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pentru personalul din învățământ pe întreaga durată a stării de alertă și urgență ca 
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a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor 
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nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a 

întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, 

precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, 

aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020. (L550/2020) 

7; 
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6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice 

aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus 

SARSCoV-2. (L551/2020) 
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13-53; 

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului 
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nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, 

pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătății. (L552/2020) 

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR 

– Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat 

asociată acestuia. (L553/2020) 
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13-53; 

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind desfiinţarea Universităţii Române 

de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti. (L489/2020) 

8; 

13-; 

10. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind transmiterea unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în 

domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. (L506/2020) 

8-9; 

13-53; 

11. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. (L502/2020) 

9; 

13-53; 

12. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al art.43 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (L504/2020) 

9; 

13-53; 

13. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea 

Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice. (L490/2020) 

9; 

13-53; 

14. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru debirocratizarea 

activităţii economice a microîntreprinderilor prin modificarea Legii nr.82/1991 a 

contabilităţii. (L535/2020) 

10; 

13-53; 

15. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru simplificarea şi debirocratizarea 

transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile. (L537/2020) 

10-11; 

13-53; 

16. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru simplificarea 

impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 

prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L538/2020) 

11; 

13-53; 
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17. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în 

vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților  

didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 

unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2. (L554/2020) 

11-12; 

13-53; 

18. Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative. 12; 

13-53; 

19. Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor 

iniţiative legislative. 

12-13; 

13-53; 

20. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind exercitarea controlului de 

subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele 

pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul 

(UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere 

pandemia de COVID-19 – COM(2020) 221 final. 

13; 

13-53; 

21. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind consultarea parlamentelor 

naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu – Informații 

financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare, Fondul european de 

dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, plățile și contribuțiile – 

COM(2020) 235 final. 

13; 

13-53; 

22. Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare în perioada 

2 – 19 septembrie 2020, a unor iniţiative legislative. 

54 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 21 septembrie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 14.01. 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 21 septembrie 2020. 

Ședința plenului Senatului este condusă de subsemnatul, Șerban-Constantin Valeca, 

vicepreședinte al Senatului, asistat de domnul senator Mario Oprea și domnul senator Ganea Ion, ca 

secretari ai Senatului. 

Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru stabilite de Biroul 

permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au fost distribuite și afișate pe 

pagina de internet a Senatului. 

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

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă reamintesc că, potrivit art.1331 și art.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 legislative se vor face printr-o procedură 

simplificată. 

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

parlamentar pentru maximum 2 minute, în ordinea mărimii grupurilor. Reprezentantul senatorilor 

neafiliați poate interveni pentru maximum un minut. 

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

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

transmiterea unui SMS la numărul de telefon 0725965921, prin care se va indica motivul solicitării de 

înscriere la cuvânt. 

Pentru operativitate, urmare a hotărârii Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, având în 

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

vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a 

doua parte a ședinței, se va exprima votul, printr-un singur apel nominal. Se vor supune unui singur vot 

raportul în întregime și inițiativa legislativă. 
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Cu aceste precizări, trecem la punctul 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru acordarea 

unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ pe întreaga durată a stării de alertă și urgență 

ca urmare a riscului răspândirii coronavirusului COVID-19. (L599/2020) 

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

admise, a propunerii legislative. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Declar deschise dezbaterile. Înscrieri la cuvânt. 

Se vor efectua apeluri telefonice, conform listei înscrierilor la cuvânt. 

Nu avem decât o singură înscriere la cuvânt, domnul senator Radu Preda, reprezentantul 

Grupului parlamentar PSD. Microfonul central. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Cosmin Preda:  

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Ziua bună, stimați colegi! 

Dezbatem astăzi un punct extrem de important pentru noi toți, un punct care vizează milioane 

de dascăli și, practic, pe toți copiii noștri. 

De șapte luni de zile trăim într-un coșmar care pare să nu aibă sfârșit. De șapte luni de zile 

avem parte numai de amenințări venite din partea celor care trebuiau să ne confere siguranță și de 

multe bâlbe zilnice. Incompetența persistentă a unui guvern improvizat și fățărnicia unui președinte 

obsedat de partidul de opoziție au pus România într-o situație delicată și nefericită. 

Am învățat totuși în aceste luni că solidaritatea și respectul pot face diferența și că cei care sunt 

numiți „eroii zilelor noastre” pot și trebuie să fie recompensați. 

Cu toții ne confruntăm cu probleme și neajunsuri venite odată cu această pandemie, dar trebuie 

să recunoaștem că fără profesori și fără medici nu putem supraviețui ca societate. Pentru PSD, educația 

și sănătatea au fost mereu priorități și este necesar să ne păstrăm aceleași principii pentru a realiza, pas 

cu pas, revenirea la normalitate. Așadar, împreună cu alți colegi parlamentari PSD, am depus 

Propunerea legislativă pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul de învățământ pe 

întreaga durată a stării de alertă și urgență ca urmare a riscului răspândirii coronavirusului COVID-19. 

