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STENOGRAMA
şedinţei Senatului din 1 februarie 2021
Şedinţa a început la ora 15.09.

Doamna Anca Dana Dragu:
Bună ziua, stimați colegi!
Vă rog să ne luăm locurile în sală pentru începerea sesiunii.
Doamnelor și domnilor senatori,
Vă invit să ascultăm imnul național al României.
(Se intonează imnul național al României.)
Doamnelor și domnilor senatori,
Declar deschisă prima sesiune ordinară a Senatului din anul 2021 și ședința plenului Senatului
de astăzi, 1 februarie.
Vă anunț că, din totalul de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența la
lucrări un număr de 100 de senatori.
Ședința este condusă de subsemnata, Anca Dana Dragu, președinte al Senatului, asistată de
domnul senator Ion Mocioalcă și domnul senator Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului.
*
Permiteți-mi să vă adresez câteva cuvinte la începutul acestei sesiuni parlamentare.
Mulțumesc.
Stimate colege,
Stimați colegi,
Vă propun să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor tragicului accident de la
Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș”.
(Se păstrează un moment de reculegere.)
Vă mulțumesc.
Doamnelor senatoare,
Domnilor senatori,
Dragi colegi,
Ne aflăm astăzi la prima ședință a acestei noi sesiuni parlamentare. Cu această ocazie, vreau să
vă adresez câteva cuvinte referitoare la modul în care îmi doresc să se desfășoare activitatea noastră în
această perioadă.
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Primul lucru pe care aș dori să-l menționez aici este că cei aleși ca membri în Senatul
României, prin comportamentul, activitatea și atitudinea noastră, trebuie să constituim un bun exemplu
pentru cei pe care-i reprezentăm, un adevărat etalon la nivelul întregii societăți.
Reiau ceea ce am afirmat în discursul de inaugurare, spunând că întreaga noastră activitate
trebuie să se desfășoare sub auspiciul noțiunii de respect. Să-i respectăm în primul rând pe cei pe care-i
reprezentăm aici, în Senat, pe cetățenii români, să respectăm instituția Parlamentul României, cea mai
importantă în arhitectura statului român, să ne respectăm colegii, să ne respectăm între noi.
Parlamentul și, în speță, Senatul României trebuie să revină la rolul lor consacrat în Constituție,
și anume un for al dezbaterilor și al deciziilor politice, în care se confruntă idei și opinii diverse pentru
ca, la final, să rezulte cele mai bune soluții pentru cetățenii români, materializate prin legi adoptate pe
baza studiilor de impact și analizelor de oportunitate.
Am menționat acest aspect, dat fiind faptul că în legislatura precedentă 40% din proiectele de
lege și propunerile legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră au fost adoptate tacit, în
lipsa unei dezbateri, legi importante, cum ar fi cele din domeniul justiției. Mai exact, din 2 051 de
proiecte de lege și propuneri legislative, 1 788 adoptate în calitate de primă Cameră, 247 – de Cameră
decizională și 16 în ședință comună cu Camera Deputaților, 729 de proiecte de lege și propuneri
legislative au fost adoptate tacit, adică 35,5% din total și peste 40% din cele adoptate în calitate de
primă Cameră. Enorm. Asta înseamnă, cel puțin din acest punct de vedere, că s-a muncit în proporție
de 65%. Trebuie să punem capăt împreună acestei stări de fapt.
De asemenea, trebuie să recuperăm decalajele produse ca urmare a întârzierii transpunerii
directivelor europene pentru a evita situațiile de infringement.
Trebuie să întărim rolul Senatului în ceea ce privește politica externă și să contribuim la
accentuarea colaborării interparlamentare.
Dragi colegi,
Fiecare dintre noi, fie prin prisma apartenenței la un partid, la o doctrină politică, fie datorită
modului diferit în care vedem societatea, are viziuni și concepții diferite despre căile și mijloacele prin
care putem produce bunăstare în rândul celor pe care-i reprezentăm. Ceea ce vreau să ne unească este
buna-credință și să avem ca unic și exclusiv obiectiv interesul cetățenilor români, și nu interese
obscure, personale sau de grup. Transparența actului legislativ și a activității Senatului trebuie să
devină un atribut esențial în tot ceea ce facem.
