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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 21 octombrie 2020 

 

Ședința a început la ora 15.08. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Rugămintea e să vă pregătiți pentru începutul ședinței, cu domnul Florin Bodog. Să-l aveți la 

îndemână, să-l sunați primul, pentru un anunț din partea Grupului PSD. 

Stimați colegi, haideți să începem, vă rog. 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 21 octombrie, condusă de Robert 

Cazanciuc, ajutat de George Dircă și Ion Ganea. 

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

permanent al Senatului și Comitetul liderilor, au fost distribuite și afișate pe pagina de internet a Senatului. 

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

Stimați colegi, 

Vă reamintesc dispozițiile art.1331 și 1101 din Regulamentul Senatului, modificat prin 

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

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

procedură simplificată. 

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

parlamentar, pentru maximum două minute. Senatorii neafiliați pot interveni pentru maximum un 

minut. De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședințelor de plen ale Senatului desfășurate 

prin mijloace electronice solicitările senatorilor de a interveni telefonic se pot efectua și prin 

transmiterea unui mesaj text la un număr comunicat anterior, mesaj prin care se va indica motivul 

solicitării de înscriere la cuvânt. 

După cum știți, ședințele vor avea două părți: în prima parte vor fi dezbaterile asupra punctelor 

înscrise pe ordinea de zi, iar în partea a doua – votul, prin apel nominal efectuat telefonic. Se vor 

supune votului raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

Stimați colegi, înainte de a intra pe ordinea de zi, avem o intervenție telefonică din partea 

viceliderului PSD, domnul Florin Bodog. 

Vă rog. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Vreau să anunț doar că noul lider de grup al Grupului PSD este domnul senator Radu Oprea. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Am luat act de acest lucru. 

* 

Intrăm pe ordinea de zi propriu-zisă. 

Punctul 1, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.163/2020 

pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și 

pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.  (L609/2020) 

Raportul Comisiei pentru muncă este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este organică. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 2, Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.144/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum 

şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. (L600/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de respingere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 3, stimați colegi, Propunerea legislativă  pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei. (L195/2020) 

Raportul comun al Comisiei pentru energie și Comisiei economice este de respingere a 

propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

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

Domnul Gheorghe Marin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 
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Stimați colegi, 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea criteriilor privind numirea în 

funcția de președinte, vicepreședinte, precum și de membru în Comitetul de reglementare al ANRE, 

inițiatorul apreciind că există loc de interpretare în ceea ce este formulat acum în lege și că lipsește un 

criteriu de integritate, cele din lege fiind strict profesionale. În acest sens, de la criteriile profesionale 

referitoare la studiile superioare și experiența în domeniu se elimină domeniile conexe și se introduce o 

condiție de integritate, potrivit căreia nu poate ocupa funcția de președinte sau de vicepreședinte 

persoana care a suferit o condamnare penală definitivă la o pedeapsă privativă de libertate. 

Eliminarea domeniilor conexe energiei electrice, termice și gazelor naturale reprezintă o 

îngrădire a drepturilor persoanelor care lucrează în aceste domenii de a fi eligibile pentru funcțiile din 

Comitetul de reglementare al ANRE. În ceea ce privește interdicția de a ocupa o funcție de conducere 

dacă a suferit o condamnare privativă de libertate, legea penală națională instituie norme clare cu 

privire la dreptul persoanei condamnate de a se reabilita. 

În concluzie, Grupul PSD susține raportul de respingere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Din partea Grupului USR, domnul senator George Marussi. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

Bună ziua! 

Mulțumesc. 

Propunerea noastră de modificare a Legii de reglementare a funcționării ANRE are două aspecte: 

- introducerea unui criteriu de integritate la numirea în funcție, de a interzice accesul unor 

persoane care au săvârșit infracțiuni și nu au fost reabilitate de a candida la funcții de conducere 

ANRE. Astfel, dosarul candidatului care dorește să ocupe funcția de președinte sau de vicepreședinte 

al ANRE să fie respins dacă acesta a suferit o condamnare penală la o pedeapsă privativă de libertate. 

Considerăm că propunerea noastră este justificată, în condițiile în care condamnarea în perioada de 

exercitare a funcției duce la revocarea din funcție. Considerăm grav și inacceptabil ca o persoană care 

a fost condamnată să poată fi numită administrator, să controleze o zonă strategică pentru România și 

să decidă ce se întâmplă cu zone de resurse și rețele de distribuție energie, gaze, petrol și așa mai departe. 

- de asemenea, proiectul nostru de lege propune încetarea de drept a mandatului dacă, în timpul 

exercitării funcției, președintele sau unul dintre vicepreședinți este condamnat la o pedeapsă privativă 

de libertate, fără a mai fi nevoie de întrunirea Camerelor reunite ale Parlamentului pentru a face 

această revocare. 
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Considerăm că acest proiect este o reflectare într-un domeniu specific a proiectului „Fără penali în 

funcții publice”, pentru asanarea morală a politicii românești. Acesta este un vot care va arăta exact care 

este poziționarea fiecărui partid politic și a fiecărui senator față de criteriile de integritate morală și juridică. 

USR va vota împotriva raportului de respingere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Mergem mai departe, punctul 4 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. (L618/2020) 

Raportul Comisiei juridice este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2020 

privind unele măsuri pentru susținerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania 

naţională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation – S.A. pentru 

compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19. (L617/2020) 

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

pentru aprobarea ordonanței. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 



 - 9 - 

* 

Punctul 6, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător 

(CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, 

semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016. (L28/2018) 

Raportul suplimentar al Comisiei economice este de admitere a proiectului de lege. 

Legea este ordinară. 

Senatul este Cameră decizională. 

Nu sunt intervenții la acest punct… da, avem o intervenție din sală. 

Domnule senator Radu Oprea, vă rog, microfonul central. 

Domnul Ştefan-Radu Oprea: 

Îmi cer scuze, foarte scurt. 

Este vorba despre ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre 

Canada și Uniunea Europeană. Este un acord de tip mixt, care va avea un impact pozitiv inclusiv 

asupra economiei românești, pentru că vorbim de liberalizarea taxelor vamale în proporție de peste 

99% în următorii șapte ani de la intrarea în vigoare deplină a acestui acord comercial. Și este vorba 

despre 470 de milioane de euro pe care exportatorii din Uniunea Europeană nu-i vor mai plăti, 158 de 

milioane de euro pe care nu-i vor mai plăti exportatorii din Canada, cu impact deosebit asupra 

industriei auto. Și sper ca și industria românească auto să poată beneficia de acest acord comercial. 

