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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 7 octombrie 2020 

 

 

Şedinţa a început la ora 14.03. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnule secretar Ganea, vă rog. 

Stimați colegi, ora 14.00 a sosit. 

Deschidem ședința Senatului de astăzi, 7 octombrie, ora 14.00, condusă de Robert Cazanciuc, 

ajutat de domnii senatori Ganea și Oprea. 

Ordinea de zi a fost distribuită împreună cu programul de lucru, astfel cum au fost stabilite de 

Comitetul liderilor și se află afișate pe pagina de internet a Senatului. 

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

Stimați colegi, 

Vă reamintesc dispozițiile art.133 și 1101 din Regulamentul Senatului: 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, senatorii neafiliați pot interveni pentru maximum un minut. 

De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței de plen,  solicitările senatorilor de 

a interveni telefonic se pot efectua prin transmiterea unui mesaj text la un număr ce a fost 

comunicat anterior. 

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

ședinței se vor desfășura dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea 

acestora, în partea a doua, se va exprima votul, printr-un singur apel nominal.  

Se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Înainte de a intra pe ordinea de zi, din partea Grupului PSD, doamna senator Doina Silistru, vă rog. 

Doamna Doina Silistru: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Din partea Grupului PSD propunem înlocuirea în Comisia pentru comunicații și tehnologia 

informației a domnului senator Breaz Valer-Daniel cu domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Mulțumesc. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

E în regulă. 

Mulțumesc și eu. 

Stimați colegi, 

Nu suntem foarte mulți în sală și tocmai de aceea am rugămintea ca discuțiile telefonice să 

încercați să le faceți mai în liniște, pentru că se aude destul de tare tot ceea ce vorbiți. 

* 

Cu aceste precizări, trecem la primul punct al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul 

de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”. (L595/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru energie și Comisiei pentru buget este de admitere a 

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată.  

Din partea Grupului PSD îl invit la microfonul central pe domnul senator Marin Gheorghe, vă rog. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de finanțare „Fondul de 

acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, în cadrul căruia sunt alocate fonduri pentru 

obiective de investiții în domeniile reabilitării termice a clădirilor publice, termoficării, furnizării de 

energie, inclusiv regenerabilă, iluminatul public, transportul public și planificării urbane. 

Fondul are ca surse sumele gestionate de autoritatea de plată, rămase neutilizate în cadrul 

proiectului „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”, finanțat în cadrul 

programului de cooperare elvețiano-român, vizând reducerea disparităților economice și sociale în 

cadrul Uniunii Europene, extins, sume rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență din soldul Fondului  elvețian de contrapartidă, precum și sumele din 

bugetele locale. 

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale – și aici este foarte important – din 

zonele sărace, subdezvoltate din România, atât pentru continuarea proiectelor începute și nefinanțate, 

cât și pentru implementarea unor noi proiecte. 

Grupul PSD susține adoptarea acestei ordonanțe de urgență. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Gheorghe Marin. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Votul, la finalul ședinței, așa cum va fi și votul asupra propunerii de  modificare a componenței 

în Comisia de IT, anunțată de doamna senator Doina Silistru. 

* 

Punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA 

pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere 

instalată cuprinsă între 27kWp – 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în 

Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice şi 

electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”. (L596/2020) 

Raportul comun al Comisiei economice este de admitere, cu amendamente admise, a 

proiectului de lege. Avem un raport comun și al Comisiei pentru energie. 

Din partea Grupului PSD, domnule senator Gheorghe Marin, microfonul central. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Acest proiect de lege are ca obiect instituirea Programului de finanțare „ELECTRIC UP” în 

vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA prin finanțarea proiectelor 

de investiții pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, 

precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. 

Sumele se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri, și sunt acordate sub forma unui ajutor de minimis cu valoare de maximum 

100 000 de euro pe beneficiar, cu respectarea normelor europene și naționale în domeniu.  

Prin acest program se realizează creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie, 

precum și a eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice, respectiv dezvoltarea transportului ecologic. 

Grupul PSD susține adoptarea acestui proiect de lege. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Gheorghe Marin. 
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Domnule senator Lungu, vă rog. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Voiam doar să salut inițiativa, un proiect de lege foarte bun, în condiții economice normale. El 

vine puțin cam târziu, asta ținând cont de faptul că tocmai am reînchis domeniul HORECA în Capitală 

și în câteva orașe din țară. Mă refer aici în primul rând la strigătele de disperare ale celor din marile 

orașe. Unde activez eu, la Cluj-Napoca, realmente, toți deținătorii, proprietarii de restaurante indoor și 

nu numai sunt complet disperați, trag obloanele și pleacă realmente acasă. 

Mi-aș fi dorit ca acest proiect să fie dublat, triplat de alte măsuri. Sigur, conversia către energie 

regenerabilă este de dorit în condiții economice normale, bineînțeles. Poate sumele respective, nu știu 

exact, ar putea fi direcționate spre alte forme de ajutor care să țină mai mult cont de situația actuală a 

domeniului HORECA. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Lungu. 

Dacă nu mai sunt alte intervenții la acest punct, mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 

Punctul 4, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003, unde avem de 

modificat art.4 alin.(3). 

Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. (Discuții.) 

Nu sunt intervenții la punctul 4. 

* 

Și pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi astăzi, am sărit punctul 3. Așa că, stimați 

colegi, revenim la punctul 3, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și 

sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță. (L594/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru buget și Comisiei pentru învățământ este de admitere, cu 

amendamente admise, a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, microfonul central, doamna senator Andronescu, vă rog. 
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Doamna Ecaterina Andronescu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Este vorba de o inițiativă care vine să asigure un suport și să-i încurajeze pe copiii care vor să 

facă sport de performanță. 

Dacă ordonanța prevedea inițial doar înscrierea, legitimarea copiilor în cluburile sportive, cele 

două comisii, de comun acord, au convenit să fie incluse și cluburile sportive școlare, chiar dacă cele 

două entități sportive aparțin unor ministere diferite. 

Vă adresez rugămintea să votați această ordonanță aprobată prin proiectul de lege pe care 

vi-l propunem. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc și eu doamnei senator Andronescu. 

Din partea Grupului UDMR, prin telefon, domnul senator Tánczos Barna. (Discuții.) 

Înseamnă că intervenția doamnei Andronescu l-a clarificat și pe domnul Barna. 

Mulțumim foarte mult. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

* 

Stimați colegi, cum spuneam, punctul 4, Proiectul de lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din 

Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar. (L544/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe este de respingere a proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul, primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

* 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale. (L572/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe. 

* 

Punctul 6, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni. (L574/2020) 
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Raportul Comisiei pentru comunitățile de pretutindeni este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții, mergem mai departe. 

Punctul 7... Da, domnule senator Radu Mihail, vă rog, în sală, microfonul central. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Propunerea legislativă, intenția propunerii este foarte interesantă, este într-adevăr nevoie de 

clarificare și de simplificare a procesului de acordare de sprijin pentru românii din afara țării. 

Am remarcat un punct foarte important specificat de inițiatori, care este acela că finanțarea nu 

trebuie să se adreseze neapărat unor proiecte punctuale, ci trebuie să poată fi disponibile pentru 

proiecte de lungă durată, pentru activități perene în cadrul comunităților. 

Din păcate, aceste intenții exprimate în expunerea de motive nu sunt urmate de o construcție a 

textului legii care să fie funcțională din punctul nostru de vedere, sperăm că ea va putea fi 

îmbunătățită. 

Deocamdată, Grupul parlamentar USR se va abține. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Radu Mihail. 

* 

Punctul 7, stimați colegi, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila la 7 

august 2017. (L555/2020) 

Raportul comun al Comisiei economice și Comisiei pentru politică externă este de admitere a 

proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul este Cameră decizională. 