Am tot auzit acuzații din partea PNL, cum că această propunere reprezintă un gest populist. Cu 

siguranță, nu! Haideți să vă lămuresc puțin. PSD este un partid care mereu a fost alături de oameni și a 

venit cu măsuri concrete pentru ca toate categoriile sociale din această țară să aibă parte de o evoluție a 
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calității vieții. Indiferent de situație, PSD a fost și este alături de cetățeni. Cum se putea ca acum, când 

acest guvern de un ban nu este în stare sau, pur și simplu, nu vrea să susțină profesorii cu tot ce au 

nevoie, să stăm și să privim de pe margine? Cum să lăsăm atâtea cadre didactice de izbeliște, fix când 

au nevoie de cea mai mare susținere? 

Nu, nu este o măsură populistă și nici exagerată. Este un ajutor pe care acești eroi îl merită 

pentru că cresc și educă oameni, dincolo de salarii tăiate sau promisiuni nerespectate, pentru că astăzi 

se vrea ca școala să fie un servitor electoral și un clar agent de propagandă pentru Guvernul PNL. 

Repet, România are nevoie de medici și de profesori buni și dedicați, dar și ei, la rândul lor, au 

nevoie de sprijin și de recunoștință. 

De aceea, în numele parlamentarilor PSD, le spun: mulțumim că faceți România bine! 

Vă mulțumesc, stimați colegi. 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

* 

În încheiere,vreau să fac și un anunț din partea Grupului PSD: la Comisia de politică externă, 

domnul senator Leș îl înlocuiește pe domnul Vasile Ilea și preia, totodată, și funcția de secretar al 

Comisiei de politică externă. 

Vă mulțumesc mult și vă rog să supuneți votului această propunere, votului plenului. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

La punctul 22. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi avem astăzi o solicitare de retrimitere la comisia de specialitate a 

Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din 

fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. (L531/2020) 

Urmează să supunem votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor 

înscrise la ordinea de zi. 

* 

La punctul 3 al ordinii de zi avem astăzi Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente 

prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor. (L549/2020) 

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări este de admitere a 

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri la cuvânt. 

* 

La punctul 4 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu 

capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.42/2020. (L550/2020) 

Raportul Comisiei economice, industrii și servicii este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Nu avem înscrieri la… luări de cuvânt. 

* 

Punctul 5 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 

în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARSCoV-2. (L551/2020) 

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

admise, a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri la luări de cuvânt. 

* 

La punctul 6 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și 
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indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. (L552/2020) 

Raportul Comisiei pentru sănătate publică este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri la luări de cuvânt. 

* 

La punctul 7 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de 

garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia. (L553/2020) 

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

proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri la luări de cuvânt. 

* 

La punctul 8 al ordinii de zi de astăzi avem Proiectul de lege privind desfiinţarea Universităţii 

Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti. (L489/2020) 

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

admise, a proiectului de lege. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri pentru dezbateri. 

* 

La punctul 9 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în domeniul public 

al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti. (L506/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a propunerii legislative. 
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Propunerea face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor 

prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul, primă Cameră. 

Nu avem înscrieri pentru dezbateri. 

* 

La punctul 10 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. (L502/2020) 

Raportul Comisiei pentru transporturi și infrastructură este de admitere a propunerii legislative. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri pentru luări de cuvânt. 

* 

La punctul 11 al ordinii de zi de astăzi, avem Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) 

al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management 

al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. (L504/2020) 

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări este de respingere a 

propunerii legislative. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri pentru luări de cuvânt. 

* 

La punctul 12 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 

privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. (L490/2020) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere, cu amendamente admise, a 

proiectului de lege. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu avem înscrieri pentru luări de cuvânt. 



 

- 10 - 

 

* 

La punctul 13 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru debirocratizarea activităţii 

economice a microîntreprinderilor prin modificarea Legii nr.82/1991 a contabilităţii. (L535/2020)  

Raportul suplimentar al Comisiei de buget, finanțe este de admitere, cu amendamente admise, a 

propunerii legislative. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul, primă Cameră. 

Nu avem înscrieri pentru luări de cuvânt. 

* 

La punctul 14 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru simplificarea şi 

debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile. (L537/2020) 

Raportul Comisiei economice, industrii și servicii este de admitere, cu amendamente admise, a 

propunerii legislative. 

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

senatorilor prezenți, minim 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Antal Loránt, reprezentantul Grupului parlamentar UDMR. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Stimate domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Această propunere legislativă care are în vedere simplificarea și debirocratizarea transferului de 

părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 este una bine-venită, 

majoritatea modificărilor sunt bune, cu excepția acelui amendament care dorește a elimina de tot 

obligativitatea capitalului social. 

