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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 11 august 2020 

- sesiune extraordinară - 

 

 

 

Şedinţa a început la ora 14.09. 

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

Senatului, asistat de domnii Ion Ganea și Mario-Ovidiu Oprea, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Bună ziua tuturor din țară! 

Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, aș vrea să vă anunț că astăzi a decedat fostul 

președinte al Senatului, Oliviu Gherman. Pentru cei care l-ați cunoscut, un om extrem de decent, un 

om de dialog, care a încercat în tumultuoșii ani ꞌ90 să creeze o punte între toate partidele parlamentare. 

Și astăzi noi ne uităm cu oarecare invidie la anii ꞌ90, când oamenii reușeau să stea în jurul mesei 

rotunde și să construiască proiecte pentru țară, fără să le fie teamă. 

Astăzi, din păcate, nu mai trăim aceleași vremuri, ne uităm cu oarecare interes și la perioada 

interbelică, și la anii ꞌ90 să vedem cum reușeau acei oameni să aibă un dialog politic consistent, să-și 

țină opiniile așa cum credeau, dar fără să se teamă unii de alții atunci când era vorba de un interes general. 

Aș vrea să ținem un moment de reculegere în memoria domnului președinte Oliviu Gherman. 

(Se păstrează un moment de reculegere.) 

Mulțumesc. 

Dumnezeu să-l odihnească! 

* 

Ședința de astăzi este condusă de vicepreședinte Cazanciuc, ajutat de domnii senatori 

Mario-Ovidiu Oprea și Ion Ganea. 

Stimați colegi, 

Vă reamintesc că, în temeiul dispozițiilor art.66 din Constituție și 84 din Regulamentul 

Senatului, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru perioada 1 – 19 august 2020, prin 

Decizia nr.10/2020. 
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Ordinea de zi și programul de lucru pentru ședința de astăzi au fost afișate pe pagina de internet 

a Senatului. 

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

Vă reamintesc, stimați colegi, dispozițiile art.1331 și 1101 din Regulamentul Senatului, 

modificat prin Hotărârea nr.16/2020: în situații excepționale ședințele plenului Senatului se desfășoară 

prin mijloace electronice, iar dezbaterea și adoptarea inițiativelor se vor face printr-o procedură 

simplificată. În cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui 

grup parlamentar, pentru maximum două minute. Reprezentanții senatorilor neafiliați pot interveni 

pentru maximum un minut. 

De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței de plen, desfășurată prin mijloace 

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

unui mesaj text la numărul ce v-a fost deja comunicat, prin care se va indica, de asemenea, motivul 

solicitării de înscriere la cuvânt. 

Pentru operativitate, având în vedere hotărârea Comitetului liderilor, votul în prima parte a 

ședinței se va desfășura… dezbaterea generală, urmând ca votul să se exprime la final printr-un singur 

apel nominal: se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Cu aceste proceduri de derulare a ședinței online, haideți să trecem la primul punct înscris 

astăzi pe ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii. 

(L491/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere, cu amendamente admise și respinse, a 

proiectului de lege pentru respingerea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Ion Rotaru, din partea Grupului PSD. 

Aș profita de această ocazie să-i urez multă sănătate colegului nostru, domnul Ion Rotaru. 

(Discuții.) 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

Discutăm astăzi despre Ordonanța nr.123/2020, o ordonanță destul de ciudată, și dacă vorbim 

despre o ordonanță, apropo de acest lucru, eu cred că Guvernul Orban vrea să devină fruntaș în 
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întrecerea pe ordonanțe și bate toate recordurile. Iată, în 7 luni a ajuns la 123 de ordonanțe, în 

condițiile în care, până nu demult, condamna vehement aceste practici. 

Dar să revenim la ordonanță. Ordonanța reglementează un drept important al copiilor, dreptul 

la alocația de stat prevăzut de Legea nr.61/1993. 

Întorcându-ne un pic în istoria recentă, în urmă cu 8 luni, PSD a propus și a votat, alături de 

colegii parlamentari preocupați de soarta copiilor, Legea nr.14/2020 de dublare a alocațiilor, 

promulgată de Președintele României în ianuarie, care prevede în principiu următoarele lucruri: 

dublarea sumei de la 300 de lei la 600 de lei lunar pentru copiii cu vârstă până la 2 ani sau până la 3 ani 

pentru copiii cu handicap și de la 150 la 300 de lei lunar pentru copiii peste 2 ani, respectiv la 600 de 

lei pentru copiii cu handicap. 

Care a fost poziția PNL față de această lege la votul din Parlament? Toți parlamentarii PNL au 

scos cartelele de vot, prin acest fapt neasumându-și de fapt o poziție, dar prin această atitudine, practic, 

fiind împotriva legii. De ce? Pentru că era lege PSD. 

Vă reamintesc că atunci când au propus, în februarie 2019, dublarea alocațiilor, foloseau 

expresii de genul „drepturile copiilor nu se negociază”, „nu vă bateți joc de copii”. Atunci propunerea 

a fost bună și necesară, pentru că era liberală, dar propunerea PSD avea alte unități de măsură și criterii 

de apreciere, după cum s-a văzut prin atitudinea pe care au avut-o. 

Concluzia la acest lucru este că discutăm despre ipocrizie, despre comportament duplicitar, 

cinism sau toate la un loc, caracterizând, de fapt, atitudinea politicianistă, în funcție de interese și 

batjocură, dacă vreți, la adresa copiilor. 

Ce motivează astăzi Guvernul PNL când respinge prin ordonanță de urgență dublarea 

alocațiilor? „Nu sunt bani.” PSD practică terorismul economic, nu sunt bani pentru drepturile copiilor. 

Întrebarea de fond la care trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe și Guvernul PNL este 

următoarea: ce ați făcut cu banii? Când PNL a propus dublarea alocațiilor, au fost bani. 

Iată că acum, în doar 8 luni de zile, Guvernul Orban s-a împrumutat peste 100 de miliarde de 

lei, de patru ori mai mult decât guvernarea PSD, cu o viteză de 1 000 de euro pe secundă, ducând 

datoria guvernamentală la 40% din PIB, amanetând, de fapt, practic, viitorul economic și social al 

României pe termen lung. Să nu mai vorbim aici de dobânzi care sunt amețitoare, în afară de suma în 

sine și care probabil că se mai aplică undeva pentru țări din lumea a treia. 

Noi, PSD, credem că terorism economic este ce face Guvernul PNL cu banii cu care a îndatorat 

multe generații  de români, pentru că dacă nu sunt bani pentru alocații și pensii, constatăm că nu se văd 

bani în alocări financiare nici pentru investiții, nici pentru cele peste 400 000 de IMM-uri aflate în 
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dificultate, nici pentru agricultură, care traversează o perioadă critică datorată secetei prelungite, nici 

pentru gestionarea crizei COVID și pentru procurarea de măști pentru persoanele cu venituri reduse. 