Din partea Grupului PSD, domnul senator Titus Corlățean, microfonul central, vă rog. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 
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Sunt convins că Senatul României va ratifica acest acord-cadru încheiat între Uniunea 

Europeană și statele membre, pe de o parte, și Australia. Nu, nu sunt probleme deosebite și interesul, 

inclusiv al României, a fost de a susține încheierea acestui acord. 

Eu voiam însă să semnalez alte două lucruri interesante. 

Unul privește o coincidență remarcabilă, colegii din Comisiile pentru politică externă din 

ambele Camere și, respectiv, românii de pretutindeni au finalizat și am finalizat de câteva minute 

audierea a opt candidați de ambasadori, între care și noul ambasador al României acreditat în 

Australia, Noua Zeelandă și alte câteva state insulare. Ce era interesant? Că în fișa-cadru transmisă de 

la Ministerul de Externe, între punctele în suspensie care ar fi trebuit avute în atenție figura aparenta 

întârziere a ratificării acestui acord-cadru de către Parlamentul României. O coincidență extraordinară 

că în ziua în care Parlamentul a dat aviz favorabil noului ambasador al României în Australia, iată, 

Senatul, Camera decizională, va ratifica acest acord-cadru.  

Vom fi al zecelea stat membru care facem acest lucru, acordul fiind deja provizoriu în vigoare 

încă din 2018. E un acord cu natură juridică mixtă, ăsta e și motivul pentru care acordul e încheiat între 

UE și statele membre. Asta înseamnă – și vedem acum – și competența partajată între comunitari și 

statele membre. Ăsta-i motivul pentru care parlamentele naționale sunt chemate și ele să ratifice 

acest acord. 

Al doilea punct pe care l-aș semnala. Eu nu aș spune: „Eu nu cunosc precedent.” Și asta-i o 

temă foarte interesantă din punctul de vedere al dreptului internațional public. Tratatul a fost negociat, 

semnat între altele și de Marea Britanie, a fost și ratificat de Marea Britanie înainte de ieșirea din 

Uniunea Europeană în urma procesului de Brexit. Va fi foarte interesantă discuția la finalul procesului 

de ratificare în statele membre, pentru că ratificarea, în mod normal, angajează statele care au ratificat 

acel acord. 

Care va fi gradul de angajament al Marii Britanii, stat nemembru al Uniunii Europene, care a 

semnat, a ratificat în calitate de stat membru, care a ieșit din acest acord, rămâne de văzut din punctul 

de vedere al mecanismului de drept internațional – vă spun cinstit, n-am mai văzut un astfel de 

precedent – cum va fi soluționată juridic această situație. 

În orice caz, spuneam, sunt convins, Senatul României va aproba și va promulga acest acord-

cadru, e și un semnal politic important, dar și pe interes economic. 

Grupul PSD, evident, va vota în favoarea ratificării acestui acord. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului vicepreședinte Corlățean. 
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* 

Mergem mai departe, stimați colegi, Proiectul de lege pentru acceptarea Amendamentului la 

articolul 8 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, 

adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România 

a aderat prin Decretul nr.345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea 

reuniune a statelor părți la Convenție. (L556/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru politică externă și Comisiei pentru drepturile omului este de 

admitere a proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul este Cameră decizională. 

Nu sunt intervenții la acest punct, mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 9, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 

Cultura şi Civilizaţia Levantului. (L517/2019) 

O reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 237/3 iunie 2020. 

Raportul comun al Comisiei pentru constituționalitate și Comisiei pentru cultură și media este 

de admitere, cu amendamente admise, a legii privind respingerea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 10, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 

naţionale în activitatea economică. (L616/2020) 

Raportul Comisiei economice este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege 

privind respingerea ordonanței. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PSD, domnul senator Șerban Nicolae. 

Microfonul central, vă rog. 
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Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor colegi prezenți în sală sau online, 

Poate simbolic am dat jos masca de protecție, pentru că încep prin a spune că eu constat că nu 

am simptomele specifice COVID-19 din moment ce pot să miros această încercare mizerabilă a 

Guvernului, această puturoasă încercare a Guvernului PNL de a schimba voința Parlamentului în 

interesul unor profitori și al unor oportuniști ai epidemiei. 

Recent, Parlamentul a adoptat Legea nr.173/2020 privind protejarea unor interese economice 

ale statului în economia națională, stabilind faptul că se suspendă pentru o perioadă de 2 ani 

înstrăinarea participațiilor statului. 

Propunerea legislativă, după ce a trecut de Parlament, a fost supusă cenzurii Curții 

Constituționale și a fost declarată constituțională. S-a considerat că nu intră în conflict cu niciuna din 

rigorile Constituției o asemenea propunere, care nu este ceva cu caracter de noutate sau de unicitate în 

Uniunea Europeană. Atunci când statele vestic-europene au trecut prin dificultățile crizei din 2008 – 2009, 

cea mai bună soluție și cea mai rapidă soluție găsită de foarte multe state cu economii capitaliste, cu 

economii de piață avansate, a fost naționalizarea unor părți din sectorul bancar. Cu alte cuvinte, atunci 

când statul este în pericol, când economia națională dintr-un stat este în pericol ca urmare a unor crize 

– că sunt ele de natură economică, pur economică, ori că sunt de natură medicală sau, Doamne ferește, 

generate de vreun conflict armat – statele găsesc de cuviință să opereze asemenea soluții în interesul 

protejării cetățenilor și al unor valori fundamentale proprii. 

În mod evident, România se află într-o criză generată de epidemia COVID-19 – nu e nicio 

noutate – cu atât mai mult, putem să constatăm efectele negative pe care le are această epidemie în 

plan economic. 

A fost absolut firesc și absolut normal ca în aceste condiții înstrăinarea participațiilor statului să 

nu se poată face în condiții optime de piață, de valorificare la un nivel superior, în așa fel încât să fie 

totuși protejate interesele statului în economia națională. Înstrăinarea participațiilor statului în această 

perioadă nu s-ar putea face decât în defavoarea intereselor statului, în defavoarea intereselor economiei 

naționale. Sunt reguli simple de piață pe care echipa de impostori incompetenți și iresponsabili – o 

colecție cum rar am putut vedea – din Guvernul României nu avea cum s-o înțeleagă. 

Fac o precizare. În Uniunea Europeană, media prezenței capitalului de stat în sectorul bancar se 

situează între 25 și 35%. În România, după majorarea participației statului în capitalul social al CEC 

Bank, s-a ajuns la 14%. Privatizarea CEC și a EximBank ar duce la o diminuare drastică a prezenței 

statului român în sectorul bancar din propria țară. Acesta nu este un model economic, acesta nu este o 
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economie… nu reprezintă economia de piață, ci, dimpotrivă, reprezintă jaful generalizat al unor 

neofanarioți care sunt datori să plătească scaunul primit de la domnie, firmanul primit de la domnie, și 

care au ajuns la guvernare fără alegeri parlamentare. 

În aceste condiții, Parlamentul trebuie să dea o ripostă fermă, pentru că este și un act normativ 

neconstituțional. Această ordonanță, care nu justifică în niciun fel urgența reglementării și mai ales 

prin această procedură de delegare legislativă constituțională, a venit la foarte scurtă vreme după ce 

Parlamentul s-a pronunțat și și-a făcut manifestă dorința de a legiui într-o asemenea chestiune foarte sensibilă. 