Stimați colegi, 

Știm foarte bine că una din marile probleme ale IMM-urilor din România este lipsa capitalizării 

transparente a acestora. Această lipsă de capitalizare, de fapt, se datorează și acestui capital social 

minim. Avem acea situație în care majoritatea societăților activează cu capital social minim sau cu un 

capital social relativ mult mai mic, raportat la activitatea de bază, dar pentru finanțarea activităților 



 

- 11 - 

 

curente ale societăților, de multe ori, se folosește metoda de creditare firmă de către asociat. Acesta 

este unul dintre motivele pentru care nici băncile, de exemplu, nu ne finanțează IMM-urile. 

În cazul unei societăți cu răspundere limitată, capitalul social poate să reprezinte o garanție reală 

privind relațiile comerciale cu terți și nu în ultimul rând în cazul falimentelor sau recuperarea creditelor. 

Stimați colegi, 

În decembrie 2018, au fost 927 373 de persoane juridice active, adică aproape un milion, dintre care 

au depus situațiile financiare aferente anului 2018 undeva la 740 000 de societăți, dintre care 340 000 care 

au depus documente financiare au înregistrat și profit, adică din totalul de aproape un milion de 

societăți comerciale, numai 53% au depus acte financiare, producând și profit. Nu mai vorbim de acele 

societăți cu activitate tip fantomă. 

Noi credem că domeniul economic nu își permite această schimbare, adică nu putem să radiem 

obligativitatea capitalului social, chiar mai mult, noi credem că la Camera Deputaților o să fie 

obligatoriu ca să introducem un amendament prin care chiar să creștem acest prag de capital social, 

adică de la 200 de lei, care este o sumă chiar infimă, să creștem la o sumă mult mai importantă, ca 

acele persoane care într-adevăr încearcă să aibă sau să pornească activități comerciale în România să 

prezinte și capacitatea lor financiară, cel puțin prin acest capital social. 

Deci noi nu… noi ne vom abține la acest capitol. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc, domnule senator. 

* 

Trecem la punctul 15 al ordinii de zi de astăzi, avem Propunerea legislativă pentru 

simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin 

completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L538/2020) 

Raportul suplimentar al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital 

este de admitere a propunerii legislative. 

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

prezenți, adică minimum 35 de voturi. 

Senatul, primă Cameră. 

Nu avem înscrieri la luări de cuvânt. 

* 

La punctul 16 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii 
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copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 

copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. (L554/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere, cu amendamente 

respinse, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți, minimum 35 de voturi. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Vă rog să apelați pe doamna senator Presadă Florina, reprezentanta Grupului parlamentar USR. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Mulțumesc mult. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Conform ordonanței de urgență pe care o dezbatem chiar acum, nr.147 din acest an, în cazul în 

care o unitate de învățământ este închisă în urma unei anchete epidemiologice, părinții elevilor vor 

beneficia, la cerere, de zile libere. Aceste zile sunt plătite cu ajutor din partea statului român, într-un 

cuantum de maximum 75% din salariul mediu pe economie. 

Mă bucur că în cadrul discuțiilor din Comisia de muncă ne-am putut pune de acord împreună 

cu Ministerul Muncii asupra faptului că telemunca, în cazul în care copiii trebuie să stea acasă, devine 

dificilă sau chiar imposibilă. Și aș adăuga eu, femeile aflate în această situație sunt cu atât mai mult 

afectate, pentru că ele sunt cele care trebuie să aibă grijă și de copii, și să se achite și de obligațiile lor 

profesionale. 

Așadar, vom vota pentru raportul de admitere, deci pentru aprobarea ordonanței de urgență. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

* 

Trecem la punctul 17 al ordinii de zi. Avem o solicitare privind aprobarea prelungirii 

termenului de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative privind măsurile 

necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore. (L500/2020) 

Urmează să supunem votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise. 

* 

La punctul 18 al ordinii de zi avem o solicitare transmisă către Camera Deputaţilor, ca primă 

Cameră sesizată, a Propunerii legislative privind comasarea prin absorbţie a Institutului Român pentru 

Drepturile Omului de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. (b444/2020) 
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Urmează să supunem votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra tuturor 

punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

La punctul 19 al ordinii de zi avem solicitare de transmitere către Camera Deputaţilor, ca primă 

Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.356 din 11 iulie 

2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român. (b445/2020) 

Urmează să supunem votului această solicitare după finalizarea dezbaterilor asupra tuturor punctelor. 

* 

La punctele 20 și 21 ale ordinii de zi avem două proiecte de hotărâre privind controlul de 

subsidiaritate şi proporţionalitate, respectiv consultarea parlamentelor, care se regăsesc afișate pe 

pagina de internet a Senatului, după cum urmează: 

La punctul 20 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele 

pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind 

inițiativa cetățenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 – COM(2020) 221 final. 