Îmi doresc ca fiecare dintre noi să pună umărul la reformarea statului prin măsuri ce vizează
justiția, educația, sănătatea, digitalizarea serviciilor oferite de statul român, un cod electoral modern și
complet, să contribuim, din postura în care ne aflăm, la dezvoltarea infrastructurii, la aplicarea cât mai
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rapidă a măsurilor prevăzute de Pactul verde european, la o nouă politică industrială, să pregătim
terenul pentru noile industrii bazate pe tehnologii avansate.
Dragi colegi,
România trece în continuare printr-o perioadă grea, de criză sanitară provocată de pandemia
COVID-19. Sistemul de îngrijire a sănătății și economia în ansamblu sunt puse la încercare și este
datoria noastră, ca parlamentari, să găsim cele mai bune soluții pentru fiecare cetățean, pentru fiecare
familie și pentru fiecare companie care se confruntă cu dificultăți în această perioadă.
Este un timp al solidarității și al responsabilității, în care societatea românească așteaptă mult
de la noi, parlamentarii. Sper – și sunt convinsă că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu – ca
la sfârșitul acestei sesiuni să putem privi în urmă și să fim mândri de activitatea noastră și de modul în
care am contribuit la o Românie prosperă, la o Românie modernă.
Mult succes!
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
*
Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru, stabilite de Biroul
permanent al Senatului și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite și afișate pe
pagina de internet a Senatului.
Programul de lucru este următorul:
Ora 15.00 – lucrări în plenul Senatului, care cuprind:
- deschiderea sesiunii ordinare a Senatului;
- aprobarea programului de lucru al Senatului pentru ședința din 1 februarie 2021;
- alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.
După o pauză de 10 – 15 minute, vom avea ședința Biroului permanent nou ales, precum și
ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, iar după aceea avem lucrări în plenul
Senatului, respectiv:
- aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 6 februarie 2021;
- dezbaterea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi.
Dacă nu sunt comentarii, vă supun votului ordinea de zi și programul de lucru.
Vom vota deschis, prin ridicarea mâinii.
Cine este pentru? Mulțumesc.
Cine este împotrivă?
Se abține cineva?
Cu unanimitate de voturi, se aprobă ordinea de zi și programul de lucru.
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*
Stimați colegi,
Rog liderii grupurilor parlamentare să anunțe componența numerică a grupului parlamentar,
precum și conducerea grupului, conform prevederilor art.17 și 18 din Regulamentul Senatului.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PSD.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua!
Pentru că nu am avut ocazia să zic câteva cuvinte, deși nu suntem la declarații politice, totuși
vreau ca acest print (Voiculescu demisia!) să țină loc de declarație politică, în contextul în care în
multe din ocaziile legislaturii trecute, în orice situație, orice gest era urmat de cereri de demisii din
partea opoziției de atunci.
Astăzi, pentru lucrurile pe care, din păcate, fără niciun fel de inimă sau profesionalism, Ministerul
Sănătății în frunte cu ministrul le fac, îi cerem domnului Voiculescu demisia și de la acest microfon.
Vă mulțumesc.
Grupul senatorial PSD – 47 de membri, lider Lucian Romașcanu.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PNL.
Domnul Virgil Guran:
Grupul parlamentar PNL – 41 de membri, lider Virgil Guran.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al USR PLUS.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Grupul parlamentar USR PLUS are 25 de membri, lider Radu Mihail.
Mulțumesc. (Discuții.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Aș dori să invit din nou la microfon pe liderul Grupului parlamentar al PSD, cu rugămintea de a
preciza și membrii Biroului permanent, lider, vicelideri și secretar.
Domnul Lucian Romașcanu:
Da, am omis acest lucru, îmi cer iertare.
Deci: lider – Lucian Romașcanu, vicelideri – senator Bodog, senator Deneș, senator Mazilu,
senator Sbîrnea, secretarul grupului – senator Cristina Stocheci.
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Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu (de la prezidiu):
Și Biroul permanent.