De aceea, eu cred că Senatul și Camera Deputaților trebuie să dea o ripostă ordonanței 

neconstituționale adoptate de Guvernul Orban, să reia argumentele care au stat la baza adoptării Legii 

nr.173/2020 și să transmită un semnal puternic Guvernului că răspunderea politică nu înlătură și nu 

exonerează de răspundere penală. Dacă au de furat, să încerce să fure altfel, nu atât de flagrant, pentru 

că lucrurile astea sunt cât se poate de clare pentru noi, cei care ne-am pronunțat. 

Aș vrea să mai fac o precizare. Vânzarea activelor companiilor societăților deținute de stat ar 

însemna practic o privatizare mascată, dar ar fi, de fapt, un jaf cât se poate de evident. Am auzit 

argumente pseudoștiințifice cum că, spre exemplu, compania CFR Marfă sau CFR Infrastructură ar 

avea în patrimoniu active vandabile, active neperformante pe care le-ar putea valorifica și ar putea să 

își genereze astfel venituri pentru continuarea activității. Bănuiesc totuși că nimeni nu este atât de 

inconștient încât să creadă că această companie sau companiile deținute de stat au așteptat epidemia ca 

să-și vândă asemenea active neperformante în condiții, evident, defavorabile pieței pentru cel care 

vinde. 

În mod evident, nu există argumente pentru a permite înstrăinarea activelor companiilor 

deținute de stat nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere politic, cu atât mai mult în 

condiții de epidemie. Fac precizarea că aceste companii rămase încă în patrimoniul statului nu sunt 

creația naționalizării, nu sunt creația unor inițiative private. Nici Nuclearelectrica nu a fost rezultatul 

unei inițiative private sau al naționalizării unei companii, deținută înainte de 11 iunie 1948 de 

investitori privați. Nici Nuclearelectrica, nici Transelectrica, nici Hidroelectrica, iar CEC Bank, de 

peste 150 de ani, este o bancă cu capital integral de stat. Niciun regim nu și-a permis să se atingă de 

acest statut, de un capital sută la sută deținut de statul român. Mai mult decât atât, în vremuri bune, un 

stat diligent, un stat responsabil se ocupă de dezvoltarea prezenței capitalului statului în sectorul 

bancar, în limitele economiei de piață, cu respectarea tuturor reglementărilor privind concurența, 

ajutorul social, competitivitatea și performanța în sectorul specific, nicidecum nu încearcă să golească 

de conținut asemenea companii deținute de stat. Și asta este valabil indiferent că vorbim de 
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infrastructură, de sectorul de exploatare minieră sau de petrochimie, indiferent că vorbim de orice alt 

domeniu în care statul încă mai deține participații sub forma acțiunilor sau activelor. 

În aceste condiții, vă propun să votați așa cum votează și Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat, lege pentru respingerea ordonanței care încearcă să modifice Legea nr.173/2020, 

transmițând un semnal ferm acestui Guvern de incompetenți, de impostori și iresponsabili în ceea ce 

privește tentativa nerușinată de a continua jaful în economia națională. Indiferent ce s-a întâmplat până 

acum – și ar fi fost bine ca cei vinovați să răspundă –, nu avem niciun fel de scuză pentru a permite în 

continuare jefuirea a ceea ce a mai rămas din patrimoniul statului român. 

Aș vrea să văd cine și în ce condiții ar mai putea încerca să justifice înstrăinarea în condiții de 

criză economică a ultimelor resurse ale statului în economia națională și aș vrea să văd cu ce le-ar 

putea înlocui, mai ales că Guvernul actual este dominat de bugetari de dreapta, de indivizi care n-au 

avut niciun fel de performanță în mediul privat și pe care, în general, dacă i-ai scos din ecuația banului 

public, i-ai vedea muritori de foame, clienți ai ajutorului de șomaj. 

Este o rușine ce a făcut Guvernul Orban și Parlamentul trebuie să se manifeste ca atare. 

Sunt revoltat, poate am folosit cuvinte dure, dar ar fi trebuit să folosesc cuvinte și mai dure într-o 

declarație politică cu prilejul dezbaterii acestei mizerabile ordonanțe de urgență, față de tentativa 

nerușinată a Guvernului Orban de a schimba voința Parlamentului. Măcar dacă ar fi făcut-o într-un 

scop aparent nobil, măcar dacă ar fi făcut-o justificat, dar este o mizerie și o nerușinare. 

Vă rog să votați, așa cum votează și Grupul parlamentar al PSD, legea pentru respingerea 

ordonanței de urgență a Guvernului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumim domnului senator Șerban Nicolae. 

Din partea Grupului PNL, domnul senator Daniel Fenechiu, microfonul central. Vă rog. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Cu siguranță n-aș fi intervenit dacă n-aș fi auzit câteva cuvinte care m-au făcut să intervin: 

„nerușinare”, „vor să fure, dar să fure altfel”, „incompetenți”, „hoți”. Noi discutăm astăzi despre un 

proiect de lege, nu eram la capitolul declarații politice. Fără îndoială, antevorbitorul meu poate să aibă 

orice opinie își dorește Domnia Sa, dar cred că tribuna Parlamentului trebuie ținută la un nivel de 

exprimare care trebuie să reflecte cel puțin nivelul la care se găsește Legislativul României. Folosirea 

unor cuvinte extrem de dure, anumite acuze care nu își pot găsi, în opinia mea, corespondență în 
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limbajul din Senatul României sunt lucruri care m-au determinat să intervin și să sper că este o părere 

unilaterală și individuală a antevorbitorului meu. 

Partidul Național Liberal va vota împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Și n-aș pleca de la tribuna Parlamentului fără să spun că nu cred că cineva și-a pus problema ca 

în condiții de pandemie să vândă CEC-ul, să vândă EximBank-ul sau să vândă participațiile statului. 

Deci a încerca să acreditezi o asemenea teorie nu e nimic altceva decât o strategie politică, o strategie 

care nu are nimic comun cu intenția Guvernului. Dacă veți lectura cu atenție ordonanța, realizați că e o 

mare diferență între ce s-a susținut aici, în contra, împotriva ordonanței… și e dreptul oricui să voteze 

conform liberei conștiințe, dar nu să susțină orice, ci ceea ce vrea ordonanța în realitate. 

Vă mulțumesc, vom vota împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Fenechiu. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Mergem mai departe, punctul 11, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr.1/2011. (L471/2020) 

Raportul Comisiei pentru învățământ este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

Doamna Andronescu, ați avut solicitare de intervenție sau n-am văzut eu, la punctul 11? 

Nu, e în regulă, nu sunt intervenții. 

Votul, la finalul ședinței, stimați colegi. 

* 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal. (L598/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții, mergem mai departe. 

Votul, la finalul ședinței. 
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* 

Punctul 13, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând 

domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile 

navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței 

nr.21/1996. (L591/2020) 

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

de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului PNL, domnul senator Vergil Chițac. 

Ne auziți, domnule senator, înainte de depunerea jurământului? 

Domnul Vergil Chițac: 

Bună ziua! 

Domnule președinte, 

Vă mulțumesc că-mi dați voie să spun câteva cuvinte și să susțin amendamentele pe care le-am 

propus la Ordonanța de urgență nr.160 pentru modificarea Ordonanței nr.22/1999 privind 

administrarea porturilor și a căilor navigabile. Toate modificările pe care le propun sunt în următorul 

context, pe care aș vrea să-l expun foarte pe scurt. 

Se poate observa că în ultimii ani de zile, mai exact începând de prin 2014 – 2015, Portul 

Constanța a devenit neatractiv, în sensul în care traficul de mărfuri în domeniul naval începe să 

ocolească Portul Constanța și în Marea Neagră se deplasează, este preluat în principal de Odessa, în 

Ucraina, și Burgas, din Bulgaria. De ce a devenit neatractiv? Pentru că este foarte… Constanța a devenit 

un port scump. 

