesc și vă doresc un Paște liniștit și numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator László Attila și se pregătește domnul senator Leș Gabriel. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, votez pentru la punctele 1, 2, 3 și 4. 

Mulțumesc frumos. 

Sărbători fericite tuturor colegilor! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Leș Gabriel și se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator de Satu Mare, votul meu este pentru la toate cele patru 

inițiative legislative înscrise pe ordinea de zi a ședinței Senatului de azi. 

Vă mulțumesc și sărbători binecuvântate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Lungu Dan și se pregătește domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Domnul Dan Lungu: 

Bună ziua! 

Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, votul meu este următorul: la punctul 1 – împotrivă, 

punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru. 

Mulțumesc. 

Paște fericit tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi. 
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Urmează la vot domnul senator Lungu Vasile-Cristian și se pregătește domnul senator Lupu 

Victorel. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Lungu Vasile-Cristian, la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 – votez pentru, la 

punctul 3 – votez pentru, la punctul 4 – abținere. 

Paște fericit! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Lupu Victorel și se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

Sunt Victorel Lupu, senator PSD de Iași, votez pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de 

zi, de la punctul 1 la 4. 

Stimați colegi, vă doresc sărbători cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Manoliu Dan și se pregătește domnul senator Marciu 

Ovidiu-Cristian. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua! 

Vă salut, dragi colegi! 

Votez pentru la punctele 1 – 4. 

Vă urez sărbători fericite și multă sănătate! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Giurgiu Cristian Marciu Ovidiu Dan și la ordinea de zi, pentru toate cele 

patru puncte votez pentru. 
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Paște fericit! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Marin Gheorghe și se pregătește domnul senator Marin 

Nicolae. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate cele patru inițiative 

legislative înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marin Nicolae și se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Nicolae Marin sunt și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi de astăzi. 

Vă urez sărbători binecuvântate și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Marussi George-Nicolae și se pregătește domnul senator Matei 

Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

Sunt George Marussi, votul meu este următorul: la punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, 

punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru. 

Sărbători fericite! 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Matei Constantin-Bogdan și se pregătește domnul senator 

Mazilu Liviu. 
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Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, senator de Vâlcea, la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi, de la 1 la 4, votul meu este pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Mazilu Liviu și se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, iar votul meu la toate cele patru puncte aflate pe 

ordinea de zi, de la 1 la 4, este pentru. 

Vă mulțumesc și vă urez sărbători cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Meleșcanu Teodor și se pregătește domnul senator Mihail Radu. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Alo! (Discuții.) 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da, v-auzim, domnule senator. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua! 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova. 

La toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez pentru. 

Și vă doresc lumină în suflet! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Mihail Radu și se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Radu Mihail, senator USR diaspora, votul meu e următorul: punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – 

pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru. 

Mulțumesc. 
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Sărbători fericite și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan și se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Încă o dată bună ziua, dragi colegi! 

La toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votul meu este pentru. 

Și permiteți-mi și mie să vă urez tuturor sărbători fericite, alături de cei dragi! 

Sănătate maximă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Mirea Siminica și se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Siminica Mirea și votez pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 

Sărbători fericite vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Moga Nicolae și se pregătește domnul senator Nicoară Marius. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Moga Nicolae, senator de Constanța, la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi votul 

meu este pentru. 

Vă doresc sărbători cu sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Nicoară Marius și se pregătește domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Senator PNL de Cluj, Marius Nicoară. 

Punctele 1 și 3 – împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 4 – abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, am consemnat. 
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Urmează la vot domnul senator Nicolae Șerban și se pregătește domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bun găsit tuturor! 

Sunt senatorul de București Șerban Nicolae și votez după cum urmează: la primul punct al 

ordinii de zi – vot pentru raport și inițiativa legislativă, la punctul 2 al ordinii de zi – vot pentru raport 

și inițiativa legislativă, la punctul 3 al ordinii de zi – vot pentru raport și inițiativa legislativă, în fine, la 

punctul 4 – vot pentru raport și inițiativa legislativă. 

Sărbători frumoase tuturor! 

Să ne revedem cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Niță Ilie și se pregătește domnul senator Novák Csaba. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua! 

Sunt senator Ilie Niță, votez „pentru” pentru toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Novák Csaba, iar eu sunt pregătit. 

Nu răspunde. 

Atunci, voi răspunde eu la vot. 