Când PNL a propus în februarie 2019 mărirea alocațiilor, PSD, fiind la guvernare, a votat în 

Parlament, deși nu avea resurse alocate în buget, a găsit însă soluții de aplicare, crescând deficitul 

bugetar de la 2,55 la 2,76%. Mă refer la acest aspect, pentru că astăzi, în timp ce guvernele țărilor din 

Uniunea Europeană au folosit oportunitatea ridicării restricțiilor privind deficitul bugetar, Germania, 

de pildă, acordă pentru economie 24% din PIB. Guvernul Orban și-a propus doar 3% și abia dacă a 

alocat 1%. Sigur că aceasta era una din soluțiile pentru a găsi bani pentru alocații și ar fi însemnat bani 

mai mulți la buget și locuri de muncă. 

O altă soluție probabil că ar fi fost să se apeleze la capitolul „Bunuri și servicii”, pentru că 

bugetul alocat în 2019 la acest capitol a fost de 44 de miliarde de lei. În 2020, Guvernul Orban, cu doar 

16 ministere, față de 24 și chiar 28 din guvernarea PSD, a alocat cu 7 miliarde mai mult, adică 51 de 

miliarde, iar cheltuielile au crescut la acest capitol cu peste 16% astăzi, când discutăm despre acest 

lucru. Luați de aici, stimați guvernanți, cele câteva miliarde de lei și dublați alocațiile copiilor. 

Ar mai fi fost o soluție: cei 500 de milioane de lei din taxele și impozitele românilor, pe care, 

cu mărinimie, le-ați acordat la trei companii de asigurare a creditului comercial, cu acționari străini, 

evident, care ar acoperi aproape 20% din sursa de finanțare pentru dublarea alocațiilor. 

Preocuparea și grija pentru copii a PNL s-a cuantificat în atacarea la Curtea Constituțională a 

majorării alocațiilor, Curtea elaborând decizie de respingere a obiecției de neconstituționalitate. Pe cale 

de consecință, alocațiile trebuiau majorate de la 1 august. 

Perseverând însă și demonstrând aceeași atitudine cinică față de interesele copiilor, Guvernul 

Orban emite Ordonanța de urgență nr.123 despre care discutăm, prin care se decide că este suficientă 

majorarea cu 20% a alocațiilor pentru copii, ignorând prevederea legală de dublare prevăzută pe Legea 

nr.14/2020. Ce înseamnă, de fapt, aplicarea acestei ordonanțe? Nu creșterea cu 20% a sumelor, ci 

tăierea din condei a 80% din drepturile cuvenite copiilor conform legii. 

Domnilor guvernanți, cei aproape 4 milioane de copii ai României, părinții și întreținătorii 

acestora așteaptă și speră ca legea propusă de PSD și votată de Parlament, promulgată de președinte, să 

fie aplicată. Demonstrați că vă pasă și faceți un gest necesar pentru copiii țării – îl merită cu prisosință 

–  alocați fondurile necesare, de altfel, v-am indicat și câteva soluții și surse de finanțare, ori, dacă nu, 

plecați cu toții, plecați cu toți incompetenții și cumetriile de la Guvern și lăsați soarta țării în mâinile 

unui Guvern căruia îi pasă și care să se preocupe de soarta românilor și a copiilor. Nu mai mințiți, nu 

mai faceți achiziții dubioase, nu mai furați și veți avea bani pentru alocații și pensii, pentru investiții, 

pentru salvarea economiei. 
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Drept urmare, fac precizarea că Grupul parlamentar al senatorilor PSD va vota pentru raportul 

de respingere a Ordonanței nr.123/2020. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Ion Rotaru. 

Ne bucurăm că sunteți bine și în formă. 

Din partea Grupului USR, doamna senator Florina Presadă. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

La începutul anului 2019, în februarie, PNL, din opoziție, se lăuda că a reușit creșterea 

alocațiilor pentru copii prin propunerea făcută chiar de ei, pentru ca în decembrie 2019, PSD, tot din 

opoziție, să vină cu aceeași propunere. Așa arată politica veche de 30 de ani de care oamenii s-au 

săturat. 

Am asistat în ultimii doi ani la o confruntare politică între cele două partide plină de populism 

și ipocrizie, iar deciziile privind creșterea alocațiilor au variat în funcție de partidul care se afla la 

guvernare. Alocațiile copiilor au devenit un subiect preferat de către politicienii vechilor partide, PNL 

și PSD, pentru a câștiga capital politic. Nu cred că există români care să nu-și dorească creșterea 

cuantumului acestor alocații sau a altor prestații sociale, sunt lucruri pe care ni le dorim cu toții. 

E foarte ușor să faci o politică bazată pe propuneri cu astfel de creșteri. E foarte dificil însă să 

faci politică la modul responsabil, gândindu-te la consecințele acestor propuneri. În acest moment, 

politica responsabilă și populistă din ultimii ani a celor de la PSD, ca și a celor de la PNL, a dus la 

alocări iraționale de resurse cu scopul de a mitui poporul pentru voturi. Cu atât mai responsabilă s-a 

dovedit a fi politica populistă a acestor propuneri bazate pe creșteri din PIB în acest context de 

pandemie, când cheltuielile publice au depășit de mult cote îngrijorătoare. Aș vrea să văd că fiecare 

dintre noi, parlamentari, politicieni, decidenți, va ține cont de impactul bugetar și sursele de finanțare 

când vine vorba de astfel de propuneri. 

USR este de acord cu aceste creșteri atât timp cât ele sunt sustenabile și pot fi plătite de aici 

încolo, pentru că aceste alocații trebuie susținute ulterior, lună de lună, an de an. 

În cele din urmă, dacă nu vom găsi surse reale de finanțare, toți copiii de azi vor plăti creșterea 

propriei alocații, pentru că astfel de măsuri îi îndatorează pe ei… (Neinteligibil.) pentru că aceste 

partide vor să câștige lupte electorale în acest fel. 

Dacă și-ar dori cu adevărat o politică pentru oameni, cu politici care să susțină aceste creșteri la 

modul real, nu numai declarativ, PNL și, mai ales, PSD s-ar preocupa să reducă cheltuielile bugetare, 
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ar susține eliminarea pensiilor speciale, desființarea numeroaselor academii paralele de unde mănâncă 

bani sinecuriștii de partid sau ar reduce cheltuielile cu personalul din primăriile pe care le conduc. 

Pentru că ne dorim să vedem mai multă responsabilitate și mai puțin populism în actul politic și 

în cel de decizie, USR va vota „abținere” la votul pe marginea raportului de respingere a Ordonanței de 

urgență privind etapizarea majorării alocațiilor pentru copii. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă mulțumesc, doamna senator Florina Presadă. 

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi! 

Doresc să subliniez faptul că alocația de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului 

acordată tuturor copiilor, și acest lucru fără discriminare. 

Pornind de la această idee, ori de câte ori s-a pus problema majorării alocației de stat pentru 

copii, UDMR-ul a votat pentru și în 2015, și în 2019, când majorarea s-a făcut de la 200 la 300 de lei 

pentru copii sub vârsta de 2 ani și de la 84 la 150 de lei pentru copii între 2 și 18 ani. Am făcut acest 

lucru, indiferent din ce parte a eșichierului politic a venit propunerea. Fiind consecvenți, am votat și 

dublarea alocațiilor de această dată. 

Eu sunt de acord că vorbim de o sumă considerabilă, dar nu cred că această economie trebuie să 

o facem exact pe generația care reprezintă viitorul țării. 