Domnul Lucian Romașcanu:
Și Biroul permanent?
Domnul Eugen Pîrvulescu (de la prezidiu):
Da, și Biroul permanent.
Domnul Lucian Romașcanu:
Și Biroul permanent: vicepreședinte – senator Oprea, vicepreședinte – senator Azamfirei,
vicepreședinte – senator Cazanciuc, secretar – senator Mocioalcă, chestor – senator Mirea.
Mulțumesc mult.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule lider.
Îl invit pe liderul PNL să ne prezinte structura BP și conducerea.
Mulțumesc.
Domnul Virgil Guran:
Repet, lider – Virgil Guran, vicelideri – Dănuț Bica, Cristian Chirteș, Ioan Cristina, Ion Iordache,
Nicolae Neagu, Augustin Cristian Niculescu-Țâgârlaș și Eugen Nazare, secretar – Liviu Voiculescu.
În Biroul permanent: vicepreședinte – Alina-Ștefania Gorghiu, chestor – Sorin-Ioan Bumb,
secretar – Eugen Pîrvulescu.
Doamna Anca Dana Dragu:
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al USR PLUS.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
În cadrul Grupului parlamentar USR PLUS, vicelideri sunt: senator Simona Spătaru, Dragoș
Popescu, Robert Zob și Narcis Mircescu.
În Biroul permanent: secretar – Dan Ivan și chestor – Sergiu Cosmin Vlad.
Mulțumesc.
*
Dacă-mi permiteți, doamna președintă, aș face două precizări privind comisiile, am avut
schimbări, deci: în Comisia de muncă, domnul Narcis Mircescu este înlocuit de domnul Cosmin
Viașu, iar în Comisia de afaceri europene, domnul Cosmin Viașu este înlocuit de doamna Anca
Dragu și… Atât.
Mulțumesc.
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Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule senator.
Vom supune la vot aceste propuneri la punctul 5.
*
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al AUR.
Vă rog.
Domnul Claudiu-Richard Târziu:
Grupul parlamentar AUR din Senat este format din 14 membri, lider – Claudiu Târziu,
vicelideri – Rodica Boancă și Sorin Lavric, secretar – Diana Șoșoacă.
În Biroul permanent: secretar – Sorin Lavric.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al UDMR.
Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Grupul senatorilor UDMR are 9 membri, lider – Turos Lóránd, vicelider – Fejér László-Ődőn,
secretar Császár Károly.
Membru în Biroul permanent: senator László Attila – chestor.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc, domnule senator.
Stimați colegi,
În continuare pe ordinea de zi avem alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului: 4
vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori.
În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) din Regulamentul Senatului, alegerea
vicepreședinților, secretarilor și chestorilor care compun Biroul permanent se face la începutul fiecărei
sesiuni ordinare.
Rog unul dintre liderii grupurilor parlamentare să prezinte rezultatul negocierilor cu privire la
numărul de reprezentanți în Biroul permanent ai fiecărui grup parlamentar pentru această sesiune
parlamentară, cu repartizarea pe funcții.
Domnul Virgil Guran:
Conform algoritmului, în momentul de față, Biroul permanent va fi format din următoarele
poziții, repartizate pe partide:
- PSD: 3 vicepreședinți, un secretar, un chestor;
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- PNL: un vicepreședinte, un secretar, un chestor;
- USR: președintele Senatului, un secretar, un chestor – nu intră în calcul președintele
Senatului, pentru că a fost votat, nu se pune problema;
- UDMR: un chestor;
- AUR: un secretar.
Doamna Anca Dana Dragu:
Stimați colegi,
Vă reamintesc că lista candidaților propuși pentru funcțiile din Biroul permanent se supune în
întregime votului Senatului și se aprobă cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți.
Raportat la dispozițiile regulamentare, vă propun, ca procedură de vot, vot secret cu bile pentru
lista candidaților propuși pentru funcțiile din Biroul permanent.
Există intervenții cu privire la procedura de vot propusă? Nu.
Supun votului procedura de vot propusă.
Cine este pentru?
Vă mulțumesc.