Nu vă ascund că, în calitate de primar ales al municipiului Constanța, eu sunt foarte interesat ca 

activitatea portuară de transport naval, care include printre altele și Portul Constanța, și din Portul 

Constanța să se dezvolte, pentru că orașul Constanța nu poate fi dezvoltat decât într-o simbioză cu 

Portul. Portul a rămas, practic, din păcate, singura platformă economică care funcționează 365 de zile 

pe an. Dintr-o altă perspectivă, dacă ne gândim că toți salariații de acolo plătesc o parte din impozit și 

la primărie și capitalul instrumental al operatorilor portuari e impozitat și de primărie, care alimentează 

bugetul, deci eu, din perspectiva asta, sunt absolut interesat ca Portul Constanța să funcționeze în continuare. 
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Vă spuneam că el este neatractiv, pentru că, din păcate, noi nu reușim să corectăm un lucru 

greșit care s-a făcut în 2011, când Portului Constanța i s-a aplicat principiul guvernării 

corporatiste, în sensul în care acum pentru… mandatul administratorului include în primul rând 

profitul. Or, dacă ne uităm pe structura bugetului Administrației Porturilor Maritime, a Portului, 

vedem că mai mult de 70% din venituri vin din chirii. Or, ce face administratorul ca să-și maximizeze 

profitul? Mărește chiriile. Păi el, dacă mărește chiriile, lucrul ăsta se vede în navlu,  în prețul mărfii 

și-atunci cei care vor să transporte, armatorii, când văd că Portul Constanța a devenit port scump, 

îl ocolesc. 

Ce vreau să spun? Și cu asta închei. Este o mare greșeală să discutăm de Port în termeni de 

profit. Nimeni în lumea asta nu face așa ceva. Indicatorul de performanță al unui port este volumul de 

mărfuri traficate. Deci ceea ce vreau eu acum este să fundamentăm nu numai tarifele, dar și valoarea 

acestor tarife, să nu le mai dăm posibilitatea lor să-și stabilească tarife mari și să-și dea salarii mari și 

să… știți foarte bine că… și să-i intereseze numai profitul, pentru că, dacă se întâmplă lucrul ăsta, 

Portul va fi evitat și, încet și sigur, el va muri. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Vergil Chițac. 

Să sperăm că nu va muri Portul chiar acum, când Domnia Sa a preluat mandatul de primar 

al Constanței. 

Domnule senator Fenechiu, o să vă rog să rămâneți puțin sau să veniți la tribună. 

Nu mai sunt alte intervenții la acest punct, stimați colegi, mergem mai departe. 

* 

La punctele 14 și 15 avem solicitări privind aprobarea prelungirii termenului de adoptare tacită 

de la 45 la 60 de zile pentru inițiativele înscrise la aceste puncte. 

Votul, la finalul dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

* 

La punctul 16 avem un Proiect 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 modificare a 

Regulamentului (UE) nr.514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

procedura de dezangajare – COM(2020) 309 final. 

Din partea Comisiei pentru afaceri europene, doamna senator Gabriela Crețu. 

Microfonul central, vă rog. 
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Doamna Gabriela Creţu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Grupul PSD va vota proiectul de hotărâre și îi rugăm și pe ceilalți colegi, de la celelalte grupuri, 

să o facă. Dar nu e vorba doar de verificarea legalității modificării propuse, adică de obișnuita 

verificare a subsidiarității și proporționalității, vrem să salutăm oportunitatea măsurii adoptate de 

Comisia Europeană. 

Efectele directe și indirecte ale epidemiei și modului în care aceasta este pretutindeni 

administrată continuă să se amplifice la nivelul statelor membre, inclusiv la nivelul României. Printre 

altele, este afectată și execuția fondurilor europene. Prin modificarea Regulamentului nr.514 privind 

dezangajarea se creează flexibilitatea necesară pentru ca statele să depună cererile de plată și să declare 

cheltuielile, cu respectarea în continuare a regulii N+2. Mai rămâne să avem aceste cereri de plată și să 

le depunem în timp. Dar modificarea propusă este absolut utilă și de dorit. 

* 

Și pentru că sunt la acest microfon în calitate de președintă a Comisiei de afaceri europene, aș 

vrea să fac și o observație procedurală, dacă mi se permite. Ca de obicei, se face eroarea ca tratatele 

încheiate între Uniunea Europeană și diverse state terțe să nu fie trimise spre analiză și la Comisia de 

afaceri europene. Așa s-a întâmplat cu Tratatul privind relațiile cu Australia. 

Sunt total de acord cu intervenția pe care a făcut-o colegul meu Titus Corlățean din perspectiva 

Comisiei de afaceri externe, dar dacă ar fi venit la noi sau la economic, am fi acordat mai multă 

atenție, am fi văzut că este un nou tratat de liber schimb prin care România riscă să piardă importante 

piețe europene. Cred, și mă repet, că tratatele de comerț internațional trebuie analizate mult mai serios, 

nu doar din perspectivă politică. Acolo, cu certitudine dorim relații foarte bune cu Australia – este și o 

emigrație importantă românească în Australia –, dar trebuie să vedem riscurile pe care ni le asumăm. 

Și ele sunt importante, dat fiind că suntem competitori direcți pe multe domenii pe piața europeană. 

Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei senator Gabriela Crețu. 

Acum, dacă apreciați că sunt lucruri importante care ar trebui discutate în Comisia de afaceri 

europene. (Discuții.) 

Păi, asta întreb colegii. Dacă vreți, putem să retrimitem și la Comisia de afaceri europene, nu ne 

împiedică nimeni să mai stăm o săptămână, nu? E OK? 

Da, vă rog, domnule senator Corlățean, microfonul central. 
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Domnul Titus Corlățean: 

Pe procedură, domnule președinte. 

Suntem într-o fază avansată, foarte avansată, a procesului de ratificare. E deja târziu să 

întoarcem proiectul de lege și cred că e bine să mergem până la capăt cu ratificarea. 

Dar e o chestiune de principiu, noi am mai avut discuția asta inclusiv în Biroul permanent, aduc 

aminte colegilor care sunt în Biroul permanent. Atunci am ridicat problema repartizării tratatelor, 

majorității lor, și la Comisia de politică externă, fie pentru coraport, fie măcar avizator la tratate 

internaționale. E aceeași discuție și la Comisia de afaceri europene, în ceea ce privește acordurile care 

vin dinspre Uniunea Europeană. Și e bine să fim consecvenți, să fim atenți la Biroul permanent, să 

repartizăm fie la coraport, fie măcar la aviz la Comisia de afaceri europene acest tip de acorduri. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Dacă-mi permiteți, de acord și cu doamna Crețu, și cu domnul Corlățean: la Biroul permanent 

să avem în vedere aceste lucruri. 

Mulțumesc. 

* 

La punctul 17, stimați colegi, avem modificări în componența nominală a comisiilor permanente. 

Votul, de asemenea la finalul ședinței. 

Stimați colegi, am încheiat dezbaterile asupra punctelor înscrise în prima parte a ședinței. 

* 

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 art.1101 din 

Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

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

pentru proiectul de hotărâre și inițiativele dezbătute anterior. 

La punctul 1 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.158/2020 pentru 

aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei 

durabile” – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de 

lege privind aprobarea ordonanței. 

Punctul 2, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.159/2020 privind finanțarea 

întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri 

fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule 

electrice, e vorba de Programul de finanțare „ELECTRIC UP” – ne vom pronunța, printr-un singur vot, 
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asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea 

ordonanței. 

Punctul 3, Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor 

financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de 

performanță – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere, cu amendamente 

admise, și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Punctul 4, Proiectul de lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului 

nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar – ne vom pronunța, printr-un singur vot, 

asupra raportului de respingere, respectiv respingerea proiectului de lege. 