Noi nu suntem de acord cu majorarea în tranșe, fapt pentru care în Comisia de muncă am depus 

un amendament prin care am propus majorarea exact cum este prevăzută în lege, dar începând din luna 

septembrie anul curent. Amendamentul nu a trecut, dar susținem în continuare cu tărie că legea votată 

de Parlament trebuie respectată. Și de data aceasta permiteți-ne să spunem și noi că drepturile copiilor 

nu se negociază. 

În consecință, UDMR-ul va vota pentru raportul de respingere a ordonanței. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului Derzsi Ákos. 

Stimați colegi, 

Nu mai sunt alte intervenții la acest punct. 

* 

Mergem mai departe, punctul 2. Avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul 
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financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu” de la Muntele Athos, Grecia. 

(L445/2020) 

Pentru cei care n-ați fost la „Prodromu”, o dată în viață trebuie mers. 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea 

ordonanței. 

Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2020 

privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. 

(L446/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de 

lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt... (Discuții.)  

Vă spuneam că raportul Comisiei de buget este de admitere, cu amendamente admise, a 

proiectului de lege pentru respingerea ordonanței. 

Nu sunt intervenții. 

* 

Punctul 4, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și 

funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Științe Medicale. (L402/2020) 

Raportul Comisiei pentru învățământ este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 

privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru 

completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 
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adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 

autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. (L444/2020) 

Raportul Comisiei juridice și al Comisiei pentru afaceri europene este de admitere, cu 

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

Legea este organică. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, vă rog s-o apelați pe doamna senator Gabriela Crețu. 

Nu răspunde? (Discuții.) 

Doamna Gabriela Creţu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

În numele grupului, dar și ca președinte al uneia dintre comisiile raportoare, mă simt datoare să 

formulez o explicație pentru decizia unanimă de respingere a Ordonanței nr.111, care-și propunea să 

modifice și completeze Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, transpunând Directiva nr.843/2018. 

Transpunerea Directivei-mamă nr.849/2015 a fost, cum vă amintiți, o adevărată epopee, cu 

drumuri la CCR, din care a rezultat în cele din urmă, Legea nr.129/2019, dar și 3 milioane de euro 

amendă pentru întârziere. 

Ținând cont de acest context, noi nu vrem să creăm niciun fel de confuzie: spălarea banilor și 

finanțarea terorismului sunt infracțiuni grave care trebuie prevenite, combătute și sancționate, dacă 

sunt descoperite. Pentru asta însă e nevoie de reguli clare, constituționale și responsabilități bine 

definite ale autorităților care aplică. 

Directiva nr.843 aduce ameliorări și adăugiri necesare textului inițial din 849. De exemplu, 

introduce în lista entităților raportoare și consilierii fiscali, experți în optimizare, o formă de evaziune 

fiscală în care hoțul neprins se declară negustor cinstit, iar statul rămâne fără bani la buget pentru 

alocații. Ca prin minune, consilierii fiscali lipseau din 849. De asemenea, introduce inovațiile 

tehnologice recente, cum ar fi criptomonedele. 

Suntem de acord cu obiectivele directivei, suntem și îngrijorați de faptul că termenul ei de 

transpunere a expirat în 10 ianuarie 2020. 

Nu mai ridicăm problema recurgerii la ordonanță de urgență în loc de un proiect de lege, așa 

cum s-a obișnuit deja Guvernul sau faptul că avizul Comitetului Economic și Social s-a dat pe alt text 

decât cel final al ordonanței, pe care părțile n-au mai fost consultate. 
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Am fost foarte deschiși, am analizat 142 de pagini de corelări, 32 de pagini de observații de la 

ASF, ARB, emitenții de monedă electronică etc. Am făcut patru ședințe dedicate acestei ordonanțe. 

Am descoperit că mai sunt trei legi în procedură legislativă cu același obiect – modificarea Legii 

nr.129 – și am intrat într-o fundătură care are drept cauză una singură, că nu avem Guvern și premier 

care să dea coerența actului legislativ. Au lucrat separat ASF, BNR și Oficiul de Combatere a Spălării 

Banilor, iar cele trei părți au fost lipite. 

Ca urmare, nu se corelează, se suprapun, se raportează de trei ori același lucru și n-ar fi numai 

cantitatea nejustificată de informație ce trebuie prelucrată, dar se creează suspiciuni, fără nicio bază 

reală, pentru că e aceeași operație. Excede prevederilor 843, pe de o parte, și omite anumite prevederi, 

pe de alta. 

Avem o suspiciune de neconstituționalitate pe tema autorizării ANI să facă și actualizeze lista 

funcțiilor expuse public. Ea ar trebui să fie o anexă la lege, aprobată prin lege, considerăm noi, și 

introduce drept actori-cheie Autoritatea pentru Digitalizarea României, o entitate din aparatul de lucru 

al Guvernului, nouă, care are un statut nu foarte clar, dar care începe să semene cu un fel de stat 

paralel, că face totul. 

Soluția la care am ajuns în acord cu Oficiul este ca Guvernul să rezolve aceste probleme și să 

vină cu un proiect de lege în regim de urgență. 

Drept urmare, vă îndemnăm să votați legea de respingere a ordonanței și vom vota și legea de 

transpunere, dacă va fi corectă, în septembrie. 

Vă mulțumesc din suflet. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, doamna senator Gabriela Crețu. 

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Császár Károly. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Legat de acest proiect legislativ putem spune să sunt foarte mari probleme de discriminare. 

Știți foarte bine că printr-o ordonanță de urgență, Guvernul a prorogat termenul de depunere a 

declarațiilor privind beneficiarul real al… 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Dacă n-ați reușit, revenim. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

M-ați auzit până acum? 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 
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Legat de acest proiect legislativ sunt probleme foarte mari în ceea ce privește discriminarea. 

Sunt discriminate în acest sens ONG-urile față de societățile comerciale. 

După cum bine știți, printr-o ordonanță de urgență s-a prorogat termenul de depunere a 

declarațiilor privind beneficiarii reali pentru societățile comerciale până în data de 1 noiembrie, iar în 

cazul asociațiilor și fundațiilor, acest termen nu a fost prorogat și a rămas probabil termenul de 15 

august. 

UDMR a depus în acest sens un amendament prin care ar trebui ca termenul de depunere a 

declarațiilor și în cazul ONG-urilor să fie 1 noiembrie. 

Acest amendament a fost respins în Comisia juridică, dar ar fi imperativ ca Guvernul să adopte 

în cel mai scurt timp, deci până în 14, săptămâna aceasta, să adopte o ordonanță de urgență prin care să 

regleze această problemă discriminatorie și să stabilească ca termenul de depunere a declarațiilor 

privind beneficiarii reali și în cazul ONG-urilor să fie data de 1 noiembrie. (Discuții.) 

UDMR se va abține la vot. 

Mulțumesc frumos. 

O zi bună să aveți! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Császár Károly. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

* 

Mergem mai departe, punctul 6, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, 

proiectelor și acțiunilor culturale. (L413/2020) 

Raportul Comisiei pentru cultură și media este de admitere, cu un amendament admis și 

amendamente respinse, a proiectului de lege. 

Legea este ordinară, Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 

creșterea siguranței în unitățile de învățământ. (L421/2020) 

Raportul Comisiei pentru învățământ este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii 

legislative. 