La primul punct votul meu este contra, la  punctul 2 votul meu este pentru, la punctul 3 votul 

meu este abținere, la punctul 4 votul meu este abținere. 

Urmează la vot domnul senator Oprea Ștefan-Radu și se pregătește domnul senator Orțan 

Ovidiu-Florin. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Bună ziua! 

Ștefan-Radu Oprea, senator de Prahova, pentru toate cele patru puncte aflate pe ordinea de zi 

votez pentru. 

Sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule senator. 
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Urmează la vot domnul senator Orțan Ovidiu-Florin și se pregătește domnul senator Pavel 

Marian, secretar. 

Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, pentru toate cele patru puncte înscrise pe ordinea 

de zi votul meu este pentru. 

Săptămână luminată să avem cu toții! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Domnule senator Pavel Marian, vă rog, aveți cuvântul. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua din nou, stimați colegi! 

Senatorul Marian Pavel sunt, la toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi votul meu este pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule secretar. 

Urmează la vot doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia și se pregătește doamna senator 

Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Roxana-Natalia Pațurcă, sunt senator de Călărași, iar votul meu este pentru la cele patru puncte 

înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Vă urez sărbători cu bine și să ne vedem sănătoși! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta și se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua! 

Sunt senator PNL Pauliuc Nicoleta, iar votul meu de astăzi este: la punctul 1 – împotrivă, la 

punctul 2 – pentru, la punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – abținere. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 
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Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian și se pregătește domnul senator Pereș 

Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Stimați colegi, 

Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votez pentru la toate cele patru puncte înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă doresc multă sănătate și sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator, am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Pereș Alexandru și se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, iar votul meu este următorul: punctul 1 – 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Mulțumesc și sărbători cu bine tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am notat, vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Pîrvulescu Eugen și se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

N-a răspuns. 

Urmează la vot domnul senator Pop Gheorghe și se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Gheorghe Pop, de la Sălaj, votul meu este pentru la toate cele patru puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc sănătate multă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Pop Liviu-Marian și se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

Sunt senator PSD de Maramureș Liviu-Marian Pop, votul meu este următorul: la punctul 1 pe 

ordinea de zi – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru. 

Vă doresc o săptămână luminată, sărbători fericite și să ne vedem sănătoși! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Popa Cornel și se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cornel Popa, PNL Bihor, și votez la punctul 1 – contra, la punctul 2 – pentru, la 

punctul 3 – contra, la punctul 4 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc sărbători fericite și vă spun de pe-acum: Hristos a înviat! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator, am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Popa Ion și se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

Sunt Ion Popa și votez așa: la punctul 1 – contra, punctul 2 – pentru, punctul 3 – contra, punctul 

4 – abținere. 

Vă doresc să aveți sărbători fericite! 

Să ne vedem cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, am consemnat exact așa. 

Urmează la vot domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin și se pregătește domnul senator Preda 

Radu-Cosmin. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

Senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

De la punctul 1 la punctul 4 inclusiv, vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Preda Radu-Cosmin și se pregătește doamna senator Presadă Florina. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 
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Sărbători luminate și să ne vedem cu bine la București, poate chiar de săptămâna viitoare! 

Multă sănătate vă doresc! 

Să ne vedem cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Presadă Florina și se pregătește domnul senator Resmeriță 

Cornel-Cristian. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Florina Presadă, senator USR de București, votul meu este după cum urmează: la punctul 1 – 

împotrivă, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru. 

Sărbători fericite și iubiți România cu ochii deschiși! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator, am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian și se pregătește domnul senator 

Romașcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Romașcanu Lucian și se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Senator Lucian Romașcanu, PSD Buzău. 

Vot „pentru” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi, de la 1 la 4. 

Sărbători fericite și să ne vedem cu bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Rotaru Ion și se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Senator Ion Rotaru, de la Brăila. 

Vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și vă doresc multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator.  

Urmează la vot domnul senator Ruse Mihai și se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Bună ziua! 

Mihai Ruse, senator de Brăila, votul meu este pentru la cele patru inițiative legislative. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc sărbători fericite și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Salan Viorel și se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Viorel Salan, senator PSD de Hunedoara, votul meu este, pentru toate cele patru puncte 

înscrise la ordinea de zi, pentru. 

Vă doresc sărbători binecuvântate și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Savin Emanoil și se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua, dragi colegi! 

De la poalele Caraimanului, din Bușteni, Emanoil Savin, senator de Prahova. 