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de respingere, 

respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 6, Propunerea pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 7, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și 

statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte – ne vom pronunța, printr-un singur 

vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege. 

Punctul 8, Proiectul de lege pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Convenția 

internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul 

nr.345/1970 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de 

lege. 

Punctul 9, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 

Cultura şi Civilizaţia Levantului. O cerere de reexaminare ca urmare a unei decizii a Curții 

Constituționale – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului și legii privind respingerea 

ordonanței. 

Punctul 10, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor 

naţionale în activitatea economică – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului și a 

proiectului de lege privind respingerea ordonanței. 
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Punctul 11, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a propunerii 

legislative. 

Punctul 12, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – 

ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a propunerii legislative. 

Punctul 13, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.160/2020 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, 

precum și pentru modificarea și completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996 – ne vom 

pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu amendamente admise, și proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. 

La punctele 14 și 15 ne vom pronunța prin vot asupra solicitărilor de prelungire a termenului de 

dezbatere și adoptare de la 45 la 60 de zile a unor inițiative legislative – opțiunea „pentru”, stimați 

colegi, înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea prelungirii termenului, opțiunea „contra” înseamnă 

că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți, evident. 

La punctul 16 avem Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi 

proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona – ne vom pronunța prin vot 

asupra proiectului de hotărâre: „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea proiectului de 

hotărâre, „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acestuia. 

Punctul 17, modificarea în componența nominală a unor comisii permanente – ne vom 

pronunța, de asemenea, prin vot asupra modificărilor propuse de Grupul parlamentar PSD: opțiunea 

„pentru” înseamnă că sunteți de acord cu modificările în componența nominală a comisiilor, iar 

opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord. 

Stimați colegi, 

Având în vedere 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 de vot 

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

vot reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

Conform Regulamentului, vă reamintesc și sensul cuvintelor „pentru”, „contra” și „abținere”. 

Astfel, „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei, cu modificările propuse prin 

amendamentele admise la raport, respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu 

adoptarea acesteia, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot. 
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De asemenea, la punctul 4 (L544), punctul 5 (L572), punctul 6 (L574) de pe ordinea de zi 

opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu raportul de respingere, respectiv respingerea 

inițiativelor legislative, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu respingerea acestora, iar 

prin exprimarea opțiunii „abținere” vă abțineți de la vot. 

Punctul 9 (L517) de pe ordinea de zi: opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu 

raportul și legea privind respingerea ordonanței, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu 

legea privind respingerea ordonanței. 

Punctul 10 (L616) 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. 

Stimați colegi, 

Îl invit la microfonul central pe domnul senator Mario Oprea pentru efectuarea apelului 

nominal. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Începem sesiunea de vot. 

Rog responsabilii părții tehnice să mijlocească legătura cu domnul senator Alexandrescu 

Vlad… 

(Pauză de remediere a problemelor privind sistemul de înregistrare audio-video.) 

Vă rog să reluați legătura cu domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor. 

Se pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua! 

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

pe ordinea de zi, punctul 2 de pe ordinea de zi și punctul 3 – pentru  rapoartele de admitere, punctele 4, 

5, 6 – abținere, punctele 7, 8 – pentru rapoartele de admitere, punctul 9 – pentru raportul de admitere a 

legii de respingere a ordonanței de urgență, punctul 10 – abținere, punctele 11, 12, 13 – pentru 

rapoartele de admitere, punctele 14 și 15 – pentru prelungirea termenelor, punctele 16 și 17 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 
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Doamna Ecaterina Andronescu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Votul meu este favorabil tuturor rapoartelor comisiilor de specialitate, așa cum au fost ele 

înregistrate pe ordinea de zi a Senatului de 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 3 votez pentru, la 

punctele 4 și 5 votez abținere, de la punctul 6 până la punctul 9 inclusiv votez pentru, la punctul 10 

votez abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Arcan Emilia și se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Sunt senatorul Viorel Arcaș, la toate punctele din ordinea de zi votul meu este pentru: pentru 

rapoartele de admitere, pentru rapoartele de respingere. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 
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Vă doresc o zi bună. 

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 este următorul: de la 1 la 5 – pentru, 6 – contra, 7, 8 – pentru, 9 – contra, 10 – 17, pentru. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. 

Se pregătește domnul senator Bădălău Niculae. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Senatorul Viorel Badea, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 3 – pentru, de la 

punctul 4 la punctul 6 inclusiv – contra, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 și 11 – contra, 12 – 

pentru, 13 – pentru, 14 – pentru, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădălău Niculae. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Domnul Niculae Bădălău: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. 

Se pregătește domnul senator Bodog Florian-Dorel. 
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Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Bodog Florian. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Numele meu este Bodog Florian, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă doresc să fiți sănătoși. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc și vă doresc… 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Brăiloiu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

Senator Liviu Brăiloiu, votul meu este pentru la toată ordinea de zi înscrisă. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

Daniel Breaz, senator independent de Alba: punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi – vot pentru, 

punctele 4, 5 și 6 – vot împotrivă, punctele 7, 8 și 9 – vot pentru, 10 – împotrivă, 11 – împotrivă, 12, 

13, 14, 15, 16 și 17 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 
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O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua! 

Senator Romulus Bulacu, votul meu este următorul: punctele 1, 2, 3 – pentru, punctele 4, 5, 6 – 

contra, punctele 7, 8, 9 – pentru, punctele 10 și 11 – contra, de la punctul 12 la 17 – pentru. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Butunoi Ionel. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Caracota Iancu. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este după cum urmează: punctele de la 

1 la 3 inclusiv – pentru, 4 până la 6 inclusiv – contra, de la 7 la 9 inclusiv – pentru, 10 și 11 – contra, 

iar de la punctul 12 până la 17 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Caracota Iancu. 

Se pregătește domnul senator Cazan Mircea. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Sunt senatorul Iancu Caracota, PNL Dâmbovița, la punctele 1, 2 și 3 votez pentru, punctele 4, 

5, 6 – contra, punctele 7, 8, 9 votez pentru, punctele 10, 11 – contra, iar de la punctul 12 la punctul 17 

votez pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cazan Mircea. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Mircea Cazan, Sibiu, voi vota după cum urmează: punctele 1, 2, 3 – pentru, 

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

punctele numărul 12, 13, 14, 15, 16 și 17 – pentru. 

Vă urez o zi bună tuturor, numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chirteș Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliță Ioan. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Cristian Chirteș, Circumscripția nr.28 Mureș, PNL, votul meu este astfel: 

punctele 1, 2 și 3 – pentru, 4, 5 și 6 – contra, 7, 8 și 9 – pentru, 10 și 11 – contra, 12 și 13 – pentru, 14, 

15, 16 și 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

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. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Chiţac Vergil. 

Se pregătește domnul ministru Cîţu Florin. (Discuții.) 

Domnul Vergil Chițac: 

Senatorul Chițac, Circumscripția nr.14 Constanța, votul meu este după cum urmează: punctul 1 

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

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

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

punctul 16 – pentru, punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator-primar. 

Urmează domnul ministru Cîțu Florin. 

Se pregătește domnul senator Coliban Allen, de asemenea, senator-primar. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen și se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 

Nu a răspuns, este ocupat. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Corlățean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Domnul Titus Corlățean: 

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

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, 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 senatorul Dorel Covaci, PSD Timiș, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator, mulțumim foarte mult! 

Urmează să voteze, chiar de la microfonul central, domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Ion Ganea: 

Mulțumesc, stimate coleg. 

Sunt senator Ion Ganea și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței de 

plen de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi excelentă! 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim foarte mult, domnule secretar. 