Raport, Comisia pentru afaceri europene. 

Începem dezbaterile. 

Nu avem înscris niciun coleg sau colegă. 

Încheiem dezbaterile. 

* 

La punctul 21 de pe ordinea de zi avem un Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei 

către Consiliu – Informații financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare, Fondul european de 

dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, plățile și contribuțiile – COM(2020) 235 final. 

Raportul este al Comisiei pentru afaceri europene. 

La dezbateri nu s-a înscris niciun coleg. 

Am încheiat dezbaterile asupra acestui punct de pe ordinea de zi. 

Urmează să exercităm votul la final. 

* 

La punctul 22 al ordinii de zi avem modificări în componența nominală a comisiilor 

permanente, astfel cum au fost anunțate de către liderul Grupului parlamentar PSD. 

Am încheiat dezbaterile și asupra acestui punct și urmează să exercităm votul. 

* 

Așadar, continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului, 

printr-un singur apel nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute și vă reamintesc că, potrivit 



 

- 14 - 

 

prevederilor art.1101 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime 

și inițiativa legislativă. 

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea 

obiectului votării pentru proiectul de hotărâre și inițiativele legislative dezbătute anterior. 

La punctul 1 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru acordarea unui stimulent de 

risc asupra personalul din învățământ. (L559) 

La punctul 2 avem Propunerea legislativă L531/2020. 

La punctul 3 avem Propunerea legislativă L549/2020. 

La punctul 4 avem Propunerea legislativă L550/2020. 

La punctul 5 avem Propunerea legislativă L551/2020. 

La punctul 6 avem Propunerea legislativă L552/2020. 

La punctul 7 avem Propunerea legislativă L553/2020. 

La punctul 8 avem Propunerea legislativă L489/2020. 

La punctul 9 avem Propunerea legislativă L506/2020. 

La punctul 10 avem Propunerea legislativă L502/2020. 

La punctul 11 avem Propunerea legislativă L504/2020. 

La punctul 12 avem Propunerea legislativă L490/2020. 

La punctul 13 avem Propunerea legislativă L535/2020. 

La punctul 14 avem Propunerea legislativă L537/2020. 

La punctul 15 avem Propunerea L538/2020. 

La punctul 16 avem Propunerea L554/2020. 

La punctul 17 se solicită prelungirea termenului de dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile a 

Propunerii L500/2020. 

La punctul 18 se solicită transmiterea către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a 

Propunerii b444/2020. 

La punctul 19 se solicită transmiterea către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a 

punctului b445/2020. 

La punctele 20 și 21 ale ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de 

subsidiaritate și proporționalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona, respectiv 

Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naționale conform Protocolului nr.1 din Tratatul 

de la Lisabona, urmează să ne pronunțăm prin vot asupra proiectelor de hotărâre. 

La punctul 22 al ordinii de zi – modificări în componența nominală a unor comisii permanente 

– urmează să ne pronunțăm prin vot asupra modificărilor propuse. 
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Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu modificarea, „contra” înseamnă că nu 

sunteți de acord, iar pentru exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot. 

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

prin apel nominal telefonic și vă reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice 

efectuate va fi considerat absent. 

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

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

prezența senatorilor la ședință. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile regulamentare, vă reamintesc sensul cuvintelor 

„pentru”, „contra” și „abținere”. Astfel, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea 

inițiativei, cu modificările propuse prin amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea „contra” 

înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acesteia, iar pentru exprimarea opțiunii „abținere” vă veți 

abține de la vot. 

De asemenea, la punctul 11(L504/2020) de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că 

sunteți de acord cu raportul de respingere, respectiv respingerea inițiativei legislative, opțiunea 

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu respingerea acesteia, iar pentru exprimarea opțiunii 

„abținere” vă veți abține de la vot. 

Îl invit la microfon pe domnul secretar Mario Oprea pentru efectuarea apelului nominal. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Începem sesiunea de vot. 

Fiind primul în lista senatorilor și fiind prezent în sală, îl rog pe domnul senator Alexandrescu 

Vlad să voteze de la microfonul 5. Sau 4, sau 2, care doriți dumneavoastră. 

Uitați, domnule senator, microfonul 5. Acolo. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul USR de București Vlad Alexandrescu și votez după cum urmează: la punctul 1 

al ordinii de zi, L599/2020, votez abținere, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi, de la punctul 2 

până la punctul 22 ,votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la același microfon, doamna senator Andronescu Ecaterina. 
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Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Bună ziua! 

Numele meu este Ecaterina Andronescu, iar votul meu este pentru rapoartele comisiilor 

Senatului, așa cum au fost ele prezentate astăzi. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

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: 

Bună ziua! 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, de la punctul 1 până la punctul 10 votez pentru, 

punctul 11 – împotrivă, la punctele 12, 13 votez pentru, la punctul 14 – abținere, iar de la punctul 15 

până la punctul 22 votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Avram Nicolae și se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 
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Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Baciu Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua! 

Senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, Partidul Mișcarea Populară, votul 

meu pentru astăzi este următorul: de la punctul 1 până la punctul 8 votez pentru, la punctul 9 mă abțin, 

de la punctul 10 la punctul 22 inclusiv votez pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună cu spor la toți! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, la punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 la punctul 9 – pentru, de 

la punctul 10 la punctul 22 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este următorul: punctele de la 1 la 8 – pentru, punctul 9 – abținere, de la 10 la 22 – pentru. 
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Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bodog Florian. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Sunt Florian Bodog, senator PSD Bihor, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă doresc multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

Senator Liviu Brăiloiu, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Romulus Bulacu, senator PNL, votul meu este: la punctul 1 votez împotrivă, iar de la punctul 2 

până la 22 votul meu este pentru. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Daniel, iar votul meu pentru punctele de pe ordinea de zi este 

următorul: la punctul 1 – împotrivă, la punctele de la 2 la 22 – pentru. 

Mulțumesc. 

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! 

Sunt senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, la punctul 1 – împotrivă, iar de la punctul 2 la 

punctul 22 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Cazanciuc Robert. 

Nu. Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cazanciuc Robert. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Ziua bună, stimați colegi! 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 
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Domnul Florin Cârciumaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Florin Cârciumaru și votul meu este pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Alo! 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PNL de Mureș, Cristian Chirteș, votul meu este astfel: la punctul 1 – împotrivă, 

iar de la punctul 2 la punctul 22 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chisăliţă Ioan. 

Se pregătește domnul senator Chiţac Vergil. 

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 și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Nu a răspuns. Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Cîţu Florin. 

Se pregătește domnul senator Colliban Allen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Corlățean Titus. 
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Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu este pentru la toate punctele aflate pe 

ordinea de zi. 

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. 

Domnul Dorel Covaci: 

Sunt Dorel Covaci, senator PSD Timiș, votez pentru la toate punctele înscrise la ordinea de zi. 

Mulțumesc și o zi bună. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

până la punctul 8 – pentru, punctul 9 – abținere, de la punctul 10 până la punctul 22 inclusiv – pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator.  

Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Lavinia Craioveanu, senator PSD de Dolj, votul meu este pentru la toate puncte înscrise 

astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc zi bună. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, doamna senator Crețu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Gabriela Crețu, senator PSD de Vaslui, votul meu este pentru astăzi la toate punctele de la 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: punctul… (Neinteligibil.) la punctul 

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

până la 22 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, votez astfel: de la punctul 1 până la punctul 10 inclusiv – pentru, la 

punctul 11 votez împotrivă, la punctele 12 și 13 votez pentru, la punctul 14 votez abținere, de la 

punctul 15 până la 22 inclusiv votez pentru. 

O zi frumoasă! 
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Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Sunt senator Dan Carmen Daniela, pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi opțiunea mea 

de vot este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dănăilă Leon. 

Se pregătește domnul senator Deneş Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

Mulțumesc. 

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

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

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

pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru, punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru, punctul 18 – 

pentru, punctul 19 – pentru, punctul 20 – pentru, punctul 21 – pentru, punctul 22 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Deneş Ioan. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Domnul Ioan Deneş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ioan Deneș, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de 

zi a Senatului. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim și noi, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos și votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 10 

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

punctul 15 până la punctul 22 inclusiv – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Diaconescu Renică. 

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 doresc o… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dima Carmen. 

Se pregătește doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Doamna Carmen Dima: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Carmen Dima, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi astăzi. 

Vă mulțumesc și o zi bună tuturor. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

Sunt Silvia-Monica Dinică, senator USR de București, pentru ordinea de zi de astăzi votul meu 

este următorul: punctul 1 – abținere, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru, punctul 
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5 – pentru, punctul 6 – pentru, pentru punctele de la 7 până la 16 – pentru raportul de admitere, punctul 

17 – pentru prelungire, pentru punctul 18 – pentru, pentru punctul 19 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. (Discuții.) 

Și pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi, de la 20 până la 22 – pentru. 

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 Nicoleta-Ramona Dinu, senator USR de Constanța, și votez abținere la primul punct și 

pentru la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dircă George. 

Se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Vă salut! 

Votul meu pentru inițiativele înscrise astăzi pe ordinea de zi a ședinței Senatului este următorul: 

la punctul 1 – abținere, iar de la punctul 2 până la finalul listei – pentru. 

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! 

Sunt senatorul Eugen Dogariu și votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian. 
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Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Sunt senatorul Cristian Dumitrescu și votez pentru la fiecare punct al ordinii de zi. 

O zi bună și vă mulțumesc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă 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. 