Pentru toate cele patru inițiative de pe ordinea de zi votez pentru. 

Vă doresc sărbători liniștite și să ne vedem cu bine! 

La mulți ani! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot doamna senator Sbîrnea Liliana și se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 
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Sunt senator de Buzău Liliana Sbîrnea, la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi votez 

pentru. 

Sărbători în lumină s-aveți, dragi colegi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot doamna senator Scântei Laura-Iuliana și se pregătește domnul senator 

Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Iulia Scântei sunt, senator PNL de Iași, voturile mele pentru proiectele de pe ordinea de zi sunt 

următoarele: pentru numărul curent 1 – vot împotrivă, numărul curent 2 – vot pentru, pentru proiectul 

de la poziția numărul 3 – vot împotrivă și pentru proiectul de la poziția 4 – vot de abținere. 

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate și sărbători pascale liniștite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, doamna senator. 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț și se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

Sărbători cu bine tuturor! 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi. 

Urmează la vot doamna senator Silistru Doina și se pregătește domnul senator Simionca Ion. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Doina Silistru sunt, senator de Vaslui. 

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

Vă doresc sărbători luminate și binecuvântate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Simionca Ioan și se pregătește domnul senator Smarandache 

Miron-Alexandru. (Discuții.) 
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Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Simionca, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Tuturor: sănătate și Cristos a înviat! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot Smarandache Miron-Alexandru și se pregătește domnul senator Soporan Aurel. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Miron Smarandache, senator de Bacău, votul meu este pentru la toate cele patru puncte înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă doresc multă sănătate și sărbători binecuvântate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Soporan Aurel-Horea și se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

Soporan Aurel Horea, senator de Mureș, și pentru toate cele patru puncte aflate pe ordinea de zi 

votez pentru. 

Multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Stan Ioan și se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Sunt senator Ioan Stan, de Suceava, votez pentru la toate cele patru puncte. 

Tuturor… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Stănescu Paul și se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Paul Stănescu, votul meu este pentru la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi. 
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Vă urez sărbători cu sănătate și liniște tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Stângă George-Cătălin și se pregătește doamna senator 

Stocheci Cristina-Mariana. 

Urmează la vot doamna senator Stocheci Cristina-Mariana și se pregătește domnul senator 

Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua! 

Sunt Cristina Stocheci, senator de Argeș, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi, de la 1 

la 4, votul meu este pentru. 

Sărbători luminate și multă sănătate vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează la vot domnul senator Șoptică Costel și se pregătește domnul senator Talpoș Ioan-Iustin. 

Domnul Costel Șoptică: 

Bună ziua din nou, dragi colegi! 

Votul… Sunt senator Costel Șoptică, senator PNL de Botoșani, votul meu este: la punctul 1 – 

contra, la punctul 2 – pentru, punctul 3 – contra, punctul 4 – abținere. 

S-avem cu toții sărbători liniștite și tihnite! Doamne ajută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Talpoș Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, voturile mele pentru astăzi sunt următoarele: la punctul 1 – vot 

contra, la punctul 2 – vot pentru, la punctul 3 – vot contra, la punctul 4 – abținere. 

Vă doresc sărbători fericite! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Tánczos Barna și se pregătește domnul senator Teodorovici 

Eugen. (Discuții.) 
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Urmează la vot domnul senator Teodorovici Eugen și se pregătește domnul senator Toma 

Cătălin Dumitru. 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

Senator Teodorovici, vot pentru la toate punctele de pe agendă. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Toma Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Cătălin Dumitru Toma, PNL, de Vrancea, votul meu este următorul: la punctul 1 – 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Un Paște fericit tuturor! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Toma Vasilică și se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votez pentru la punctele 1, 2, 3 și 4. 

Senator Vasile Toma, PSD Iași. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Trufin Lucian și se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut, stimați colegi! 

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

Vă doresc sărbători luminate, cu sănătate și bucurii! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 
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Urmează la vot domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt Turos Lóránd, senator UDMR de Satu Mare, votul meu este „pentru” pentru toate cele trei 

puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Vă doresc sărbători fericite! 

La revedere! (Discuții.) 

Alo! 

Bună ziua! 

Sunt senator Turos Lóránd. 

Mă scuzați pentru greșeală! 

Deci votul meu este „pentru” pentru toate cele patru puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Am consemnat. 