Urmează doamna senator Covaciu Severica-Rodica. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

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

– împotrivă, punctul 10 – abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 



 

- 29 - 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, 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 punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

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

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua încă o dată, stimați colegi! 

Sunt Gabriela Crețu, astăzi, 7 octombrie, votez: de la punctul 1 la punctul 17 – pentru, în 

înțelesul specificat de președintele de ședință la începutul sesiunii de vot. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și voi vota după cum urmează: la punctul 1 votez pentru, 2 – 

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

– contra, iar la ultimele puncte de pe ordinea de zi, de la 12 la 17 inclusiv, voi vota pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Cseke… Nu, scuzați-mă! 

Urmează domnul senator Császár Károly. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila.  
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Domnul Császár Károly Zsolt: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 la punctul 3 inclusiv – 

pentru, punctele 4 și 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – abținere, 

de la punctul 11 până la punctul 17 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, de la punctul 1 până la punctul 3 inclusiv votez pentru, la punctele 

4 și 5 votez abținere, de la punctul 6 până la punctul 9 inclusiv votez pentru, la punctul 10 votez 

abținere, de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

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 propunerile și proiectele legislative aflate pe 

ordinea de zi votul meu 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: 

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

pentru, punctul 4 – împotrivă, punctul 5 – împotrivă, punctul 6 – împotrivă, punctul 7 – pentru, punctul 
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8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – împotrivă, punctul 11 – împotrivă, punctul 12 – pentru, 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 17? (Discuții.) 

Domnul Leon Dănăilă: 

Abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, 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: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Derzsi Ákos, votul meu este în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 3 

inclusiv – pentru, punctele 4, 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 9 inclusiv – pentru, punctul 10 – 

abținere și de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

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 de pe ordinea de zi. 
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Vă doresc o zi plăcută! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă 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. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

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, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este 

următorul: punctele 1, 2 și 3 – pentru, punctele 4, 5, 6 – abținere, punctul 7 – pentru, punctul 8 – 

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

– pentru, punctul 14 – pentru, punctul 15 – pentru prelungirea termenului, punctul 16 – pentru și 

punctul 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, 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 după cum urmează: 

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

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

– pentru, 17 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 
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Bună ziua! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, doamna senator. 

Urmează domnul senator Dircă George. 

Se pregătește domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Vă salut, stimați colegi! 

Votul meu la inițiativele aflate pe ordinea de zi pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – 

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

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

abținere, la punctul 11 – pentru, la punctul 12 – pentru, la punctul 13 – pentru, la punctul 14 – pentru, 

la punctul 15 – pentru, iar la punctele 16 și 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, 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. 

O zi bună, la revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Alo! 

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

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim. 
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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 la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

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 punctele înscrise pe ordinea de zi 

votul meu 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! 

Sunt senatorul Fejér László, UDMR, votez: de la punctul 1 până la punctul 3 – pentru, de la 

punctul 4 până la punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la punctul 9 – pentru, 10 – abținere, 

11-17 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Fenechiu Daniel. 
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Se pregătește domnul senator Fifor Mihai. 

Nu a răspuns. 

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 pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Bună ziua! 

Filipescu sunt, senator de Călărași, votul meu este următorul: proiectele de hotărâre 1, 2 și 3 – 

pentru, proiectele de hotărâre 4, 5 și 6 – contra, proiectele de hotărâre 7, 8 și 9 – pentru… contra; 

proiectele 9 și 10 – pentru și 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Sunt senator de București Cristian Ghica, votul meu de astăzi este următorul: punctele 1, 2, 3 – 

pentru rapoartele de admitere, punctele 4, 5 și 6 – abținere, punctele 7, 8, 9 – pentru, punctul 10 – 

abținere, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – pentru prelungirea 

termenului, punctul 15 – pentru prelungirea termenului, punctele 16 și 17 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Bună ziua tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 
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Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: de la 1 la 3 – pentru, de la 4 la 6 – 

contra, 7 la 9 – pentru, 10, 11 – contra, iar de la 12 la 17 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Remus Mihai. 

Doamna Alina-Ştefania Gorghiu: 

Bună ziua! 

Alina Gorghiu sunt, votul pentru astăzi este în felul următor: punctele 1, 2, 3 votul este pentru, 

punctele 4, 5 și 6 – vot împotrivă, la punctul 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – împotrivă, 11 – 

împotrivă, punctul 12 – pentru și de la punctul 13 la final – vot pentru. 

Vă mulțumesc, zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Goţiu Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă Ion. 

Nu a răspuns. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Hadârcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Hadârcă Ion, senator de Vaslui, și votul meu este pentru majoritatea punctelor incluse 

astăzi în ordinea de zi, cu excepția punctului 6 privind modificarea și completarea Legii privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni – abținere. 

Vă mulțumesc, o zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 
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Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua! 

Sunt Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, votul meu astăzi este următorul: punctele 

1-3 – pentru, punctele 4-6 – contra, punctele 7-9 – pentru, punctele 10, 11 – contra, punctele 12 până 

la 17 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Ilea Vasile sunt, senator PRO România, de Cluj, și votul meu astăzi este următorul: de la 

punctul 1 până la punctul 3 votez pentru, punctele 4, 5 și 6 – contra, punctele 7, 8 și 9 – pentru, 

punctele 10 și 11 – contra, punctele 12, 13, 14, 15, 16 și 17 votez pentru. 

Vă mulțumesc frumos și multă sănătate vă doresc! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ilie Viorel. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin 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: de la punctul 1 la punctul 3 – vot pentru, de la punctul 4 la punctul 6 – vot contra, de la 

punctul 7 la punctul 9 – vot pentru, punctele 10 și 11 – contra, iar de la punctul 12 până la final, 

punctul 17 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Iliescu Lucian. 



 

- 38 - 

 

Se pregătește domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua! 

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

următorul: de la punctul 1 la punctul 5 votez pentru, punctul 6 – împotrivă, 7 și 8 – pentru, 9 – 

împotrivă, 10 – pentru și de la punctul 11 până la punctul 17 – pentru. 

Vă mulțumesc și o zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Ionaşcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionaşcu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Gabi Ionașcu, din Circumscripția nr.23 Ialomița, membru PMP, votul pentru 

ședința de astăzi, votul meu, este după cum urmează: de la punctul 1 până la punctul 5 inclusiv – vot 

pentru, la punctul 6 – vot împotrivă, de la punctul 7 până la punctul 8 inclusiv – vot pentru, punctul 

numărul 9 – vot împotrivă, de la punctul 10 până la punctul 17 inclusiv votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc, 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: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Virginel Iordache, senator de Suceava, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

O zi bună vă urez! 

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 senatorul PSD de Gorj Iriza Scarlat și votul meu astăzi este pentru la toate cele 17 puncte 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună! 

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 de Cluj, votul meu este următorul: punctul 1 până la 3 

inclusiv – pentru, 4 și 5 – abținere, de la 6 până la 9 inclusiv – pentru, 10 – abținere și de la 11 

până la 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Să aveți o zi plăcută! 

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! 

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

Sunt Gabriel-Beniamin Leș, senator PSD de Satu Mare. 

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: la punctul 1 – 

pentru raportul de admitere, la punctul 2 – pentru raportul de admitere, la punctul 3 – pentru raportul 

de admitere, la 4 – abținere, la punctul 5 – abținere, la punctul 6 – abținere, la punctul 7 – pentru 

raportul de admitere, la 8 – pentru raportul de admitere, la punctul 9 – pentru raportul de admitere, la 
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punctul 10 – abținere, la punctul 11 – pentru raportul de admitere, la punctul 12 – pentru raportul de 

admitere, la punctul 13 – pentru raportul de admitere, la punctul 14 – pentru prelungirea termenului, la 

punctul 15 – pentru prelungirea termenului, la 16 – pentru și, în fine, la 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Lungu Vasile-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. 