Nu răspunde. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 

Sunt Nicu Fălcoi, senator USR de Timiș, și votul meu pentru astăzi este după cum urmează: la 

punctul 1 – abținere, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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, votul meu pentru toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi este pentru. 

Zi frumoasă tuturor! 

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! 
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Sunt senatorul Fejér László, de la UDMR, votez: de la punctul 1 până la 10 – pentru, 11 – împotrivă, 

la 12, 13 – pentru, punctul 14 – abținere, punctele 16 până la 22 – pentru… 15 până la 22 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fenechiu Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai. (Discuții.) 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, Grup parlamentar PNL, votul meu 

este următorul: la punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la finalul listei – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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, domnule senator. 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Alo! Bună ziua, stimați colegi! 

Răducu Filipescu mă numesc, sunt senator de Călărași și votul meu este următorul: la proiectul 

numărul 1 – împotrivă, la proiectele de la 2 la 22 inclusiv sunt pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Avem onoarea să voteze, de la microfonul central, domnul senator Ganea Ion, secretar al ședinței. 

Domnul Ion Ganea: 

Vă mulțumesc, stimate coleg! 
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Dragi colegi, 

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

Senatului de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator, foarte clar. 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Senator USR de București Cristian Ghica, votez: la punctul 1 – abținere, iar la toate celelalte 

puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: la punctul 1 – împotrivă, de la 

punctul 2 la 22 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Goţiu Remus Mihai și se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi – abținere, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 
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O zi cât mai plăcută în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Alo! Bună ziua! 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ion Hadârcă și votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Ilea Vasile și votul meu astăzi este următorul: la punctul 1 – împotrivă, iar de la 

punctul de la 2 până la 22 votez pentru. 

Vă mulțumesc frumos! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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: punctul 1 – împotrivă, iar de la punctul 2 până la punctul 22 – vot pentru. 

Vă mulțumesc și multă sănătate! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iliescu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionaşcu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Gabi Ionașcu, din Circumscripția nr.23 Ialomița, membru PMP, votul meu 

pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: punctele 1 și 2 – vot pentru, punctul 3 – vot împotrivă, 

punctul 4 până la punctul 8 – vot pentru, punctul 9 – vot împotrivă, punctele 10 și 11 – vot pentru, 

punctul 12 – abținere, iar de la 13 până la 22 votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 

Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Virginel Iordache, senator de Suceava, senator PSD, și votez pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

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! 

Sunt senator PSD de Gorj Scarlat Iriza și votul meu astăzi este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Leş Gabriel-Beniamin. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator UDMR Cluj, votul meu pentru azi este următorul: de la punctul 1 la 

10 inclusiv – pentru, 11 – împotrivă, 12, 13 – pentru, 14 – abținere și de la 15 până la 22 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Leş Gabriel-Beniamin. 

Se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leş: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

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! 

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

abținere, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. 

Nu a răspuns. 
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Urmează domnul Lupu Victorel. 

Se pregătește domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

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

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senator PSD Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

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. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Marussi George. 
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Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

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

la punctul 1 – abținere, la restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

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! 

Matei Bogdan este numele meu, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mazilu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Meleşcanu Teodor. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Liviu Mazilu și votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu. 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

Bună ziua! 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și la toate punctele înscrise pe ordinea de zi 

votez pentru. 
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O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihail Radu. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ştefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

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

la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ştefan Mihu: 

… stimați colegi! 

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

Sănătate maximă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt Siminica Mirea, senator PSD de Olt, votez 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. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Moga Nicolae sunt, senator de Constanța, la toate punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi 

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 Şerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Marius Nicoară al Partidului Național Liberal din Cluj și votul meu astăzi este 

următorul: punctul 1 – împotrivă, restul punctelor, până la 22 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Nicolae Şerban. 

Se pregătește domnul senator Niţă Ilie. 

Domnul Şerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bun găsit tuturor! 

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

de zi de astăzi, 21 septembrie 2020. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Niţă Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba. 

Domnul Ilie Niţă: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senator PSD de Suceava Ilie Niță, votul meu pentru punctele dezbătute astăzi pe ordinea 

de zi este pentru, la toate… de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Novák Csaba. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua! 

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

până la punctul 10 – pentru, 11 – împotrivă, 12, 13 – pentru, punctul 14 – abținere și de la punctul 15 

până la 22 – pentru. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi frumoasă în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Eu sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez după cum urmează: la punctul 1 votez împotrivă, de la 

punctul 2 până la punctul 22 voi vota pentru. 

Urmează domnul senator Oprea Ştefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Domnul Ştefan-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. 

Urmează domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Ovidiu-Florin Orţan: 

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

de zi astăzi a Senatului. 

Vă salut cu respect, stimați colegi! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua! 

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

Zi bună, la revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul Pănescu Doru-Adrian. 

Urmează domnul senator Pănescu Doru. 

Se pregătește domnul senator Pereş Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pereş Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereş: 

Bună ziua! 