Legea este ordinară, Senatul, primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, domnul senator Liviu Pop. 
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Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

Inițiativa legislativă are ca scop posibilitatea ca la nivelul unităților școlare consiliile de 

administrație, după consultarea Consiliului părinților și a elevilor, să poată introduce uniforma 

obligatorie. Dacă acest lucru se realizează, fondurile se asigură de către Ministerul Educației, în 

cuantum de 350 de lei pe an/elev. 

Raportul este favorabil, cu amendamente admise. 

Sperăm ca la fel ca în cazul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, toți membrii 

Senatului să voteze pentru, noi fiind prima Cameră sesizată. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Liviu Pop. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

* 

Mergem mai departe, punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului. (L418/2020) 

Raportul Comisiei pentru apărare este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind 

organizarea și funcționarea Poliției Române. (L419/2020) 

Raportul Comisiei pentru apărare este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară, Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și 

a gazelor naturale nr.123/2012. (L420/2020) 

Raportul Comisiei pentru energie și resurse minerale este de admitere, cu amendamente 

admise, a propunerii legislative. 
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Din partea Grupului PSD, îl invit la microfonul central pe domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea în Legea energiei electrice și 

a gazelor naturale nr.123/2012 a unei prevederi potrivit căreia Strategia Energetică a României și 

Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice pentru perioada 2021 – 2030 

să se adopte de către Parlament, prin lege, astfel încât să devină puncte de referință pentru politicile și 

reglementările în domeniul energiei, oferind stabilitate și predictibilitate tuturor actorilor din piață. 

Grupul PSD susține adoptarea acestui proiect. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 11, Propunerea legislativă pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. (L422/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a propunerii legislative, cu un amendament 

respins. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) și lit.b) a alin.(22) ale 

art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. (L424/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație este de respingere a propunerii. 

Legea este ordinară, Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Mergem mai departe, punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 

procedură penală. (L425/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii legislative. 
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Legea este organică, Senatul, primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, domnul senator Radu-Mihai Mihail. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor senatori, 

România așteaptă ca infractorii, hoții, cei care profită de corupție să fie pedepsiți și, mai ales, 

țara să nu mai fie prăduită. Ce a fost furat să se întoarcă acolo de unde a plecat. 

Prea mulți hoți și corupți au făcut ceva pușcărie doar pentru a se întoarce la o viață de huzur pe 

banii celor de care și-au bătut joc. 

Propunerea USR aduce cu adevărat România la standardul european, eliminând piedici din 

calea confiscării extinse. Dar mult mai important este necesară această lege, pentru că nu mai vrem ca 

o serie de mătuși Tamara și copii de șase luni să fie proprietari de case și terenuri provenite din furt și 

din corupție. 

Vă rugăm să votați împotriva raportului de respingere, să putem adopta această lege atât de 

așteptată. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Mergem mai departe. 

* 

Punctul 14, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. (L426/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Fac o mică paranteză, cu permisiunea dumneavoastră, este primul act normativ propus de mine, 

ca ministru al justiției, prin care am eliminat celebrul timbru judiciar de un leu, doi, lei, trei lei. Era 

extrem, extrem de greu de procurat și care încurca foarte multă lume la acea vreme. 

Avocații știu foarte bine câtă bătaie de cap era pentru procurarea acelui timbru judiciar. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară, Senatul, primă Cameră sesizată. 
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* 

Punctul 15, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului 

achiziţiilor publice. (L427/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

* 

Punctul 16, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul 

Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 

măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare. (L482/2019) 

E vorba de o reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.238/3 iunie. 

Raportul comun al Comisiei juridice și Comisiei pentru constituționalitate este de admitere a 

legii, cu amendamente admise. 

Legea este ordinară. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Stimați colegi, 

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

votul final asupra tuturor punctelor dezbătute anterior. 

Vă reamintesc: în cea de-a doua parte a ședinței, exprimarea votului, printr-un singur apel 

nominal, asupra punctelor dezbătute. Potrivit art.1101 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui 

singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Stimați colegi, 

La punctul 1 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru 

copii, ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra raportului și a proiectului de lege pentru 

respingerea ordonanței. 

La punctul 2, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de 
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statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia, ne vom pronunța printr-un 

singur vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2020 

privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice – ne 

vom pronunța printr-un vot, un singur vot, asupra raportului și proiectului de lege pentru respingerea 

ordonanței. 

Punctul 4, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului 

de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 

privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor 

și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru 

completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și 

adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 

autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare – ne vom pronunța prin vot, un 

singur vot, asupra raportului și proiectului de lege pentru respingerea ordonanței. 

Punctul 6, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu un amendament admis, și a 

proiectului de lege. 

La punctul 7, Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind 

creșterea siguranței în unitățile de învățământ – ne vom pronunța prin vot, un singur vot, asupra 

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

prin amendamentele din raportul comisiei. 

Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind 

Statutul polițistului – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv 

respingerea propunerii legislative. 

Punctul 9, Propunerea pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea 

și funcționarea Poliției Române – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 
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Punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și 

a gazelor naturale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, 

și a propunerii legislative. 

Punctul 11, Propunerea legislativă pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv 

respingerea propunerii legislative. 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(21) și lit.b) a alin.(22) ale 

art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – ne vom pronunța, 

printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 13, Propunerea pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală – ne vom 

pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii 

legislative. 

Punctul 14, Propunerea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 

privind taxele judiciare de timbru – ne vom pronunța printr-un singur vot asupra raportului de admitere 

și a propunerii legislative. 

Punctul 15, Propunerea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 

– ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea 

propunerii legislative. 

La punctul 16, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul 

Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele 

măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și a legii, 

astfel cum se propune a fi modificată prin amendamentele din raportul comisiei. 

Stimați colegi, 

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

reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice efectuate va fi considerat absent. 

Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de vot „pentru”, 

„contra” sau „abținere” plus senatorii care răspund prezent, dar nu-și exprimă opțiunea de vot 

reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

Vă reamintesc, de asemenea, sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și „abținere”. Astfel, opțiunea 

„pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei legislative, cu modificările propuse prin 
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amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu 

adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, evident, vă abțineți. 

Vă informez totodată, la punctul 1 (L491), punctul 3 (L446) și punctul 5 (L444), de pe ordinea 

de zi opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu raportul și proiectul de lege privind 

respingerea ordonanței, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu proiectul de lege privind 

respingerea ordonanței, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, evident, vă abțineți. 

În ceea ce privește punctul 4 (L402), punctul 8 (L418), punctul 9 (L419), punctul 11 (L422), 

punctul 12 (L424), punctul 13 (L425), punctul 15 (427) de pe ordinea de zi opțiunea „pentru” 

înseamnă că sunteți de acord cu raportul, respectiv respingerea inițiativei legislative, opțiunea „contra” 

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

abțineți de la vot. (Discuții.) 

Îl invit acum la microfonul central pe domnul senator Mario-Ovidiu Oprea pentru efectuarea 

apelului nominal și exprimarea votului. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bună ziua, distins Senat! 

Vă rog să permiteți începerea sesiunii de vot. 

Pentru aceasta, vă rog să obțineți legătura telefonică cu domnul senator Alexandrescu 

Vlad-Tudor. 