Cine este împotrivă?
Se abține cineva?
Cu unanimitate de voturi, se aprobă procedura de vot propusă.
Potrivit dispozițiilor regulamentare, constatarea rezultatului votului și întocmirea procesului-verbal se
fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Așadar,
urmează să alegem o comisie de numărare a voturilor și pentru întocmirea procesului-verbal.
Rog reprezentanții grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru
componența comisiei de numărare a voturilor.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PSD.
Domnul Lucian Romașcanu:
Bună ziua!
Doamna președintă, din partea PSD, senator Liviu Mazilu.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule senator.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PNL.
Domnul Virgil Guran:
Din partea PNL, Liviu Voiculescu.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule senator.
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Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al USR PLUS.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Din partea Grupului USR PLUS, domnul senator Cristian Berea.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al AUR.
Domnul Claudiu-Richard Târziu:
Din partea AUR, Sorin Mateescu.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al UDMR.
Domnul Turos Lóránd:
Grupul UDMR propune ca membru pe domnul senator Császár Károly.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc.
Supun votului componența comisiei de numărare a voturilor.
Cine este pentru?
Mulțumesc.
Cine este împotrivă?
Se abține cineva?
Cu unanimitate de voturi, este votată componența comisiei de numărare.
Înainte de a trece la exprimarea votului, vă prezint lista candidaților propuși pentru funcțiile din
Biroul permanent:
- vicepreședinte Azamfirei Leonard, din partea Grupului parlamentar PSD;
- vicepreședinte Cazanciuc Robert-Marius, din partea Grupului parlamentar PSD;
- vicepreședinte Oprea Radu-Ștefan, din partea Grupului parlamentar PSD;
- vicepreședinte Gorghiu Alina-Ștefania, din partea Grupului parlamentar PNL.
Secretarii Biroului permanent:
- secretar – senatorul Ion Mocioalcă, din partea Grupului parlamentar al PSD;
- secretar Pîrvulescu Eugen, din partea Grupului parlamentar PNL;
- secretar Ivan Dan, din partea Grupului parlamentar USR PLUS;
- secretar Lavric Sorin, din partea Grupului parlamentar AUR.
- 10 -

Cei patru chestori ai Biroului permanent sunt:
- chestor Mirea Siminica, din partea Grupului parlamentar al PSD;
- chestor Bumb Sorin-Ioan, din partea Grupului parlamentar al PNL;
- chestor Vlad-Sergiu Cosmin, din partea Grupului parlamentar USR PLUS;
- chestor László Attila, din partea Grupului parlamentar al UDMR.
Stimați colegi,
Urmează să exercităm votul. În acest sens, vă prezint procedura de vot secret cu bile, prevăzută
la art.139 alin.(6) din Regulamentul Senatului, republicat, respectiv: bila albă introdusă în urna albă și
bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru lista candidaților propuși pentru funcțiile din
Biroul permanent; bila albă introdusă în urna neagră și bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot
contra; de asemenea, ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere.
Începem procedura de vot.
Rog chestorii să-și ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor necesare exercitării
votului.
Îl rog pe domnul secretar Mocioalcă să dea citire listei senatorilor.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Ion Mocioalcă:
Mulțumesc, doamna președinte.
Achiței Vasile-Cristian – prezent
Aelenei Evdochia – prezentă
Anastase Roberta-Alma – prezentă
Anisie Monica-Cristina – prezentă
Antal István-Loránt
Antal István-Loránt! Prezent.
Azamfirei Leonard – prezent
Badea Viorel-Riceard – prezent
Banu Claudia-Mihaela – prezentă
Berea Cristinel-Gabriel – prezent
Bica Dănuț
Bîca Iulian-Mihail – este
Boancă Rodica
Boancă Rodica – prezentă
Marius Bodea – prezent
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Bodog Florian-Dorel – prezent
Bordei Cristian
Bourceanu Septimiu-Sebastian
Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina – este
Bumb Sorin-Ioan
Busuioc Andrei
Busuioc Andrei! Prezent.
Cadariu Constantin Daniel
Carp Gheorghe
Carp Gheorghe! Absent.