Sunt Alexandru Pereș, senator PNL de Alba, iar votul meu de astăzi este după cum urmează: la 

punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 22 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună vă doresc! 

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! 

Sunt senatorul Gheorghe Pop, de la Sălaj, și votul meu pentru astăzi este pentru la toate 

punctele înscrise în ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator! 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Bună ziua! 

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

de pe ordinea de zi. 

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 la punctul 1 – contra, iar de la punctul 2 la 

punctul 22 votez pentru. 

O zi bună vă doresc tuturor! Doamne ajută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popa Ion. 

Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Domnul Ion Popa: 

Bună ziua! 

Ion Popa sunt, votez astfel: la punctul 1 – împotrivă, după aceea, de la punctul 2, la toate 

punctele, până la punctul 22, votez pentru. 

Mulțumesc. 

La revedere! 
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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 Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE de București, la toate punctele înscrise 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, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Presadă Florina. 

Se pregătește domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Mulțumesc și eu. 

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

toate celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Romaşcanu Lucian. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriţă: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Romaşcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc și 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, stimați colegi! 

Senator Ion Rotaru, senator PSD de Brăila, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Vă salut pe toți! 

Mihai Ruse, senator ALDE de Brăila, vot pentru la toate cele 22 de puncte. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Salan Viorel. 

Se pregătește domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Vă mulțumesc. 

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

ordinea de zi. 
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Mulțumesc și 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 legislative de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

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 PSD de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

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

următoarele: pentru proiectul de la poziția 1… (Neinteligibil.)… pentru proiectele de la pozițiile 2… 4… 7 

și 8… (Neinteligibil.)… pentru proiectul de la poziția 9 votul meu este abținere, pentru proiectele de la 

pozițiile 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 voturile mele sunt voturi pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Nu pot să mulțumesc, pentru că nu s-a înțeles exact. 
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O să rog să se reia legătura, poate e semnalul mai bun. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Iulia Scântei sunt, senator PNL de Iași, voturile mele pentru ziua de astăzi, pentru ordinea de zi 

de astăzi sunt următoarele: pentru proiectul de la poziția numărul 1 votul este împotrivă, pentru 

proiectele de la poziția 2 până la poziția 8 votul este pentru, proiectul de la poziția 9 – vot de abținere 

și celelalte proiecte, de la 10 la 22 – vot pentru. 

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. 

Numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, vot pentru la toate punctele 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! 

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

ordinea de zi. 
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Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua! 

Miron Smarandache, senator de Bacău, vot pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

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… (Neinteligibil.)… vot pentru la toate punctele. 

Să 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: 

… (Neinteligibil.)… votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 
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O zi frumoasă să aveți! 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Se pregătește domnul senator… 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi de astăzi. 

O zi frumoasă vă doresc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește… poftim? 

Nu a răspuns domnul senator Șoptică. 

Urmează domnul senator Talpoş Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoş: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

de la punctul 2 până la final – pentru. 

Vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua, dragi colegi! 
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Barna Tánczos, sunt senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este, pentru punctele 1 – 

10, de la 1 până la 10, vot pentru, punctul 11 – vot împotrivă, punctele 12 și 13 – vot pentru, punctul 

14 – abținere, de la 15 până la 22 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

Senator Eugen Teodorovici, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Toma Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună ziua! 

Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, și astăzi votul meu, pentru toate punctele de pe 

ordinea de zi, este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Ţapu Nazare Eugen. 

Nu a răspuns. 



 

- 46 - 

 

Urmează domnul senator Ţapu Nazare Eugen. 

Se pregătește domnul senator Ţuţuianu Adrian. 

Domnul Eugen Ţapu Nazare: 

Bună ziua! 

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

urmează: punctul 1 – împotrivă, de la punctul 2 până la punctul 22 inclusiv – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ţuţuianu Adrian. 

Se pregătește domnul președinte al ședinței, Valeca Şerban. 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Bună ziua tuturor! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, votul meu este pentru de la punctul 1 până la punctul 22. 

Mulțumesc mult. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul președinte al ședinței, domnul senator Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul ministru Vela Marcel. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Șerban Valeca, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule președinte. 

Urmează domnul ministru Vela Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi! 

Votul meu este următorul: 1 – împotrivă, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – pentru, 6 – 

pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru și până la 

final, la 22, toate pentru. 

Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule ministru. 

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! 

Senatorul Adrian Wiener, Circumscripția nr.2 Arad, și votul meu este după cum urmează: la 

punctul 1 – abținere, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru raportul de admitere, la 4 – pentru, la 

5 – pentru, la 6 – pentru, la 7 – pentru, la 8 – pentru, la 9 – pentru, la 10 – pentru, la 11 – pentru, la 12 

– pentru, la 13 – pentru, la 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru, la 17, prelungirea termenului – pentru 

prelungire, la 18, trimitere la Cameră – pentru, 19 – pentru, 20 – pentru, 21 – pentru și 22 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Daniel Zamfir sunt, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează un al doilea apel telefonic pentru cei care nu au reușit să răspundă la primul, ca atare 

vă rog să faceți legătura telefonică cu doamna senator Arcan Emilia. 