Urmează la vot domnul senator Țapu Nazare Eugen și se pregătește domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, punctul 1 – vot contra, punctul 2 – vot pentru, punctul 3 – vot contra, 

punctul 4 – abținere. 

Sărbători cu bine tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Țuțuianu Adrian și se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Mulțumesc. 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, vot pentru punctele 1, 2, 3 și 4. 

Vă urez tuturor un Paște cu liniște, cu pace și multe bucurii! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Valeca Șerban și se pregătește domnul senator Vela Marcel. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua, stimați colegi! 



 

- 58 - 

 

Senator Șerban Valeca, vot pentru toate punctele, de la 1 la 4. 

Vă doresc Paște liniștit cu sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Vela Ion Marcel, domnul ministru, și se pregătește domnul 

senator Vulpescu Ioan. 

Nu răspunde. 

Urmează la vot domnul senator Vulpescu Ioan și se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Vulpescu Ioan, la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – 

pentru, la punctul 4 – pentru. 

Mulțumesc și sărbători liniștite tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Wiener Adrian și se pregătește domnul senator Zamfir 

Daniel-Cătălin. 

Domnul Adrian Wiener: 

Votez pentru, votul meu e pentru. (Discuții.) 

Votul meu este pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă rog să ne spuneți la toate cele patru puncte de pe ordinea de zi, domnule senator. 

Domnul Adrian Wiener: 

La toate punctele. Da? 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da. (Discuții.) 

La toate punctele pentru.  

Am înțeles acum. 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Urmează la vot domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. (Discuții.) 

Nu răspunde. 

Domnule președinte, vă rog să permiteți cel de-al doilea apel pentru senatorii care nu au 

răspuns prima dată. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog, domnule secretar. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Nu a răspuns. 

Mulțumesc. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Dumitrescu Cristian. (Discuții.) 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Mulțumesc. 

Sunt senator Cristian Dumitrescu, la cele  patru puncte votez pentru. S-a auzit? 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

S-a auzit.  

Vă mulțumim foarte mult, domnule senator. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Vă mulțumesc. 

Paște fericit! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Vă mulțumim. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu răspunde. 

Mulțumesc. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Novák Csaba. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

V-auzim, domnule senator. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Novák Csaba-Zoltan, senator UDMR de Mureș, și votez pentru la toate punctele. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am consemnat. 

Vă mulțumim, domnule senator. 
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Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Senatorul Pîrvulescu sunt, la punctul 1 votez împotrivă, la punctul 2 votez pentru, punctul 3 – 

împotrivă, punctul 4 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Nu răspunde. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Tánczos Barna. 

Vă mulțumesc. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Vela Ion Marcel. 

Nu răspunde. 

Mulțumesc. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Nu răspunde. 

Mulțumesc. 

Vă rog să primiți și din partea mea urări de sănătate și sărbători cu bine! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Urmează numărarea voturilor. 

În foarte scurt timp, domnul senator Mario Oprea va anunța rezultatul. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

A fost finalizată numărătoarea voturilor. 

O să-l rog pe domnul senator Mario-Ovidiu Oprea să dea citire rezultatului. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Punctul 1 de pe ordinea de zi, L207/2020, voturi pentru – 91; voturi contra – 39; abțineri – zero. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi, L222/2020, voturi pentru – 130;  voturi contra – zero; abțineri – zero. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi, L538/2019, voturi pentru – 103; voturi contra – 26; abțineri – 1. 
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Punctul 4 pe ordinea de zi, L143/2020, voturi pentru – 99; voturi contra – zero; abțineri – 31. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Urmare a anunțului privind rezultatul numărătorii voturilor, propunerea legislativă înscrisă la 

punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată, propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi a 

fost adoptată, propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi a fost adoptată, proiectul de 

lege înscris la punctul 4 al ordinii de zi a fost adoptat. 

Înainte de a declara închisă ședința de astăzi, dați-mi voie să mulțumesc tuturor celor care au 

făcut posibile aceste ședințe într-o perioadă extrem de dificilă, celor care au fost prezenți în fiecare zi 

la Senat, celor care n-au fost fizic prezenți în Senat, dar au contribuit cu tot ce-au putut pentru buna 

desfășurare a lucrărilor Senatului, celor care au fost cu gândul alături de acei aflați în Senat. 

Să ne dea Dumnezeu gânduri luminate în această perioadă și să ne vedem sănătoși! 

Sărbători fericite! 

Declar ședința de astăzi închisă. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 17.00. 