De aceea, Grupul senatorial PSD va vota pentru. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Radu Oprea. 

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

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Mergem mai departe, stimați colegi, punctul 7 pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru 

completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de 

Telecomunicații Speciale. (L557/2020) 

Raportul Comisiei pentru apărare este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

Cu voia dumneavoastră, voi avea o scurtă intervenție la acest punct. 

Stimați colegi, 

Deși avem un raport din partea Comisiei de apărare, această propunere de modificare a Legii 

STS vizează, practic, includerea între beneficiarii acestui serviciu a Uniunii Naționale a Barourilor din 
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România și Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. 

După cum știți, pandemia a afectat și bunul mers al instanțelor de judecată. Foarte multe dintre 

procese s-au desfășurat, acolo unde a fost posibil, în sistem online. Un sistem de videoconferință la 

nivelul instanțelor de judecată și penitenciarelor funcționează de ceva timp. Și-atunci, pentru a avea și 

baroul ca parte a acestui proces desfășurat la distanță, mai mulți colegi am apreciat că este nevoie de 

instalarea de către STS a unor terminale la fiecare barou județean. Astfel, în situația în care procesele 

nu se pot desfășura în cadrul instanțelor de judecată din diverse motive, obiective, cei care se află în 

situația în care asistența obligatorie, spre exemplu, a avocaților este necesară să se poată desfășura 

într-un sistem de videoconferință în care să fie și barourile conectate. Altfel este foarte greu să ai un 

drept eficient la apărare. Aceasta a fost rațiunea pentru care mai mulți colegi am semnat această 

inițiativă, pentru care vă rog să vă acordați și dumneavoastră votul. 

Mulțumesc foarte mult. 

Nu mai sunt alte intervenții la acest punct. 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

Mergem mai departe, punctul 8, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. (L386/2020) 

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

amendamente admise și un amendament respins, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Legea este organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

Nu sunt intervenții la acest punct. 

* 

Mergem mai departe, punctul 9, Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului I din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. (L610/2020) 

Raportul Comisiei pentru buget este de admitere a propunerii legislative. 

Legea este ordinară. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Din partea Grupului USR, microfonul central, domnule senator George Dircă, vă rog. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, bună ziua! 

Cu privire la această inițiativă legislativă, USR nu va susține propunerea. 
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Nu va susține propunerea pentru că, din păcate, ea vine să elimine din legislația actuală un act 

normativ, o ordonanță care a fost mult așteptată, și anume acea ordonanță prin care consilierii juridici 

din cadrul firmelor erau lăsați să-și exercite profesia – din cadrul instituțiilor de stat –, erau lăsați să-și 

exercite profesia, iar instituțiile de stat puteau angaja personal extern pentru reprezentare doar în 

situații bine motivate, când era vorba de procese complexe, care necesitau o experiență mai mare. Mi-e 

teamă că această propunere legislativă va face ca departamentele juridice din cadrul instituțiilor să 

dispară și astfel instituțiile să poată risipi bani pe ore de consultanță acordate la prețuri exorbitante, iar 

în cele din urmă, prin astfel de modificări, din păcate, se îngreunează accesul la justiție. 

USR nu susține acest proiect de lege și vă invităm pe toți să nu susțineți și să citiți de două ori 

ce prevederi sunt inserate în acest proiect de lege. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Nu mai sunt alte intervenții la acest punct. 

* 

Mi se semnalează de către colegi, prin mesaj, că ar fi dorit o intervenție la punctul anterior, 

punctul 8, domnul senator Vlad Alexandrescu. 

E vorba de Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.79/2020. 

Dacă îi puteți face legătura domnului senator Vlad Alexandrescu. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Da, domnule președinte, o să intervin… 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

… la punctul 8 din ordinea de zi, care se referă la Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.79/2020. Sunt două probleme în legătură cu acest proiect de lege, noi le-am 

semnalat și în comisii, dar nu au fost luate în seamă, și îmi permit să le aduc la cunoștința plenului. 

În primul rând, a fost introdus un amendament în Comisia de apărare care elimină din actuala 

Lege a educației naționale limitarea numărului de mandate ale rectorilor de universități. În prezent 

legea prevede că o aceeași persoană nu poate deține mai mult de două mandate. Acest lucru a fost 

eliminat din Legea educației naționale, fără legătură cu ordonanța de urgență a Guvernului, care nu 

privește decât învățământul militar. Acest lucru nu poate fi admis, pentru că este o cutumă, o practică 

și o lege în învățământul superior, astfel încât un rector să nu stea mai mult de două mandate în 

funcție. Din păcate, la un moment dat s-a adus o entorsă acestei prevederi, în sensul că s-a prevăzut că 
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acest număr de mandate este limitat la două mandate complete, ceea ce a permis unora din rectorii 

aflați în funcție să se suspende pentru două-trei săptămâni în ultimul mandat și să candideze și la al 

treilea mandat, ceea ce s-a și întâmplat. Totuși, eliminarea completă a oricărei prevederi de limitare a 

numărului de mandate din lege este nesănătoasă, în aprecierea Uniunii Salvați România. 

De asemenea, a apărut o prevedere discriminatorie în ceea ce privește învățământul militar, în 

sensul în care absolvenții liceelor militare din România se pot înscrie și pot fi admiși în instituțiile 

militare de învățământ superior, practic, fără concurs de admitere, doar pe baza mediei de la 

bacalaureat, spre deosebire de absolvenții altor licee. Acest lucru mi se pare discriminatoriu și, practic, 

elimină posibilitatea unor absolvenți de licee profil general de a candida la învățământul superior 

militar, limitează competiția și exclude, practic, o parte din absolvenții de liceu. Acest lucru nu va fi 

benefic pentru instituțiile de învățământ militar, instituțiile de învățământ superior militar din 

România, care, sunt convins, își doresc să aibă cei mai buni studenți pentru ele și pentru viitorul tuturor 

instituțiilor militare din România. 

Acesta este motivul pentru care Grupul senatorilor Uniunii Salvați România va vota împotriva 

raportului de admitere. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator. 