Domnul Vasile-Cristian Lungu: 

Votul meu astăzi este următorul: de la punctul 1 până la punctul 5 de pe ordinea de zi voi vota 

pentru, la punctul 6 voi vota împotrivă, la punctul 7 și punctul 8 voi vota pentru, la punctul 9 – 

împotrivă, la punctul 10 voi vota abținere, iar de la punctul 11 până la punctul 17 voi vota 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, votul meu astăzi este pentru la toate proiectele 

înscrise pe 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: 

Bună ziua! 

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

Vă urez o zi bună. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan. 

Se pregătește domnul senator Marin Gheorghe. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

Sunt senator de Giurgiu Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Sănătate! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează să voteze, de la microfonul 5, domnul senator Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

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 să voteze domnul senator Marin Nicolae și se pregătește să voteze domnul 

senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua! 

Senatorul Nicolae Marin sunt 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. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 
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Matei Constantin-Bogdan, votul meu este pentru la toate inițiativele legislative înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mazilu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Meleşcanu Teodor. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PSD de Mehedinți Liviu Mazilu și votul meu astăzi este pentru la toate punctele 

propuse pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

Bună ziua! 

Sunt Teodor Meleșcanu, senator de Prahova, și votez pentru toate punctele înscrise pe ordinea 

de zi în favoare. „Pentru”. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ştefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Sunt senator Radu Mihail, USR diaspora, votul meu este următorul: punctele 1, 2 și 3 – pentru, 

4, 5, 6 – abținere, 7, 8, 9 – pentru, 10 – abținere, 11, 12, 13 – pentru, 14, 15, 16, 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

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

Bună ziua, dragi colegi! 

Ștefan Mihu, senator de Constanța, la toate punctele de pe ordinea de zi votul meu este pentru. 

Vă doresc tuturor sănătate. 

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, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

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! 

Moga Nicolae sunt, senator de Constanța, pentru toate punctele aflate 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 Şerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Sunt Petre Nicoară, Partidul Național Liberal, și votul meu astăzi este următorul: 1 – pentru, 2 – 

pentru, 3 – pentru, 4, 5, 6 – contra, 7, 8, 9 – pentru, 10, 11 – contra, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – pentru. 

Vă mulțumesc, o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Nicolae Şerban. 

Se pregătește domnul senator Niţă Ilie. 

Domnul Şerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bun găsit, stimați colegi! 

Sunt Șerban Nicolae, senator PSD de București, votul meu la ordinea de zi de astăzi este pentru 

la toate punctele și în special la punctul 10 la votul legii pentru respingerea ordonanței rușinii și 

jafului național. 

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 Niță: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

zi este pentru la toate punctele dezbătute. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Novák Csaba. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo, bună ziua, stimați colegi! 

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

punctul 3 – pentru, punctul 4 și punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la punctul 9 – pentru, punctul 

10 – abținere și de la punctul 11 până la 17 – pentru. 

Vă mulțumesc, o zi frumoasă în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Eu sunt Mario-Ovidiu Oprea și votul meu este după cum urmează: punctele 1, 2 și 3 – 

pentru, punctele 4, 5, 6 – contra, punctele 7, 8, 9 – pentru, punctele 10, 11 – contra, punctul 12 

până la 17 – pentru. 
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Urmează domnul senator Oprea Ştefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Orţan Ovidiu-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

Domnul Ovidiu-Florin Orţan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

astăzi pe ordinea de zi a Senatului. 

O zi bună să aveți! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia. 

Nu  a răspuns. 

Urmează doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Paţurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Paţurcă, senator de Călărași, și votul meu de astăzi este următorul: 

punctele 1, 2 și 3 – pentru, punctele 4, 5 și 6 – împotrivă, 7, 8 și 9 – vot pentru, punctele 10 și 11 – vot 

împotrivă și de la punctul 12 și până la punctul 17 inclusiv – vot pentru. 

Mulțumesc. 

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 de Ilfov, iar votul pentru inițiativele legislative aflate pe 

ordinea de zi de astăzi este următorul: la punctele 1, 2, 3 – pentru, punctele 4, 5, 6 – contra, punctul 7 – 

pentru, punctul 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – contra, 11 – contra, 12 – pentru, 13, 14, 15, 16 – pentru. 

O zi frumoasă, la revedere! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și 17. Și 17, doamna senator. (Discuții.) 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Punctul 17 – pentru. 

O zi frumoasă, la revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. Mulțumim frumos. 

Urmează domnul senator Pănescu Doru-Adrian. 

Se pregătește domnul senator Pereş Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

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: 

punctele 1, 2, 3 – pentru, punctele 4, 5, 6 – contra, punctele 7, 8, 9 – pentru, punctele 10 și 11 – contra, 

iar de la punctul 12 până la punctul 17 inclusiv – pentru. 

O zi bună vă doresc tuturor. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. (Discuții.) 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua! 

Senator Eugen Pîvulescu sunt, votez după cum urmează: punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – 

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

12, 13, 14, 15, 16 – pentru. 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și 17. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

17… punctul 17 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Pop Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnul Gheorghe Pop: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Gheorghe Pop de la Sălaj, iar eu pentru astăzi votez 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 Cornel Popa, PNL Bihor, și votez după cum urmează: de la punctul 1 până la 

punctul 3 inclusiv – pentru, 4, 5 și 6 – contra, 7, 8 și 9 – pentru, 10 și 11 – contra, și de la punctul 12 

până la 17 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună. 
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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, voi vota astfel: la punctul 1 votez pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

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

– contra, 11 – contra, iar la punctele 12, 13, 14, 15, 16 și 17 votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

La revedere, toate cele bune! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Presadă Florina-Raluca. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Bună ziua! 

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

Zi bună să avem și cu spor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Presadă Florina. 

Se pregătește domnul senator Resmeriţă Cornel. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

Sunt Florina Presadă, senator USR de București, și astăzi votez în felul următor: la punctele 1, 

2 și 3 – pentru, la punctele 4, 5, 6 – abținere, punctele 7, 8, 9 – pentru, punctul 10 – abținere, de la 

punctul 11 până la punctul 17 inclusiv votez pentru. 

Mulțumesc mult. 



 

- 49 - 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Romaşcanu Lucian. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Romaşcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc și zi bună tuturor! 

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! 

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

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 colegii, bună ziua! 

Mihai Ruse, senator de Brăila: vot pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

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: 

Bună ziua! 
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Senator Viorel Salan, Circumscripția nr.22 – PSD Hunedoara, votul meu pentru astăzi este 

pentru la toate punctele înscrise în ordinea de zi, conform precizărilor făcute de către domnul 

președinte la începutul ședinței. 

Mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

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. 

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 PSD de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

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

următoarele: pentru primele trei proiecte, pozițiile 1, 2 și 3, voturile sunt pentru, pentru proiectele de la 

pozițiile 4, 5 și 6 voturile sunt împotrivă, pentru proiectul de la poziția 7 votul este pentru, pentru 
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proiectul de la pozițiile 8 și 9 voturile sunt pentru, la numărul curent 10 votul este împotrivă, la 11 – 

vot împotrivă și pentru punctele 12, 13, 14, 15, 16 și 17 voturile sunt pentru. 

Vă mulțumesc. 

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. 

Mulțumesc. 

Numai bine! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Mulțumesc. 

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! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc, o zi bună în continuare! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Alo, bună ziua! 

Sunt senator Soporan Aurel-Horea și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, 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 de vedere. 

Sănătate! 

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. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 
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Nu a răspuns. 

Urmează doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună vă doresc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Șoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoș Ioan-Iustin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Talpoș Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Bună ziua! 