Doamna Emilia Arcan: 

Bună ziua! 
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Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Nu a răspuns. 

Ca atare, urmează domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Mulțumesc. 

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

Vă mulțumesc și o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel-Daniel. 

Nu a răspuns. 

A fost domnul Butunoi, da? 

Urmează domnul senator Cazan Mircea. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

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

împotrivă, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi, de la 2 la 22 – pentru. 

Vă urez o zi plăcută. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chițac Vergil. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul ministru Cîțu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Am înțeles, nu a răspuns. 
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Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihnea Costoiu, senator de București, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și voi vota astăzi după cum urmează: la punctul 1 – împotrivă 

și la restul punctelor de pe ordinea de zi voi vota pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Mulțumesc. 

Alina Gorghiu sunt, senator de Timiș, votul meu astăzi este în felul următor: punctul 1 – 

împotrivă, iar de la punctul 2 până la 22 inclusiv – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 
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Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Alo… Eleonora-Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, votul meu astăzi este următorul: 

punctul 1 – abținere și la toate celelalte puncte până la poziția 22 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

Vă doresc o zi bună. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Iliescu Lucian. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua! 

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

astăzi este următorul: în afară de punctul 3, unde votez împotrivă, la toate celelalte puncte sunt pentru. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Astăzi votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

O zi bună și multă sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 
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Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Pauliuc Nicoleta sunt, senator PNL de Ilfov, iar votul meu pentru astăzi este următorul: 

la primul punct – împotrivă, iar de la punctul 2 până la punctul 22 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Șoptică Costel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

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

următorul: la primul punct – împotrivă, iar de la punctul 2 până la finalul punctelor de pe ordinea 

de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Toma Vasilică. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

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

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

14 – abținere, de la punctul 15 până la punctul 22 inclusiv – pentru. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnule președinte, vă informez că s-a încheiat sesiunea de vot. 

PAUZĂ 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Stimați colegi, 

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

Vă rog, domnule Mario Oprea, domnule senator. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da, domnule președinte. 

La punctul 1, L599: voturi pentru – 85, voturi contra – 25, abțineri – 13. 

Punctul 2, L531: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 3, L549: voturi pentru – 121, voturi contra – două, abțineri – zero. 

Punctul 4, L550: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 5, L551: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 6, L552: voturi pentru – 123, abțineri – zero, contra – zero. 

Punctul 7, L553: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 8, L489: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 9, L506: voturi pentru – 118, voturi contra – unul, abțineri – 4. 

Punctul 10, L502: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 11, L504: voturi pentru – 114, voturi contra – 9, abțineri – zero. 

Punctul 12, L490: voturi pentru – 122, voturi contra – zero, abțineri – una. 

Punctul 13, L535: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 14, L537: voturi pentru – 114, voturi contra – zero, abțineri – 9. 

Punctul 15, L538: voturi pentru – 123, abțineri – zero, contra – zero. 

Punctul 16, L554: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 17, L500: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 18, b444: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 19, b445: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 20: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 21: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – zero. 
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Și punctul 22, modificări în comisii: voturi pentru – 123, voturi contra – zero, abțineri – 

zero. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, domnul senator Mario Oprea, au rezultat 

următoarele: 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 4 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 5 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 6 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 7 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 8 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 9 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 10 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 11 al ordinii de zi a fost respinsă. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 12 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 13 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 14 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 15 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Inițiativa legislativă înscrisă la punctul 16 al ordinii de zi a fost adoptată. 

Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, solicitarea de prelungire a termenului de 

dezbatere, de la 45 la 60 de zile, a inițiativei legislative înscrise la punctul 17 a fost aprobată. 

Totodată, solicitarea de transmitere către Camera Deputaților, ca primă Cameră, a inițiativei 

legislative înscrise la punctul 18 a fost aprobată. 

De asemenea, solicitarea de transmitere către Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a 

inițiativei legislative înscrise la punctul 19 al ordinii de zi a fost aprobată. 

Proiectul de hotărâre înscris la punctul 20 al ordinii de zi a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre înscris la punctul 21 al ordinii de zi a fost adoptat. 

Modificările în componența nominală a unor comisii permanente, înscrise la punctul 22 al 

ordinii de zi, au fost aprobate. 
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* 

De asemenea, pe ordinea de zi avem și o notă privind adoptarea tacită a unor inițiative 

legislative, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare în perioada 2 – 19 septembrie 2020 

a unor inițiative legislative. 

Această notă este afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu 

art.75 alin.(2) teza III din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 alin.(2) din 

Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în 

calitate de Cameră decizională. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului. 

Vă mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.53. 

 