Stimați colegi, cum spuneam, această intervenție a fost la punctul 8 al ordinii de zi. 

Punctul 9 – au fost intervenții. 

* 

Mergem mai departe, punctul 10 – avem o solicitare de transmitere către Camera Deputaţilor, 

ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (b492/2020) 

Votul, la finalul ședinței. 

* 

La punctele 11 – 19 ale ordinii de zi avem patru proiecte de hotărâre privind consultarea 

parlamentelor naționale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona, respectiv cinci 

proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate conform 

Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona, care se regăsesc afișate pe pagina de internet a 

Senatului, după cum urmează: 

- la punctul 11, Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu și Banca Europeană de Investiţii – Strategia UE privind 

vaccinurile împotriva Covid-19 – COM(2020) 245 final; 
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- la punctul 12, Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pregătirea 

pe termen scurt a UE în materie de sănătate în cazul apariției de noi focare de COVID -19 – 

COM(2020) 318 final; 

- punctul 13, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Plan de acțiune 

pentru o fiscalitate echitabilă în sprijinul strategiei de redresare – COM(2020) 312 final și 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitoare la buna guvernanță fiscală 

atât în UE, cât și în afara acesteia – COM(2020) 313 final; 

- punctul 14, Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu – în 

conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului – COM(2020) 243 final; 

- punctul 15, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în 

materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea 

economică în urma pandemiei de COVID-19 – COM(2020) 280 final; 

- punctul 16, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește 

prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii 

redresării în urma pandemiei de COVID-19 – COM(2020) 281 final; 

- punctul 17, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de 

modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal – 

COM(2020) 314 final; 

- punctul 18, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 cu privire la ajustări ale 

cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la pandemia de 

COVID-19 – COM(2020) 283 final. „Securitizare”?! Trebuie să verificăm dacă e tradus bine; 

- punctul 19, Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui 

cadru general privind securitizarea… din nou… și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea 

simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma pandemiei de COVID -19 

– COM(2020) 282 final. 

Așa este, „securitizare”? 

Stimați colegi, nu mai sunt… dacă la aceste puncte este vreo intervenție. 

Avem vreo intervenție la aceste proiecte de hotărâre? 

Nu, n-avem nicio intervenție. 
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* 

Mai avem o informare privind răspunsul Comisiei Europene la opinia Senatului, conform 

prevederilor Tratatului de la Lisabona, care se regăsește de asemenea afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Stimați colegi, 

Am încheiat dezbaterile asupra ultimului punct al ordinii de zi și urmează exercitarea votului. 

* 

După cum știți, continuăm lucrările cu partea a doua, exprimarea votului, printr-un singur apel 

nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute și vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor 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 proiectele de hotărâre și inițiativele dezbătute astăzi. 

Astfel, la punctul 1 avem Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.163/2020 pentru 

completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și 

pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii – ne 

vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

La punctul 2, Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.144/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum 

şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ne vom pronunța, printr-un singur vot, 

asupra raportului de respingere, respectiv respingerea propunerii legislative. 

Punctul 3, Propunerea legislativă  pentru modificarea și completarea OUG nr.33/2007 privind 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ne vom 

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

Punctul 4, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.168/2020 pentru completarea OUG 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 15 mai 2020, în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra 

raportului de admitere și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Punctul 5, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2020 

privind acordarea unor ajutoare de stat companiilor TAROM și Blue Air în contextul epidemiei de 

COVID-19 – ne vom pronunța prin vot asupra raportului, cu amendamente admise, și a proiectului de 

lege pentru aprobarea ordonanței. 
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Punctul 6, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător 

(CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele membre, pe de altă parte – ne 

vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului suplimentar de admitere și a proiectului de lege. 

La punctul 7, Propunerea legislativă pentru completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea 

nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale – ne vom 

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

Punctul 8, Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.79/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii educației nr.1/2011 – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Punctul 9, Propunerea legislativă pentru abrogarea articolului I din OUG nr.26/2012 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 

completare a unor acte normative – ne vom pronunța, printr-un singur vot, asupra raportului de 

admitere și propunerii legislative. 

Punctul 10 – ne vom pronunța prin vot asupra solicitării de transmitere către Camera 

Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru abrogarea art.210 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Stimați colegi, 

Cu privire la punctul 10, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea solicitării 

de transmitere către Camera Deputaților, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord. 

La punctele 11-19, Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naționale, respectiv 

Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate – ne vom 

pronunța prin vot asupra proiectelor de hotărâre. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea proiectelor de hotărâre, opțiunea 

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu adoptarea acestora. 

 Stimați colegi, 

Având în vedere cele expuse, 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 își exprimă opțiunea de 

vot reprezintă prezența senatorilor la ședință. 

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

opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu adoptarea inițiativei legislative, cu modificările 

propuse prin 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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La punctul 2 – L600, punctul 3 – L195, 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”, evident, vă abțineți de la vot. 

Stimați colegi, în continuare, îl invit la microfon pe domnul senator George Dircă pentru 

efectuarea apelului nominal. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Bună ziua încă o dată, stimați colegi! 

Dacă și echipa tehnică e pregătită… Da? Bun. 

Să începem realizarea apelurilor telefonice. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor. 

Se pregătește doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Bună ziua din nou! 

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

pe ordinea de zi, L609 – pentru raportul de admitere, punctul 2, L600 – pentru raportul de respingere, 

punctul 3, L195 – împotriva… (Neinteligibil.)… punctul 4, L618 – pentru raportul de admitere, 

punctul 5, L617 – abținere, punctul 6 și punctul 7 (L28, L557) – pentru raportul de admitere la 

amândouă, punctul 8, L386 – împotriva raportului de admitere, punctul 9 – împotriva raportului de 

admitere (la L610), mai departe, punctele 10, 11, 12 – pentru, punctul 13 – abținere, punctele 14, 15, 

16, 17, 18 și 19 – pentru. 

Vă mulțumesc și vă urez o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Andronescu Ecaterina. 

Se pregătește domnul senator Antal István-Loránt. 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Ecaterina Andronescu este numele meu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, așa 

cum au decis comisiile de specialitate. 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Antal István-Loránt. 
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Se pregătește doamna senator Arcan Emilia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

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

pentru, la punctul 5 votez abținere, de la punctul 6 până la punctul 19 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Arcan Emilia. 