Sunt senator Talpoș Ioan-Iustin, votul meu pentru astăzi este următorul: punctele 1, 2 și 3 – 

pentru, punctele 4, 5 și 6  – contra, punctele 7, 8 și 9 – pentru, punctele 10 și 11 – contra, punctele 12, 

13, 14, 15 și 16 – pentru. 

O zi frumoasă! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și punctul 17 vă rugăm, domnule senator. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua! 
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Barna Tánczos, senator UDMR, votul meu de astăzi este următorul: punctele 1, 2 și 3 – pentru, 

punctele 4 și 5 – abținere, punctele 6, 7, 8 și 9 – pentru, punctul 10 – abținere, punctele 11, 12, 13, 14, 

15, 16 și 17 – pentru. 

Mulțumesc, o zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Se pregătește domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

Senator Toma Cătălin Dumitru, Vrancea – PNL, votul meu pentru ordinea de zi este următorul: 

la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, punctul 5 – contra, punctul 4 – 

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

12, 13, 14, 15, 16, 17 – pentru. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator, și felicitări! 

Urmează domnul senator Toma Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Trufin Lucian. 

Domnul Vasilică Toma: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Vasile Toma, senator de Iași, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc și sănătate tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salută din Botoșani colegul dumneavoastră, senator Lucian Trufin, iar votul meu pentru ziua 

de astăzi este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 
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Vă mulțumesc și vă salut. 

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, iar votul meu este în felul următor: punctele 1, 2 și 3 – pentru, 

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

pentru, punctul 10 – abținere, iar de la punctul 11 până la punctul 17 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Se pregătește domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

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

urmează: de la punctul 1 până la punctul 3 inclusiv – pentru, de la punctul 4 până la punctul 6 

inclusiv – contra, de la punctul 7 până la punctul 9 inclusiv – pentru, 10 și 11 – contra, de la 12 

până la 17 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Bună ziua, doamnelor și domnilor senatori! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi, respectiv 1 – 17. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Urmează domnul senator Valeca Șerban. 

Se pregătește domnul ministru Vela Marcel. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca:  

Bună ziua, stimați colegi! 

Șerban Valeca, senator PSD de Argeș, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

O zi bună vă doresc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul ministru Vela Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

Votul meu este următorul: de la numărul 1 până la numărul 3 – pentru, de la numărul 4 până la 

numărul 6 – contra, de la numărul 7 până la numărul 9 – pentru, 10, 11 – contra și de la 12 până la 16 – 

pentru… și 11 – contra. Deci, revin, 10, 11 – contra și de la 12 până la 16 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Și 17. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Punctul 17, nu știu, nu l-am… Numai un pic, să mă uit. (Discuții.) 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Nu votează. 

Mulțumim, domnule ministru. 

Urmează domnul senator Vulpescu Ioan. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

17 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule ministru, am consemnat. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

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

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator Vulpescu. 

Urmează domnul senator Wiener Adrian. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Adrian Wiener: 

Bună ziua! 

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

la punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – abținere, 5 – abținere, 

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

– pentru, 15 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

16, 17? 

Domnul Adrian Wiener: 

Abținere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. (Discuții.) 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

Sunt Daniel Zamfir, votul meu este pentru la toate punctele înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează al doilea apel telefonic pentru doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnule senator Bădulescu Dorin. 

Doamna Emilia Arcan: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt Emilia Arcan, senator de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele înscrise și 

dezbătute astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc, toate cele bune vă doresc! 
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Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, doamna senator. 

Urmează domnul senator Bădulescu Dorin. 

Se pregătește domnul ministru Cîțu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează al doilea apel pentru domnul ministru Cîțu Florin. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Coliban Allen. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Sărut mâna! 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihnea Costoiu, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Fălcoi Nicu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Daniel. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Fenechiu Daniel. 

Se pregătește domnul senator Goțiu Mihai. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Alo! Pot vorbi? 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Bună ziua! 
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Sunt Daniel Fenechiu, senator PNL de Bacău, votul meu este următorul: la punctele 1, 2, 3 – 

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

12, 13, 14, 15, 16 și 17 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Goțiu Mihai. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Sunt Mihai Goțiu, senator USR de Cluj, votul meu de astăzi este următorul: punctele 1, 2 și 3 – 

pentru rapoartele de admitere, punctele 4, 5 și 6 – abținere, punctele 7, 8 și 9 – pentru rapoartele de 

admitere, punctul 10 – abținere, punctele 11, 12 și 13 – pentru rapoartele de admitere, punctele 14, 15 

și 16 – pentru… și 17 – tot pentru. 

O zi bună! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

17? 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

La punctul 17 – pentru. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Marussi George. 

Se pregătește domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Pavel Marian. 

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. 

Urmează domnul senator Pavel Marian. 

Se pregătește domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 
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Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

La revedere! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

Sunt Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE de București, votez pentru la toate punctele 

înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule senator. 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim și noi, domnule senator. 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Nu a răspuns. 

Atunci se… Nu, votează domnul senator Șoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen. 

Nu a răspuns. 

Urmează domnul senator Teodorovici Eugen. 

Nu a răspuns. 
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Mai are de exercitat votul doar domnul președinte Cazanciuc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

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

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Urmează procesul de numărare a voturilor. 

Revenim imediat. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Avem rezultatul votului. 

Îl rog pe domnul Mario Oprea să dea citire cifrelor. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Centralizarea votului: 

Punctul 1, L595: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 2, L596: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 3, L594: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 4, L544: voturi pentru – 78, voturi contra – 30, abțineri – 19. 

Punctul 5, L572: voturi pentru – 78, voturi contra – 30, abțineri – 19. 

Punctul 6, L574: voturi pentru – 81, voturi contra – 35, abțineri – 11. 

Punctul 7, L555: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 8, L556: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 9, L517: voturi pentru – 122, voturi contra – 5, abțineri – zero. 

Punctul 10, L616: voturi pentru – 76, voturi contra – 30, abțineri – 21. 

Punctul 11, L471: voturi pentru – 97, voturi contra – 30, abțineri – zero. 

Punctul 12, L598: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 13, L591: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 14, L566: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 15, L568: voturi pentru – 127, voturi contra – zero, abțineri – zero. 

Punctul 16, proiect de hotărâre: voturi pentru – 126, voturi contra – zero, abțineri – una. 

Modificare comisii, punctul 17: voturi pentru – 125, voturi contra – zero, abțineri – 2. 

Mulțumesc. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Mario Oprea. 

Stimați colegi, 

Urmare acestui anunț, vă informez că: 

Inițiativa înscrisă la punctul 1 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 2 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 3 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 4 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 5 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 6 a fost respinsă. 

Inițiativa înscrisă la punctul 7 a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 8 a fost adoptată. 

La punctul 9 a fost adoptată legea privind respingerea ordonanței. 

La punctul 10 a fost adoptat proiectul de lege privind respingerea ordonanței, de asemenea. 

La punctul 11, inițiativa înscrisă a fost adoptată. 

La punctul 12, inițiativa înscrisă a fost adoptată. 

Inițiativa înscrisă la punctul 13 a fost adoptată. 

Solicitările de prelungire a termenului de dezbatere de la 45 la 60 de zile a inițiativelor înscrise 

la punctele 14 și 15 au fost aprobate. 

Proiectul de hotărâre înscris la punctul 16 a fost adoptat. 

Și, de asemenea, modificările în componența nominală a unor comisii, înscrise la punctul 16, au 

fost aprobate. 

Stimați colegi, 

Ordinea de zi a fost epuizată. 

Declar închisă ședința Senatului de astăzi, 7 octombrie 2020. 

Mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestei ședințe. 

Să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.29. 

 