Se pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

Sunt Vlad Alexandrescu, senator USR de București și votez după cum urmează: punctul 1 

(L491) – abținere, punctul 2 (L445) – pentru, punctul 3 (L446) – pentru, punctul 4 – contra, împotrivă, 

punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, 

punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – împotrivă, punctul 14 – 

abținere, punctul 15 – pentru, punctul 16 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, doamna senator Andronescu Ecaterina și se pregătește 

pentru vot domnul senator Antal István-Loránt. 
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Doamna Ecaterina Andronescu: 

Ecaterina Andronescu este numele meu, votul meu este pentru toate rapoartele comisiilor de 

specialitate, așa cum au fost ele prezentate plenului. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

S-aveți o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează domnul senator Antal István-Loránt. 

Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR: de la punctul 1 până la punctul 4 votez pentru, la 

punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la punctul 11 inclusiv votez pentru, la punctul 12 votez 

împotrivă, la punctele 13 și 14 votez pentru, la punctul 15 – abținere, la punctul 16 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Nu a răspuns. 

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

Domnul Viorel Arcaş: 

Sunt senatorul Viorel Arcaș, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru, pentru 

rapoartele de admitere și pentru rapoartele de respingere. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Domnul Nicolae Avram: 

Alo! 

Bună ziua, stimați colegi, 
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Sunt  senatorul Avram, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Gheorghe Baciu din județul Covasna, Circumscripția nr.15, senator PMP, votul 

meu pentru astăzi este următorul: la punctele 1 și 2 votez pentru, punctele 3, 4 și 5 sunt împotrivă, la 

punctele 6, 7, 8, 9 și 10 votul meu este pentru, punctul 11 – împotrivă, 12, 13, 14, 15 și 16 votez 

pentru. 

O zi cu spor pentru toți! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim domnului senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Bună ziua! 

Senator Bădălău Niculae, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Votul meu este: 1 și 2 vot pentru, 3 – 5 – împotrivă, 6 până la 10 inclusiv – pentru, 11 – 

împotrivă, 12 – 16 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 
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Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. (Discuții.) 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

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

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, senator PSD de Galați, votez astăzi pentru la întreaga ordine de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi…! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Am înțeles. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cadariu Daniel. 

Se pregătește domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este următorul: 1  – împotrivă, 2 – 

pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – 

abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru și la punctul 16 – abținere. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Caracota Iancu. 

Se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, la punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, 

punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 6 – pentru, punctul 7 – 

împotrivă, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, 

punctele 13, 14, 15 – pentru, punctul 16 – abținere. 

Vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Alo! 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Mircea Cazan, voi vota după cum urmează: punctul numărul 1 – împotrivă, 

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

numărul 5 – împotrivă, punctul numărul 6 – pentru, punctul numărul 7 – împotrivă, punctele numărul 8 

și 9 – pentru, punctul numărul 10 – abținere, punctul numărul 11 – pentru, punctul numărul 12 – 

împotrivă, 13, 14 și 15 – pentru, 16 – abținere. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Cristian. 
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Domnul Florin Cârciumaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Florin Cârciumaru și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chirteş Ioan-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliță Ioan. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Chisăliță Ioan. 

Se pregătește domnul senator Chițac Vergil. 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîţu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin. 

Se pregătește domnul senator Coliban Allen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 

Domnul Allen Coliban: 

Bună ziua, stimați colegi, 

Allen Coliban sunt, senator de Brașov, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul… 

(Neinteligibil.) abținere, la punctul 2 – abținere, la punctul… (Neinteligibil.) pentru, la punctul… 

(Neinteligibil.) contra, punctul 5 – pentru, la punctul… (Neinteligibil.) pentru, la punctul… 

(Neinteligibil.) contra, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – contra, 14 – 

abținere, 15 – pentru, punctul…(Neinteligibil.) contra. 

Mulțumesc… (Neinteligibil.) 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Corlăţean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița. 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Se pregătește domnul senator Covaci Dorel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Covaci Dorel. 

Se pregătește doamna senator Covaciu-Severica-Rodica. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Severica Covaciu, senator PMP de Maramureș, votul meu este următorul: punctul 

numărul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – împotrivă, punctul 5 – 

împotrivă, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – 

pentru, punctul 11 – împotrivă, punctul 12 – împotrivă, punctul 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 

16 –  pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Covaci Dorel nu a răspuns? 

Vă rog. 

Domnul Dorel Covaci: 

Sunt senatorul Dorel Covaci, senator PSD, Circumscripția electorală nr.37 Timiș, votul meu 

este pentru la toate punctele dezbătute pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua! 

Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 
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Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Creţu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Creţu: 

Vă salut încă o dată, stimați colegi! 

Sunt Gabriela Crețu, astăzi votez în felul următor: la punctul 1 – pentru raportul de respingere, 

la punctul 2 – abținere și de la punctul 3 la punctul 16 – pentru rapoartele de admitere sau respingere, 

după caz. 

Vă mulțumesc și o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și votez după cum urmează: la punctul 1 – votez împotrivă, la 

punctul 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă,  6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 – pentru, 9 – 

pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – tot pentru, 15 – pentru și 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator 

Urmează domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Vă rugăm, domnule senator. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, votez de la punctul 1 până la punctul 4 inclusiv – pentru, la punctul 

5 votez abținere, de la punctul 6 până la punctul 11 inclusiv votez pentru, la punctul 12 votez 

împotrivă, la punctele 13 și 14 votez pentru, la punctul 15 votez abținere, la punctul 16 votez pentru. 
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Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela și se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Sunt senator Dan Carmen Daniela, vot pentru toate proiectele aflate pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dănăilă Leon. 

Se pregătește domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

Sunt senator Leon Dănăilă și votez punctele: 1 – împotrivă, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – 

pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – 

împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Deneș Ioan. 

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 16 puncte înscrise pe ordinea 

de zi a Senatului. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Derzsi Ákos, votez în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 4 inclusiv – 

pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la 11 inclusiv – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctele 

13, 14 – pentru, punctul 15 – abținere și punctul 16 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Renică Diaconescu. 

Se pregătește doamna senator Dima Carmen. 

Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dima Carmen. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate cele 16 puncte 

înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Silvia Dinică, votul meu este următorul: punctul 1– abținere, punctul 2 – abținere, punctul 

3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – contra, punctul 8 – 

pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – contra, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – 

contra, punctul 14 – abținere, punctul 15 – pentru, punctul 16 – contra. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi frumoasă! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Se pregătește domnul senator Dircă George. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

Sunt Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR de Constanța, și votez astfel: 1– abținere, 2 – pentru, 

3 – pentru, 4 – contra, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – contra, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – 

pentru, 12 – pentru, 13 – contra, 14 – abținere, 15 – pentru, 16 – contra. 

Mulțumesc frumos. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează  domnul senator Dircă George. 