Se pregătește domnul senator Arcaș Viorel. 

Domnul senator Arcaș Viorel. 

Se pregătește domnul senator Avram Nicolae. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Senatorul Viorel Arcaș la toate punctele de pe ordinea de zi votează pentru. 

O zi bună tuturor! Sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Avram Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Baciu Gheorghe. 

Domnul Nicolae Avram: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Baciu Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Domnul Gheorghe Baciu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Gheorghe Baciu, Circumscripția nr.15 Covasna, Partidul Mișcarea Populară, 

votez pentru la toate punctele înscrise astăzi la ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătește domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu. (Discuții.) 

Din sală: Nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 
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Urmează domnul senator Bădulescu Dorin. 

Se pregătește domnul senator Bodog Dorel. 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Dorin Bădulescu, Circumscripția nr.10 Buzău, votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Bodog. 

Se pregătește domnul senator Botnariu Emanuel. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Bună ziua! 

Sunt Florian Bodog, senator PSD Bihor, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc să fiți sănătoși. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Botnariu. 

Se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu. 

Domnul Emanuel-Gabriel Botnariu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc și vă… 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează Brăiloiu Tit-Liviu. 

Se pregătește domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Domnul senator Breaz Valer-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Valer-Daniel Breaz: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Butunoi Ionel. 
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Din sală: Domnul senator Bulacu nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Butunoi. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin. 

Domnul Ionel-Daniel Butunoi: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Daniel Butunoi, votul meu este pentru la toată lista de pe ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 pentru punctele de pe ordinea de zi 

este următorul: de la punctul 1 la 4 inclusiv – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 

inclusiv – pentru, punctul 13 – abținere, iar de la punctul 14 la 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează domnul senator Caracota Iancu. 

Se pregătește domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Domnul Iancu Caracota: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Senatorul Iancu Caracota sunt, PNL Dâmbovița, de la punctul 1 la punctul 4 – pentru, punctul 5 

– abținere, de la punctul 6 până la punctul 12 – pentru, punctul 13 – abținere, de la 14 la 17 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cazan Mircea-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru. 

Domnul Mircea-Vasile Cazan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cazan Mircea-Vasile, PNL Sibiu, voi vota după cum urmează: cu excepția 

punctelor 5 și 13, unde mă abțin, la toate celelalte puncte – pentru. 
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Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cârciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Chisăliţă Ioan-Narcis. 

Din sală: Domnul senator Cârciumaru nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Haideți, până reluați legătura cu domnul Cârciumaru, să vorbim cu domnul senator Chirteș 

sau Chisăliță. Pe cine ați… realizat? 

Din sală: Chisăliță. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Chisăliță, da? Vă rog. 

Domnul Ioan-Narcis Chisăliţă: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Chițac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Din sală: Domnul senator Chițac nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Allen Coliban. 

Domnul senator Corlățean Titus. 

Se pregătește domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

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

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 
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Urmează domnul senator Costoiu Mihnea. 

Se pregătește domnul senator Covaci Dorel. 

Domnul senator Covaci Dorel. 

Se pregătește doamna senator Covaciu Severica. 

Domnul Dorel Covaci: 

Bună ziua! 

Sunt Dorel Covaci, senator PSD Timiș, și votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Urmează domnul senator Cazanciuc Robert-Marius. 

Vă rog, domnule președinte. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Covaciu Severica. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Doamna Severica-Rodica Covaciu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator de Maramureș Severica-Rodica Covaciu, votul meu este pentru la toate punctele 

de pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia. 

Se pregătește doamna senator Crețu Gabriela. 

Din sală: Doamna senator Craioveanu nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Doamna senator Crețu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua, stimați colegi! 



 - 22 - 

Sunt Gabriela Crețu, votul meu este astăzi pentru la fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, 

în înțelesul specificat la începutul sesiunii de vot de domnul președinte. 

Și permiteți-mi să-i dau și un răspuns: da, traducerea la „securitizare” este corectă. Este vorba 

de vânzarea creanțelor de către bănci către terți pentru a reduce riscul. Știți, la noi, jargonul din 

domeniul financiar este din engleză, sună într-adevăr ciudat. Traducerea-i bună, dar măsura e riscantă, 

pentru că introduce creditele neperformante în pachete care pot fi vândute și ne așteaptă, dacă se aplică 

această măsură, un fel de Statele Unite 2008. 

De asemenea, aș dori să vă atrag atenția că la ultimul punct pe ordinea de zi este un răspuns 

foarte complet al Comisiei… 

Domnul George-Edward Dircă: 

Doamna senator, cu tot respectul, suntem în procedură de vot. 

Doamna Gabriela Crețu: 

… aș ruga comisiile de specialitate să îl ia în considerare. 

Mulțumesc foarte mult. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim, doamna senator, dar ne aflam în procedură de vot. 

Domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly Zsolt. 

Domnul Császár. 

Se pregătește domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Alo! Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 4 

inclusiv – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună vă doresc! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, la punctele 1 – 4 votez pentru, la punctul 5 votez abținere, de la 

punctul 6 până la punctul 19 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Dan Carmen Daniela. 

Se pregătește domnul senator Dănăilă Leon. 

Doamna Carmen Daniela Dan: 

Bună ziua! 

Senator Dan Carmen Daniela, pentru proiectele înscrise astăzi pe ordinea de zi votul meu este pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dănăilă Leon. 

Se pregătește domnul senator Deneș Ioan. 

Domnul Leon Dănăilă: 

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

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

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

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

– pentru, punctul 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim și noi. 

Urmează domnul senator Deneș Ioan. 

Se pregătește domnul senator Derzsi Ákos. 

Din sală: Domnul Deneș nu răspunde. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Derzsi Ákos. 

Se pregătește domnul senator Diaconescu Renică. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Bună ziua! 

Sunt senator Derzsi Ákos, votez în felul următor: de la punctul 1 până la punctul 4 inclusiv – 

pentru, punctul 5 – contra și de la punctul 6 până la punctul 19 inclusiv – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Diaconescu Renică. 

Se pregătește doamna senator Dima Carmen. 
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Domnul Renică Diaconescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Renică Diaconescu, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 

astăzi pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Dinică Silvia. 