Cazanciuc Robert – prezent
Cătană Gheorghe-Adrian – prezent
Cernic Sebastian – prezent
Chirteş Ioan-Cristian
Cionoiu Nicușor – este
Cioromelea Valentin-Rică – da
Domnul ministru Ciucă Nicolae
Domnul ministru Cîmpeanu Sorin – este
Domnul Cîţu Florin-Vasile – absent
Din sală: Prezent.
Domnul Ion Mocioalcă:
Prezent.
Domnul Titus Corlăţean – prezent
Cosma Dorinel
Costea Adrian
Gabi Creţu – prezentă
Cristescu Ionel-Dănuț
Ioan Cristina
Császár Károly Zsolt – da
Attila Cseke – da
Răzvan Cuc
Darău Ambrozie-Irineu
Darău Ambrozie-Irineu!
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Dăneasă Mircea
Deneş Ioan – prezent
Dinică Silvia-Monica… sărut-mâna!
Vasile Dîncu
Eugen Dogariu
Anca Dragu
Marius Dunca (Discuții.)
Fejér László – este
Fenechiu Cătălin – nu este
Gabriela Firea
Firu Stela
Florean Ovidiu-Iosif
Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela
Mihai Genoiu – este
Laura Georgescu
Ghica Cristian – absent… (Discuții.)
Alina Gorghiu – prezentă
Virgil Guran – este
Hangan Andrei
Hatos Adrian
Humelnicu Marius
Ioan Raluca-Gabriela
Iordache Ion – absent
Iovanovici-Șoșoacă Diana
Ivan Dan
Din sală: Iordache – prezent, ați zis „absent”.
Domnul Ion Mocioalcă:
Kovács Irina Elisabeta
Sorin Lavric
László Attila
Mateescu Sorin-Cristian
Matei Constantin-Bogdan
Matieș Călin-Gheorghe
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Liviu Mazilu – este
Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio
Mihail Radu-Mihai
Mircescu Ion-Narcis
Din sală: Prezent.
Domnul Ion Mocioalcă:
Mirea Siminica – este
Mîndruță Gheorghiță
Muntean Lucica Dina
Mureșan Claudiu-Marinel
Gabriel Mutu
Alexandru Nazare – absent
Neagu Ionuț
Neagu Nicolae
Negoi Eugen-Remus
Niculescu Cristian-Augustin
Novák Csaba-Zoltán
Oprea Ştefan-Radu – prezent
Oprinoiu Aurel
Oros Nechita
Ciprian Pandea – nu este… păi, te doare gura?
Nicoleta Pauliuc – este
Pălărie Ștefan
Petcu Toma – absent
Domnul Pistru Eusebiu… e pe drum… domnul Pistru…
Pîrvulescu – este
Maricel Popa – este
Popescu Ion-Dragoș
Postică Andrei
Potecă Vasile
Poteraș Cosmin-Marian
Ion Prioteasa – este
Pufu Vlad – absent… păi, nu mă faceți să strig de trei ori.
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Puiu Ovidiu
Bianca Purcărin – este
Sebastian Răducanu – este
Resmeriţă – este
Lucian Romaşcanu – este
Rotaru Ion – este
Rujan Ion-Cristinel – este
Sbîrnea Liliana
Scarlat George
Laura Scântei – este
Spătaru Elena – este
Ioan Stan – este
Stănescu Paul – este
Stocheci Cristina-Mariana
Domnul doctor Streinu Cercel – este
Felix Stroe – prezent
Tánczos Barna – absent
Târziu Claudiu-Richard
Angel Tîlvăr – prezent
Toanchină Marius
Trifan Raoul-Adrian
Lucian Trufin
Turos Lóránd… (Discuții.)… Turos Lóránd
Ţapu Nazare Eugen
Marcel Vela – prezent
Veștea Mihail
Viașu Cosmin-Cristian
Vicol Costel
Vlad Sergiu Cosmin
Sorin Vlașin – prezent
Voiculescu Liviu-Dumitru
Daniel Zamfir – prezent
Zob Alexandru-Robert (Discuții.)