Se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Dircă George, Circumscripția nr.18 Galați, votul meu pentru punctele înscrise 

astăzi pe ordinea de zi este următorul: la punctul 1 – pentru raportul de admitere, la punctul 2 – pentru, 

la punctul 3 – pentru raportul de admitere, la punctul 4 – contra raportului de respingere, la punctul 5 – 

pentru raportul de admitere, la punctul 6 – pentru raportul de admitere, la punctul 7 – contra raportului 

de admitere, la punctul 8 – pentru raportul de respingere, la punctul 10 – contra raportului de admitere, 

la punctul 11 – pentru raportul de respingere, la punctul 12 – pentru raportul de respingere, la punctul 

13 – contra raportului de respingere, la punctul 14 – abținere, la punctul 15 – pentru raportul de 

respingere și la punctul 16 – contra raportului de respingere. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Cristian. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Eugen Dogariu și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Cristian Dumitrescu, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

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

zi votul meu este pentru. 

Zi frumoasă tuturor! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senator Fejér László-Ődőn, UDMR Covasna, votez de la 1 până la 4 – pentru, 5 – 

abținere, 6 – 11– pentru, 12 – împotrivă, 13, 14 – pentru, 15 – abținere, 16 – pentru. 

După-amiază plăcută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fenechiu Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Bacău, Partidul Național Liberal, votul meu este următorul: punctul 

1– împotrivă, punctul 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 și 9 – 

pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Fifor Mihai. 

Se pregătește domnul senator Filipescu Răducu. 

Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihai Fifor, senator PSD de Arad, votul meu este pentru la toate punctele înscrise în ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim domnului senator. 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Se pregătește… 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Mă numesc Răducu Filipescu, sunt senator din partea Partidului Național Liberal al județului 

Călărași, votul meu este următorul: la proiectul de hotărâre numărul 1 – împotrivă, la numărul 2 – 

pentru, la numărul 3 – împotrivă, la numărul 4 – pentru, la numărul 5 – împotrivă, la numărul 6 – 

pentru, la numărul 7 – împotrivă, la numărul 8 – pentru, la numărul 9 – pentru, la numărul 10 – 

abținere, la numărul 11 – pentru, la numărul 12 – împotrivă, la numărul 13 – pentru, numărul 14 – 

pentru, numărul 15 – pentru, numărul 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. (Discuții.) 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Senatorul USR Cristian Ghica: punctele 1 și 2 – abținere, punctele 3,4… punctul 3 – pentru, 

scuzați-mă, punctul 4 – contra, punctele 5 și 6 – pentru, punctul 7 – contra, punctele 8 și 9 – pentru, 

punctul 10 – contra, punctele 11 și 12 – pentru, punctul 13 – contra, punctul 14 – abținere, punctul 15 – 

pentru și punctul 16 – contra. 

Mulțumesc. 

Bună ziua tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ganea Ion, de la microfonul 5. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi. 
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Am consemnat. 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Eugen Gioancă, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – împotrivă, 2 – 

pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8, 9 – pentru, 10 – abținere, 

11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru și 16 – abținere. 

Vă mulțumesc și o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Alina Gorghiu sunt, votul meu astăzi este în felul următor: punctul 1 – vot împotrivă, 2 – 

pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – 

abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14 și 15 – vot pentru, iar la punctul 16 – vot împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, votul meu de astăzi este următorul: punctul 1 de pe 

ordinea de zi – abținere, punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, punctul 4 – împotrivă, punctele 5 și  

6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctele 11 și 12 – 

pentru, punctul 13 – împotrivă, punctul 14 – abținere, punctul 15 – pentru și punctul 16 – împotrivă. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 
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Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Ion Hadârcă, senator de Vaslui, și votul meu de astăzi este pentru toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu în ședința de astăzi este următorul: 1 – împotrivă, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – 

pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 și 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – 

împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc frumos! 

Sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Ilie Viorel. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Lucian. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt Viorel Ilie, senator PNL de Bacău, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

următorul: la punctul 1– împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, 5 – 

împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 și 9 – pentru, punctul 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 

13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru și 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

Sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Iliescu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua! 

Sunt Lucian Iliescu, senator PMP de București, votul exprimat de mine pentru ședința de astăzi 

este următorul: la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, punctele 3, 4 și 5 – împotrivă, de la punctul 

6 la punctul 10 – pentru, punctul 11 – împotrivă, punctele 12, 13, 14, 15 și 16 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Gabi Ionașcu din Circumscripția nr.23 Ialomița, membru al Partidului Mișcarea 

Populară din România, pentru astăzi votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 10 – 

pentru, punctul 11 – împotrivă, de la punctul 12 la punctul 16 votul meu este pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 

Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Stimați colegi, bună ziua! 

Sunt Virginel Iordache, senator PSD de Suceava, și votul meu pentru astăzi este pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc pentru oportunitate și vă doresc toate cele bune! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Sunt senator PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele 16 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu este următorul: punctele 1 – 4 – pentru, 5 

– abținere, 6 – 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14 – pentru, 15 – abținere și 16 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Să aveți o zi frumoasă! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează  domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 

Se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi de azi, conform discuțiilor avute în plen. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lungu Dan. 

Se pregătește domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Domnul Dan Lungu: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt Dan Lungu, senator USR de Iași, și votul meu pentru astăzi este următorul: punctul 1 – 

abținere, la punctul 2 – abținere, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – împotrivă, la punctul 5 – pentru, 

la punctul 6 – pentru, la punctul 7 – împotrivă, la punctul 8 – pentru, la punctul 9 – pentru, la 10 – 
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împotrivă, la punctul 11 – pentru, la 12 – pentru, la 13 – împotrivă, la punctul 14 – abținere, la 15 – 

pentru și la 16 – împotrivă. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Lungu Vasile-Cristian, iar votul meu este următorul: la punctul 1 de pe ordinea 

de zi voi vota pentru, la punctul 2 voi vota pentru, de la punctul 3 până la 5 – împotrivă, de la punctul 6 

până la 10 – pentru, la punctul 11 voi vota împotrivă, iar de la punctul 12 până la 16 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lupu Victorel. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

Sunt Victorel Lupu, senator PSD de Iași, votez pentru toate punctele înscrise la ordinea de zi. 

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Domnul Dan Manoliu: 

Alo! 

Sunt senatorul Dan Manoliu, de Neamț, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 
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Domnul Ovidiu-Cristian Dan-Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PSD Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu pentru astăzi este pentru la toate 

cele 16 puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Marin Gheorghe, senator de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Nicolae Marin, de Galați, și votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi 

de astăzi. 

O zi bună și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marussi George. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

Sunt George Marussi, senator USR Prahova, votul meu pentru ziua de astăzi este 

următorul: punctul 1– abținere, 2 – abținere, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – 

contra, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – contra, 14 – abținere, 

15 – pentru, 16 – contra. 
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Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Numele meu este Matei Constantin-Bogdan, iar votul meu este pentru toate inițiativele 

legislative înscrise pe ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mazilu-Liviu. 

Se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Liviu Mazilu, senator PSD de Mehedinți, iar votul meu pentru toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi de astăzi este vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. (Discuții.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Spuneți-mi când să intru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Acum. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua! 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și votez pentru la toate cele 16 puncte înscrise pe 

ordinea de zi. 
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O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihail Radu. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Sunt Radu Mihail, senator USR de diaspora și votul meu este următorul: la punctul 1 – 

abținere, punctul 2 – abținere, punctul 3 – pentru, 4 – contra, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – contra, 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – împotrivă, 14 – abținere, 15 – pentru, 16 

– împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Ștefan Mihu, senator de Constanța, și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă doresc tuturor sănătate maximă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Siminica Mirea și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre. 
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Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Moga Nicolae, sunt senator de Constanța, iar pentru toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de 

zi votul meu este pentru. 