Se pregătește doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

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

este următorul: punctul 1 – pentru raportul de admitere, punctul 2 – pentru raportul de respingere, 

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

abținere, punctul 6 – pentru raportul de admitere, punctul 7 – pentru raportul de admitere, punctul 8 – 

împotriva raportului de admitere, punctul 9 – împotriva raportului de admitere, punctele 10, 11 și 12 – 

pentru, punctul 13 – abținere, punctul 14 – pentru, punctele 15 până la 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează Dinu Nicoleta-Ramona. 

Se pregătește domnul Dogariu Eugen. 

Doamna Nicoleta-Ramona Dinu: 

Bună ziua! 

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

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

pentru, 13 – abținere și de la 14 până la 19 – pentru. 
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Mulțumesc frumos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Subsemnatul, Dircă George-Edward, senator ales în Circumscripția nr.18 Galați, îmi exprim 

pentru astăzi votul la punctele de pe ordinea de zi după cum urmează: punctele 1 și 2 – pentru, 

punctul 3 – împotrivă, la punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, punctele 6 și 7 – pentru, punctele 8 

și 9 – împotriva rapoartelor, punctele 10, 11 și 12 – pentru, punctul 13 – abținere, iar de la punctul 14 

până la finalul listei – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Urmează domnul senator Dogariu Eugen. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin. 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cristian Dumitrescu și votez pentru la fiecare punct din cele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Din sală: Nu răspunde domnul Dumitrescu. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru, atunci, vă rog, și se pregătește domnul senator 

Fălcoi Nicu. 

Din sală: Nu răspunde domnul Dunca. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Fălcoi Nicu. 

Se pregătește doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Bună ziua! 
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Sunt Nicu Fălcoi, senator USR de Timiș, și votul meu este după cum urmează: punctele 1 și 2 – 

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

11 și 12 – pentru, 13 – abținere și de la 14 la 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Federovici Doina-Elena. 

Se pregătește domnul senator Fejér Lászlő-Ődőn. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

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

de zi votul meu este pentru. 

Zi frumoasă tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR… (Neinteligibil.)… la punctele 1-4 – pentru, 

punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la 19 – pentru. 

O zi plăcută! 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Bună ziua tuturor! 

Sunt Daniel Fenechiu, senator de Bacău, Grupul Partidului Național Liberal, votul meu este 

următorul: cu excepția punctelor 5 și 13, unde mă abțin, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi 

votul meu este pentru. Deci 5 și 13 – abținere, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Răducu Filipescu. 
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Domnul Mihai-Viorel Fifor: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihai Fifor sunt, senator PSD de Arad, votul meu e pentru la toate punctele înscrise în 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Filipescu Răducu. 

Se pregătește domnul senator Ganea Ion. 

Domnul Răducu-George Filipescu: 

Alo! Bună ziua! 

Mă numesc Răducu Filipescu, sunt senator PNL de Călărași, și votul meu este următorul: 

începând cu punctul 1 până la punctul 4 sunt de acord, punctul 5 – abținere, punctele 6 – 12 sunt de 

acord, punctul 13 – abținere și de la punctul 14 la 19 inclusiv sunt de acord. 

Mulțumesc foarte mult. 

Vă doresc o zi frumoasă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ganea Ion. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Domnul Ion Ganea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Ion Ganea, de Tulcea, și votul meu de astăzi este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi a plenului Senatului de astăzi. 

Vă doresc o zi excelentă. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gioancă Eugen. 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul USR Cristian Ghica, votul meu de astăzi este următorul: punctele 1 și 2 – pentru, 

punctul 3 – împotrivă, punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, punctele 6 și 7 – pentru, punctul 8 – 

împotrivă, punctul 9 – împotrivă, punctele 10, 11 și 12 – pentru, punctul 13 – abținere, iar la celelalte 

puncte, de la 14 la 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Gioancă Eugen. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Eugen Gioancă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senator Eugen Gioancă, votul meu de astăzi este următorul: punctele 5 și 13 – abținere, iar la 

celelalte puncte votez pentru. 

O zi bună! 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumim. 

Urmează doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania. 

Se pregătește domnul senator Goțiu. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc frumos. 

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

pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, la punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 inclusiv 

– pentru, punctul 13 – abținere și de la 14 la final – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Goțiu Mihai. 

Se pregătește domnul senator Hadârcă. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi – pentru raportul de admitere, punctul 2 – pentru raportul de respingere, punctul 3 – 

împotriva raportului de respingere, punctul 4 – pentru raportul de admitere, punctul 5 – abținere, 

punctul 6 – împotriva raportului de admitere a L28/2018, punctul 7 – pentru raportul de admitere, 

punctul 8 – împotriva raportului de admitere, punctul 9 – împotriva raportului de admitere, de la 

punctul 10 la 12 – pentru, punctul 13 – abținere și de la punctul 14 la punctul 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună în continuare! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Hadârcă Ion. 
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Se pregătește doamna senator Hărău Eleonora-Carmen. 

Domnul Ion Hadârcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul Ion Hadârcă și astăzi votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Hărău Eleonora. 

Se pregătește domnul senator Ilea Vasile. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Bună ziua! 

Sunt Carmen Hărău, senator liberal de Hunedoara, votul meu pentru sesiunea de astăzi este 

următorul: punctele 1-4 – pentru, punctul 5 – abținere, punctul 6 până la punctul 12 – pentru, punctul 

13 – abținere, punctele 14 până la 19 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ilea Vasile. 

Se pregătește domnul senator Ilie Viorel. 

Domnul Vasile Ilea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Ilea Vasile și votul meu astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ilie Viorel. 

Se pregătește domnul senator Iliescu Cătălin. 

Domnul Viorel Ilie: 

Bună ziua! 

Sunt senator Viorel Ilie, iar votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: de la 

punctul 1 la punctul 4 – vot pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 – vot pentru, la 

punctul 13 – abținere, de la punctul 14 la punctul 19 – vot pentru. 

Vă mulțumesc și o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iliescu Cătălin Lucian. 



 - 30 - 

Se pregătește domnul senator Ionașcu Gabi. 

Domnul Cătălin Lucian Iliescu: 

Bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

punctul 1 la punctul 18 – pentru. Sunt „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ionașcu Gabi. 