Și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Marius-Petre Nicoară, sunt senator al Partidului... 1 – împotrivă, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – 

pentru... pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Dacă doriți să reluați, pentru că a fost o porțiune în care nu a fost semnal. 

Vă rugăm, domnule senator. 

Eu știu cum votează, dar… 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Deci Marius-Petre Nicoară, senator PNL de Cluj, punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, 

punctul 3 –  împotrivă, punctul 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8, 9 – pentru, 10 – 

abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Nicolae Șerban. 

Se pregătește domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bun găsit tuturor! 

Sunt Șerban Nicolae, senator de București, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 
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O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator de Suceava Ilie Niță, senator din partea PSD, votul meu pentru punctele dezbătute 

astăzi pe ordinea de zi este pentru la toate punctele dezbătute. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator de Mureș, UDMR, votul meu este următorul: de la punctul 1 

până la punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la punctul 11 – pentru, la 12 – 

împotrivă, 13 și 14 – pentru, punctul 15 – abținere, iar punctul 16 – pentru. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi frumoasă în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez după cum urmează: punctul 1 – contra, punctul 2 – pentru, 

punctul 3 – contra, punctul 4 – pentru, punctul 5 – contra, punctul 6 – pentru, punctul 7 – contra, 

punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – pentru, punctul 12 – contra, 

punctul 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru,16 – abținere. 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Orțan Ovidiu-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, astăzi votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi a Senatului. 

O după-amiază frumoasă să aveți! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Pavel sunt, votul meu este pentru la toate inițiativele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc frumos. 

Zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator PSD de Călărași, iar votul meu este pentru la toate 

punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Pauliuc Nicoleta, senator PNL de Ilfov, iar votul meu este următorul: la punctul 1 – 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – 
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împotrivă, 8 și 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – pentru, 12 – împotrivă, punctul 13 – 

pentru, 14 – pentru, 15 – pentru și punctul 16 – abținere. 

O zi frumoasă vă urez! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pereș Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, iar astăzi votez după cum urmează: la punctul 1 – 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 

6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 

11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctele 13, 14, 15 – pentru și punctul 16 – abținere. 

Mulțumesc. 

O zi bună vă doresc tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Pop Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 
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Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Gheorghe Pop de la Sălaj și votul meu este pentru la toate punctele înscrise în 

ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pop Liviu 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Sunt Liviu-Marian Pop, senator PSD de Maramureș, iar votul meu este pentru la toate punctele 

de vot. 

Sănătate multă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. 

Domnul Cornel Popa: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PNL de Bihor, Cornel Popa, și votez după cum urmează: punctul 1 – contra, 

punctul 2 – pentru, punctul 3 – contra, punctul 4 – pentru, punctul 5 – contra, 6 – pentru, 7 – contra, 8 

și 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – contra, 13, 14, 15 – pentru și 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Doamne ajută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Domnul Ion Popa: 

Vă salut! 
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Ion Popa sunt și votez astfel: punctul 1 – împotrivă, 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – 

împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 

13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

Sunt senator de București, Călin Popescu-Tăriceanu, la punctele de la 1 la 16 de pe ordinea de 

zi votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Presadă Florina. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

Radu Preda sunt, senator de Dolj, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Zi cu spor s-avem! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Presadă Florina. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Mulțumesc mult. 

Bună ziua! 

Sunt Florina Presadă, senator USR de București, și astăzi votez astfel: la punctul 1 – abținere, la 

punctul 2 – abținere, la punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – contra, 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – contra, 14 – abținere, 15 – pentru, 16 – contra. 

Mulțumesc. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Lucian Romașcanu, senator PSD de Buzău, vot pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua din nou, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ion Rotaru și votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și vă doresc toate cele bune! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Bună ziua! 

Mihai Ruse, senator de Brăila, vot pentru la toate cele 16 puncte de pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

Viorel Salan, senator PSD de Hunedoara, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Doresc o zi bună tuturor colegilor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Emanoil Savin: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Emanoil Savin, senator de Prahova, votul meu este pentru la toate inițiativele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc! 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, senator de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 
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Iulia Scântei, sunt senator PNL, voturile mele pentru ordinea de zi sunt următoarele: pentru 

poziția 1 – vot împotrivă, la poziția 2 – vot pentru, poziția 3 – vot împotrivă, la numărul curent 4 – vot 

pentru, numărul curent 5 – vot împotrivă, pentru proiectul de la poziția 6 – vot pentru, la poziția 7 – 

vot împotrivă, proiectele de la pozițiile 8 și 9 – voturile sunt pentru, la poziția 10 votul este de abținere, 

la 11 – vot pentru, la 12 – vot împotrivă, pentru proiectele de la pozițiile 13, 14 și 15 voturile sunt 

pentru și la numărul curent 16 – votul este de abținere. 

Vă mulțumesc frumos! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Ionuț Sibinescu, senator PSD Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ion. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, votul pentru la toate cele 16 puncte de pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Simionca Ioan. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Ioan Simionca, Bistrița-Năsăud, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 
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O zi bună vă doresc tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Smarandache Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel. 

Urmează domnul senator Soporan Aurel. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

Sunt Soporan Aurel-Horea, senator PSD de Mureș și votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, vot pentru la toate punctele dezbătute din ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

S-auzim de bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună ziua! 

Paul Stănescu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Zi frumoasă s-aveți! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 
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Domnul George-Cătălin Stângă: 

Bună ziua! 

George-Cătălin Stângă, senator al Partidului Național Liberal, Circumscripția electorală nr.18 

Galați, votul meu pentru punctele aflate astăzi pe ordinea de zi este următorul: la punctul numărul 1 – 

împotrivă, punctul numărul 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – 

împotrivă, 8, 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13, 14, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Șoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoș Iustin. 

Domnul Costel Șoptică: 

Mulțumesc frumos. 

Senator Costel Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu este următorul: punctul 1 – contra, 

punctul 2 – pentru, 3 – contra, 4 – pentru, 5 – contra, 6 – pentru, 7 – contra, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – 

abținere, 11 – pentru, 12 – contra, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună s-avem cu toții! 

Toate cele bune! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Talpoș Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 
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Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, votul meu pentru astăzi este următorul: punctul 1 – contra, 

punctul 2 – pentru, punctul 3 – contra, punctul 4 – pentru, punctul 5 – contra, punctul 6 – pentru, 

punctul 7 – contra, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – pentru, 

punctul 12 – contra, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru și punctul 16 – abținere. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Nu răspunde. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

Toma Cătălin Dumitru, senator PNL de Vrancea, votul meu pentru ordinea de zi este 

următorul: punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – contra, punctul 4 – pentru, punctul 5 

– contra, punctul 6 – pentru, 7 – contra, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – contra, 

13, 14, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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

Domnul Vasilică Toma: 

Vă salut, stimați colegi! 

Senator Vasile Toma, PSD Iași, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc și sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Alo! 

Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani – vă salut pe toți colegii – votul meu pentru ziua de 

astăzi este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senator Turos Lóránd, votul meu pentru astăzi este în felul următor: de la punctul 1 până 

la punctul 4 inclusiv – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la punctul 11 inclusiv – 

pentru, punctul 12 – împotrivă, de la punctul 13 până la punctul 14 inclusiv – pentru, punctul 15 – 

abținere, iar punctul 16 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Bună ziua! 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu pentru ședința de azi este după cum 

urmează: punctul 1 – împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 

5 – împotrivă, punctul 6 – pentru, punctul 7 – împotrivă,  punctele  8 și  9 – pentru, punctul 10 – abținere, 

punctul 11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctele 13, 14, 15 – pentru, punctul 16 – abținere. 

Vă salut! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian.  

Se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 
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Domnul Adrian Țuțuianu: 

Mulțumesc. 

Bună ziua stimați colegi! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, votul meu este următorul: punctele 1, 2, 3 și 4 – vot 

pentru, punctul 5 – abținere, punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11 – pentru, punctul 12 – abținere, punctele 13, 14, 

15, 16 – vot pentru. 

O zi bună tuturor! 

Mulțumesc mult.  

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Valeca Șerban.  

Se pregătește domnul senator Vela Marcel. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Șerban Valeca sunt, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul ministru Vela Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Vulpescu Ioan. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Vulpescu Ioan și votez pentru la toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Wiener Adrian. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Adrian Wiener: 

Bună ziua! 
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Senatorul Adrian Wiener, sunt senator de Arad, și votul meu este după cum urmează: la punctul 

1 – abținere, la punctul 2 – abținere, 3 – pentru, 4 – contra, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – contra, 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – contra, 14 – abținere, 15 – pentru, iar 16 

– contra. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

Nu a răspuns. 

Urmează cea de-a doua rundă de apeluri telefonice pentru senatorii care nu au putut răspunde la 

prima rundă. 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu de astăzi este după cum urmează: la punctele 

1, 2, 3, 4 – vot pentru, la punctul numărul 5 – abținere, la punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11 – vot pentru, la 

punctul numărul 12 – abținere, la punctele 13, 14, 15, 16 – vot pentru. 

Vă doresc o zi bună! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Două secunde, două secunde, că-s plecat din țară. Două secunde numai. (Discuții.) 

Da, sigur. Pot vorbi? (Discuții.) 

La punctul 1 – împotrivă, la 2 – pentru, la 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 

– împotrivă, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 

15 – pentru, 16 – abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Florian Bodog, PSD Bihor, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc să fiți sănătoși! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Emanuel-Gabriel Botnariu sunt, senator PSD de Ilfov, și votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

Senator Liviu Brăiloiu, votez pentru la toată ordinea de zi înscrisă. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua! 

Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea, votul meu este următorul: punctul 1 – împotrivă, 

punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 6 – 

pentru, punctul 7 – împotrivă, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 

– pentru, punctul 12 – împotrivă, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru, 

punctul 16 – abținere. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chirteș Cristian. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senatorul PNL de Mureș Cristian Chirteș, votul meu este următorul: la punctul 1– 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 

6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – pentru, 

punctul 12 – împotrivă, punctele 13, 14 și 15 – pentru, iar la punctul 16 – abținere. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chisăliță Ioan. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Chisăliță Ioan și voi vota pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chițac Vergil. 

Domnul Vergil Chițac: 

Să-mi spuneți când. (Discuții.) 

Senatorul Chițac de la Constanța, votul meu este după cum urmează: punctul…(Neinteligibil.) 

împotrivă, punctul 2 – pentru, punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 

6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctul 

11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru, 

punctul 16 – abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 la 4 – pentru, 5 – 

abținere, de la 6 la 11 inclusiv – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctele 13 și 14 – pentru, punctul 15 

– abținere, punctul 16 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să faceți legătura cu domnul senator Dircă George, are de făcut un anunț. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Îmi pare rău, dar am înțeles că nu s-a auzit foarte bine votul exprimat – eram în drum spre 

Galați – la punctul 1 votez abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua! 

Senator Eugen Pîrvulescu sunt, pentru astăzi votez după cum urmează: punctul 1 – împotrivă, 

punctul 2 – pentru, 3 – împotrivă, 4 – pentru, 5 – împotrivă, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 – pentru, 9 – 

pentru, 10 – abținere, 11 – pentru, 12 – împotrivă, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – abținere. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua! 
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Miron Smarandache, senator PSD de Bacău, vot pentru la toată ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul ministru Vela Marcel. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua! 

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

punctul 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctul 6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctele 8 și 9 – 

pentru, punctul 10 – abținere, punctul 11 – pentru, punctul 12 – împotrivă, punctele 13, 14 și 15 – 

pentru și punctul 16 – abținere. 

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Și urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

Nu a răspuns. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Vreau să consemnați și votul meu pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Îl rog pe domnul secretar Mario Oprea să anunțe rezultatul votului. 

Vă rog, microfonul central. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnule președinte, s-au înregistrat următoarele voturi: 

La punctul 1: voturi pentru – 87, voturi contra – 29, abțineri – 12. 

Punctul 2: voturi pentru – 118, voturi contra – zero, abțineri – 10. 
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Punctul 3 (L446): voturi pentru – 94, voturi contra – 34, abțineri – zero. 

Punctul 4 (L402): voturi pentru – 111, voturi contra – 17, abțineri – zero. 

Punctul 5 (L444): voturi pentru – 84, voturi contra – 34, abțineri – 10. 

Punctul 6 (L413): voturi pentru – 128, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 7 (L421): voturi pentru – 87, voturi contra – 41, abțineri – zero. 

Punctul 8 (L418): voturi pentru – 128, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 9 (L419): voturi pentru – 128, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 10 (L420): voturi pentru – 87, voturi contra – 12, abțineri – 29. 

Punctul 11 (L422): voturi pentru – 122, voturi contra – 6, abțineri – zero. 

Punctul 12 (L424): voturi pentru – 89, voturi contra – 37, abțineri – 2. 

Punctul 13 (L425): voturi pentru – 116, voturi contra – 12, abțineri – zero. 

Punctul 14 (L426): voturi pentru – 116, voturi contra – zero, abțineri – 12. 

Punctul 15 (L427): voturi pentru – 120, voturi contra – zero, abțineri – 8. 

Punctul 16 (L482): voturi pentru – 88, voturi contra – 13, abțineri – 27. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului Mario Oprea. 

Stimați colegi, urmare anunțului făcut, vă informez că punctul… 

La punctul 1 proiectul de lege înscris a fost... a fost adoptat proiectul de lege privind 

respingerea ordonanței. 

Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost adoptată. 

Proiectul de lege înscris la punctul 3... proiectul de lege privind respingerea ordonanței a fost 

adoptat. 

Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost respinsă. 

La punctul 5 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței. 

Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 9 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 10 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 11 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 12 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 14 a fost adoptată. 
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Inițiativa înscrisă la punctul 15 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 16 a fost adoptată. 

Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. 

Declar închisă această ședință online a Senatului, nu înainte de a mulțumi tuturor celor care au 

făcut posibilă desfășurarea acestei ședințe. 

Ne vedem mâine la plenul reunit. 

Zi bună s-aveți! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.43. 