Se pregătește domnul senator Iordache Virginel. 

Domnul Gabi Ionașcu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senator Gabi Ionașcu, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este pentru la toate 

punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iordache Virginel. 

Se pregătește domnul senator Iriza Scarlat. 

Domnul Virginel Iordache: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Virginel Iordache sunt, votul meu pentru astăzi este pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc și vă… 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Iriza Scarlat. 

Se pregătește domnul senator László Attila. 

Domnul Scarlat Iriza: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

înscrise astăzi pe ordinea de zi. 

O zi bună! 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Leș Gabriel-Beniamin. 
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Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

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

la 5 – abținere și de la 6 la 19 – pentru. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Leș Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Lungu Dan. 

Domnul Gabriel-Beniamin Leș: 

Sunt Gabriel-Beniamin Leș, iar votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lungu Dan. 

Se pregătește domnul senator Lungu Vasile. 

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 respingere, la punctul 3 – împotriva 

raportului de respingere, la punctul 4 – pentru raportul de admitere, la 5 – abținere, la punctul 6 – 

pentru raportul de admitere, la 7 – pentru raportul de admitere, la 8 – împotriva raportului de 

admitere, la 9 – împotriva raportului de admitere, la 10, 11 și 12 – pentru, la 13 – abținere, iar de la 

14 la 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lungu Vasile. 

Se pregătește domnul senator Lupu Victorel. (Discuții.) 

Domnul Victorel Lupu: 

Bună ziua! 

Votul meu astăzi este pentru la toate propunerile de la ordinea de zi. 

Cu bine, stimați colegi! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Manoliu Dan. 

Se pregătește domnul senator Marciu Ovidiu. 
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Domnul Dan Manoliu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Gheorghe Marin. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Bună ziua! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marin Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Marin Nicolae. 

Domnul Gheorghe Marin: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marin Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Marussi George. 

Domnul Nicolae Marin: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Nicolae Marin sunt și votez pentru la toate punctele aflate pe ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună și sănătate! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Marussi George. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul George-Nicolae Marussi: 

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

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

9 – împotrivă, 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – abținere, 14 până la 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua tuturor! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Se pregătește domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Meleșcanu. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Se pregătește domnul senator Mihu Ștefan. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

Sunt Radu Mihail, senator USR de diaspora, votul meu este următorul: punctul 1 – pentru, 2 – 

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

11 și 12 – pentru, 13 – abținere, de la 14 la 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Mihu Ștefan. 

Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 
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Domnul Ștefan Mihu: 

Bună ziua! 

Ștefan Mihu, de la Constanța, și votul meu e pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Moga Nicolae. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 

Sunt Siminica Mirea, senator PSD de Olt, și votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Moga Nicolae. 

Se pregătește domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

votul meu este pentru și vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Nicoară Marius-Petre. 

Se pregătește domnul senator Nicolae Șerban. 

Domnul Marius-Petre Nicoară: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Cluj al Partidului Național Liberal Marius-Petre Nicoară, iar votul meu astăzi 

este următorul: punctele 3 și 15 – abținere, restul – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Nicolae Șerban. 

Se pregătește domnul senator Niță Ilie. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Bună ziua tuturor! 
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Sunt Șerban Nicolae, senator de București, votul meu este abținere la toate punctele de pe 

ordinea de zi de astăzi. 

O zi bună vă doresc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Ilie Niță: 

Sunt senator de Suceava Ilie Niță, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Niță Ilie. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Novák, da. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua! 

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

punctul 4 – pentru, punctul 5 – contra și de la punctul 6 până la punctul 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi frumoasă în continuare. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Oprea Mario-Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat, bună ziua! 

Sunt Mario-Ovidiu Oprea și votez după cum urmează: la punctele 5 și 13 votul este de abținere, 

la toate celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi, în dreptul lor votul este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Orțan. 
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Se pregătește domnul senator Marian Pavel. (Discuții.) 

Domnul senator Marian Pavel. 

Se pregătește doamna senator Pațurcă Roxana. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc frumos. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Pațurcă. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Roxana-Natalia Pațurcă, senator de Călărași, iar votul meu pentru astăzi este următorul: de 

la punctul 1 până la 4 inclusiv votul meu este pentru, votez abținere la punctul 5, de la punctul 6 până 

la punctul 12 inclusiv votul meu este pentru, la punctul 13 – abținere, iar de la punctul 14 până la 19 

votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătește domnul senator Pănescu Doru. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Nicoleta Pauliuc sunt, senator PNL de Ilfov, votul meu pentru punctele înscrise astăzi pe 

ordinea de zi este următorul: 1 – pentru, 2 – pentru, 3 și 4 – pentru, 5 – abținere, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 

pentru, 13 – abținere, punctele 14, 15, 16 , 17, 18 și 19 – pentru. 

Vă mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pănescu Doru. 

Se pregătește domnul senator Pereș Alexandru. 

Domnul Doru-Adrian Pănescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Sunt Doru-Adrian Pănescu, senator PSD de Iași, votul meu este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pereș Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Alexandru Pereș: 

Bună ziua! 

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

la punctul 1 la punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 până la punctul 12 inclusiv – 

pentru, punctul 13 – abținere, de la punctul 14 până la punctul 19 – pentru. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Gheorghe. (Discuții.) 

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, și votul meu este pentru la toate punctele înscrise în 

ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Se pregătește domnul senator Popa Cornel. (Discuții.) 

Urmează domnul senator Popa Cornel. 

Se pregătește domnul senator Popa Ion. (Discuții.) 

Domnul Cornel Popa: 

Mulțumesc. 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul PNL de Bihor Cornel Popa și votez la toate punctele pentru, mai puțin punctul 5 

și punctul 13, unde mă abțin. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Popa Ion. 
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Se pregătește domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Domnul Ion Popa: 

Vă salut! 

Ion Popa sunt și votez astfel: la punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – 

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

abținere, iar de la punctul 14 până la 19 votez pentru. 

La revedere! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu. 

Se pregătește domnul senator Preda Radu-Cosmin. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bună ziua! 

Sunt Călin Popescu-Tăriceanu, senator ALDE de București, de la punctul 1 la punctul 19 de pe 

ordinea de zi votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Radu Preda. 

Se pregătește doamna senator Presadă Florina-Raluca. (Discuții.) 

Doamna senator Presadă Florina-Raluca. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Bună ziua! 

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

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

împotrivă, de la 10 la 12 – pentru, 13 – abținere, iar de la 14 până la 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc mult. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Resmeriță Cornel. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. (Discuții.) 

Domnul senator Romașcanu Lucian. 

Se pregătește domnul senator Rotaru Ion. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

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

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Ruse Mihai. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

zi de astăzi. 

Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Ruse Mihai. 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel. 

Domnul Mihai Ruse: 

Bună ziua! 

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

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Se pregătește domnul senator Salan Viorel și urmează domnul senator Savin Emanoil. 

Domnul Viorel Salan: 

Mulțumesc, domnule secretar de ședință. 

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

ordinea de zi. 

Doresc o zi bună tuturor colegilor. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Savin Emanoil. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. (Discuții.) 

Doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătește doamna senator Scântei Laura. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună ziua! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

O zi frumoasă, stimați colegi! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Sibinescu Ionuț. (Discuții.) 

Domnul senator Sibinescu Ionuț. 

Se pregătește doamna senator Silistru Doina. 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Numai bine! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Silistru Doina. 

Se pregătește domnul senator Simionca Ioan. 

Doamna Doina Silistru: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, votul pentru astăzi este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

O zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Simionca. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Ioan Simionca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Smarandache. 

Se pregătește domnul senator Soporan Aurel-Horia. 

Domnul Miron-Alexandru Smarandache: 

Bună ziua! 

Senator Miron Smarandache, senator de Bacău, vot pentru la toate punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 
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O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Soporan Aurel-Horea. 

Se pregătește domnul senator Stan Ioan. 

Domnul Aurel-Horea Soporan: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stan Ioan. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan, vot pentru la toate punctele. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stănescu Paul. 

Se pregătește domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Domnul Paul Stănescu: 

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

Zi frumoasă! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. (Discuții.) 

Doamna senator Stocheci Cristina. 

Se pregătește domnul senator Șoptică Costel. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

ordinea de zi. 

O zi frumoasă vă doresc! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Şoptică Costel. 

Se pregătește domnul senator Talpoș Ioan-Iustin. 
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Domnul Costel Șoptică: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Costel Șoptică, senator PNL Botoșani, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctele 1, 2, 

3 și 4 – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 – pentru, punctul 13 – abținere, iar 

de la punctul 14 la punctul 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă s-avem cu toții! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează Talpoş… senator Talpoş Ioan-Iustin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoş: 

Bună ziua, dragi colegi! 

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

punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 – pentru, punctul 13 – abținere, 

iar de la punctul 14 până la final – pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando. (Discuții.) 

Domnul senator Teodorovici. 

Urmează domnul senator Toma Cătălin-Dumitru. 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Bună ziua! 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Toma Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Toma Vasilică. 

Domnul Cătălin Dumitru Toma: 

Bună ziua! 

Cătălin Dumitru Toma, senator PNL de Vrancea, Circumscripția nr.41, votul meu pentru 

ordinea de zi este următorul: la punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – abținere, 
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6 – pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10, 11, 12 – pentru, 13 – abținere, iar de la punctul 14 

până la punctul 19 inclusiv – pentru. 

Mulțumesc mult. 

O zi… 

Domnul George-Edward Dircă: 

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 punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Trufin Lucian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Lucian Trufin: 

Vă salut, stimați colegi! 

Sunt senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare. (Discuții.) 

Domnul senator Țapu Nazare. 

Se pregătește domnul senator Țuțuianu. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

O secundă. (Discuții.) Imediat. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Țuțuianu Adrian. 

Se pregătește domnul senator Valeca Șerban. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Bună ziua! 

Adrian Țuțuianu, senator de Dâmbovița, votul meu este pentru de la punctul 1 la punctul 19. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 
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Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Valeca. 

Se pregătește domnul senator Vela Ion Marcel. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Vela Ion Marcel. 

Se pregătește domnul senator Vulpescu Ioan. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua! 

Votul meu este următorul: 1, 2, 3, 4 – pentru, 5 – abținere, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – pentru, 13 – 

abținere, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună și multă sănătate. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Vulpescu. 

Se pregătește domnul senator Wiener Adrian. 

Domnul Ioan Vulpescu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Wiener Adrian. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Adrian Wiener: 

Bună ziua! 

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

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

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

la punctele 10, 11 și 12 – pentru, 13 – abținere și de la 13 încolo, pentru toate – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 
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Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Și noi vă mulțumim. 

Stimați colegi, dacă și echipa tehnică și-a tras sufletul, reluăm cel de-al doilea și ultimul 

apel telefonic, cu mențiunea că senatorul care nu va răspunde va înregistra o absență pentru astăzi, 

pentru neexprimarea votului. 

Primul… vă rog să vă pregătiți să sunați pe doamna colegă Arcan Emilia. 

Urmează domnul senator Badea Viorel. (Discuții.) 

Domnul senator Badea Viorel și se pregătește domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Imediat. 

Deci de la 1 până la 4 inclusiv – abținere... pentru, mă scuzați, 1 – 4 inclusiv – pentru, 5 – abținere, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – pentru, 13 – abținere, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu. 

Se pregătește domnul senator Bulacu Romulus. 

Domnul Tit-Liviu Brăiloiu: 

Bună ziua! 

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

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Bulacu Romulus. 

Se pregătește domnul senator Cârciumaru Florin. 

Domnul Romulus Bulacu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Romulus Bulacu, senator PNL de Vâlcea, votul meu pentru ziua de astăzi este următorul: de la 

1 la  4 votez pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 – pentru, punctul 13 – abținere, 

de la 14 la 19 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 
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Vă doresc o zi bună. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cîrciumaru Florin. 

Se pregătește domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Din sală: Nu a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Chirteș. 

Se pregătește domnul senator Chițac. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteş: 

Bună ziua! 

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

punctul 4 – pentru, punctul 5 – abținere, de la punctul 6 la punctul 12 – pentru, punctul 13 – abținere, 

iar de la punctul 14 la 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Chițac Vergil. 

Se pregătește domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Din sală: Domnul Chițac nu a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Mulțumesc. 

Urmează domnul senator Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Allen Coliban. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Bună ziua! 

Senatorul Florin Cîțu, votul… avizul parlamentar… parlamentar național liberal. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Reluați legătura, pentru că n-am înțeles. Îmi pare rău. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Bună ziua! 

Senator Florin Cîțu, votez cu lista votului Grupului parlamentar național liberal, așa cum a votat. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Ați înțeles? (Discuții.) 
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Votează lista votului, n-am înțeles. 

Poate să repete colegul. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

La toate punctele votez… punctul… parlamentar național liberal, PNL. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Îmi pare rău, nu putem să vă înregistrăm votul în felul ăsta. Trebuie să vă exprimați votul pe 

fiecare punct de pe ordinea de zi. (Discuții.) 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

… pentru punctele de pe ordinea de zi. 

La punctul 1 – pentru, la punctul 2 – pentru, la punctul 3 – pentru, la punctul 4 – pentru, la 

punctul 5 – abținere, la punctul 6 – pentru, la punctul 7 – pentru, la punctul 8 – pentru, la punctul 9 – 

pentru, la punctul 10 – pentru, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, 13 – abținere, 14 – pentru, 15 

– pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru, 19 – pentru. 

Acum este OK? 

Domnul George-Edward Dircă: 

Da, vă mulțumim foarte… Mulțumim mult. 

Urmează domnul senator Coliban. (Discuții.) 

Urmează domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin. 

Se pregătește doamna senator Craioveanu Elena. 

Domnul Mihnea-Cosmin Costoiu: 

Alo, bună ziua, domnule președinte! 

Bună ziua, stimați colegi! 

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

Vă mulțumesc. 

O zi frumoasă tuturor! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna senator Craioveanu. 

Se pregătește domnul senator Cristina Ioan. 

Doamna Elena-Lavinia Craioveanu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Lavinia Craioveanu sunt, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Deneș Ioan. 
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Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina, senator de Arad, și voi vota la ordinea de zi de azi după 

cum urmează: votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, cu excepția punctelor 5, 13, 

unde mă abțin. 

Vă mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian… 

A! Deneș. Mă scuzați! 

Se pregătește domnul senator Dumitrescu. 

Domnul Ioan Deneș: 

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 George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Dumitrescu Iulian. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius-Alexandru. (Discuții.)  

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

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

înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Lungu Vasile. (Discuții.) 

Urmează domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel. 

Se pregătește domnul senator Orțan Ovidiu. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Orțan Ovidiu. 

Se pregătește domnul senator Pîrvulescu Eugen. 
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Domnul Ovidiu-Florin Orțan: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Orțan Ovidiu-Florin, senator PSD de Brașov, iar… (Neinteligibil.) meu este pentru la toate 

punctele înscrise pe ordinea de zi a Senatului. 

O zi minunată și multă sănătate s-aveți! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Se pregătește domnul senator Pop Liviu-Marian. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Senatorul Eugen Pîrvulescu sunt, punctul 1 – pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, 

4 – pentru, 5 – abținere, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – pentru, 13 – abținere, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 – vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Pop Liviu-Marian. (Discuții.) 

Se pregătește domnul senator Preda. 

Domnul senator Preda Radu-Cosmin. (Discuții.) 

Se pregătește domnul senator Resmeriță. 

Domnul senator Resmeriță și se pregătește domnul senator Savin. 

Din sală: Domnul Resmeriță n-a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

(Neinteligibil.) Domnul Savin n-a răspuns? 

Din sală: Nu. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează doamna Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătește domnul senator Smarandache Miron-Alexandru. 

Domnul Smarandache? 

A răspuns? (Discuții.) 

Domnul senator Stângă George-Cătălin. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Din sală: Nici doamna Scântei n-a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Domnul senator Turos Lóránd. 
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Se pregătește domnul senator Țapu Nazare. 

Din sală: Domnul senator Stângă nu a răspuns. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Bine. Domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește apoi domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua! 

Votul meu de astăzi este următorul… Tánczos Barna sunt, senator de Harghita: la punctele 1, 2, 3 

și 4 – vot pentru, la punctul 5 – abținere, la punctele 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul George-Edward Dircă: 

Urmează domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare. (Discuții.) 

Domnul senator Țapu Nazare și ultimul, domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu pentru ședința de azi este următorul: 

la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru, cu excepția punctelor 5 și 13, unde votez abținere. 

5 și 13 – abținere, da? 

Domnul George-Edward Dircă: 

Da, da, am reținut. 

Vă mulțumim tare mult, domnule coleg. 

Și vă anunțăm că suspendăm ședința pentru procesul de numărare a voturilor. 

Vă mulțumim. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, avem rezultatul votului pentru cele 19 puncte înscrise pe ordinea de zi. 

La punctul 1: 121 de voturi pentru, contra – zero, o abținere, una. 

Adoptată. 

La punctul 2: 121 voturi pentru, zero voturi contra, o abținere. 

Respinsă inițiativa. 

La punctul 3: 108 voturi pentru, 12 contra, 2 abțineri. 

De asemenea, respinsă inițiativa. 

La punctul 4: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptată inițiativa. 
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Punctul 5: 74 de voturi pentru, 2 contra, 46 de abțineri. 

Adoptată inițiativa. 

Punctul 6: 120 voturi pentru, contra – 1, o abținere. 

Adoptată. 

Punctul 7: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptată inițiativa. 

Punctul 8: 109 voturi pentru, 12 contra, o abținere. 

Adoptată. 

Punctul 10: 121 de voturi pentru, zero voturi contra, o abținere. 

Aprobată solicitarea de transmitere la Camera Deputaților. 

Punctul 11: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat proiectul de hotărâre. 

Punctul 12: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat. 

Punctul 13: 82 de voturi pentru, zero contra, 40 de abțineri. 

Adoptat. 

Punctul 14: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat. 

Punctul 15: 120 de voturi pentru, zero contra, două abțineri.  

Adoptat. 

Punctul 16: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat. 

Punctul 17: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat. 

Punctul 18: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat. 

Punctul 19: 121 de voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Adoptat. 

Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. 

Mulțumesc celor care au făcut posibilă organizarea acestei ședințe. 

Declar închisă ședința Senatului de astăzi, 21 octombrie 2020. 

Să ne revedem sănătoși! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 17.11. 