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Ultima strigare pentru:
Carp Gheorghe – nu este
Alexandru Nazare… cu părere de rău…
Toma Petcu
Pistru Eusebiu
Tánczos Barna (Discuții.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Stimați colegi,
Luăm o scurtă pauză, pentru numărarea voturilor.
Invit Comisia de numărare a voturilor în Sala „Constantin Stere”, pentru a-și exercita atribuțiile.
Mulțumesc.
PAUZĂ
Doamna Anca Dana Dragu:
Dau cuvântul domnului senator Cristinel Berea, să prezinte procesul-verbal cu privire la
rezultatul votului.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Cristinel-Gabriel Berea:
Stimați colegi,
Dau citire procesului-verbal referitor la rezultatului votului secret cu bile exprimat cu privire la
alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Senatului.
Ca urmare a rezultatului votului secret cu bile exprimat cu privire la alegerea vicepreședinților,
secretarilor și chestorilor Senatului, s-au constatat următoarele:
Numărul total al senatorilor – 136;
Numărul senatorilor prezenți – 131;
Numărul total al votanților – 131, din care:
- voturi pentru: 130;
- voturi contra: zero;
- abțineri: una;
- voturi nule: zero.
Ca urmare a faptului că au întrunit votul majorității senatorilor prezenți, sunt declarați aleși ca
vicepreședinți, secretari și chestori ai Senatului, în conformitate cu prevederile art.26 și art.142 din
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, următorii senatori:
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Vicepreședinți:
- Leonard Azamfirei – Grupul parlamentar PSD;
- Robert-Marius Cazanciuc – Grupul parlamentar PSD;
- Ștefan-Radu Oprea – Grupul parlamentar PSD;
- Alina-Ștefania Gorghiu – Grupul parlamentar PNL.
Secretari:
- Ion Mocioalcă – Grupul parlamentar PSD;
- Eugen Pîrvulescu – Grupul parlamentar PNL;
- Dan Ivan – Grupul parlamentar USR PLUS;
- Sorin Lavric – Grupul parlamentar AUR.
Chestori:
- Siminica Mirea – Grupul parlamentar PSD;
- Sorin-Ioan Bumb – Grupul parlamentar PNL;
- Sergiu Cosmin Vlad – Grupul parlamentar USR PLUS;
- Attila László – Grupul parlamentar UDMR.
Încheiat astăzi, 1 februarie 2021.
Doamna Anca Dana Dragu:
Stimați colegi,
Biroul permanent nou ales va avea o primă ședință în 10 minute, urmată de o întrunire a
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, pentru a aproba programul de lucru pentru zilele
următoare, după care vom continua lucrările plenului.
Mulțumesc.
Votul poate fi și online, și fizic.
Mulțumesc.
*
PAUZĂ
Doamna Anca Dana Dragu:
Doamnelor și domnilor senatori,
Continuăm lucrările plenului Senatului.
Vă invit să vă ocupați locurile în sală.
Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.111 și 135 din Regulamentul Senatului, în situații
excepționale ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și
adoptarea inițiativelor legislative se vor face printr-o procedură simplificată.
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În cadrul dezbaterilor generale poate lua cuvântul câte un singur reprezentant al fiecărui grup
parlamentar, pentru maximum două minute, în ordinea mărimii grupurilor. De asemenea, pe parcursul
dezbaterilor în cadrul ședinței de plen a Senatului desfășurate prin mijloace electronice, solicitările
senatorilor de a interveni telefonic la lucrări se pot efectua prin transmiterea unui mesaj SMS la
numărul de telefon 0725965921, prin care se va indica motivul solicitării de înscriere la cuvânt.
Pentru operativitate, având în vedere că votul se va exprima prin apel nominal efectuat telefonic, în
prima parte a ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar
după încheierea acestora, în a doua parte a ședinței, se va exprima votul, printr-un singur apel nominal. Se
vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. (Discuții.)
Domnule senator, vă rog să luați loc în sală, să putem continua ședința de plen, vă rog.
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Cu aceste precizări, trecem la punctul 1 al ordinii de zi, aprobarea programului de lucru al
Senatului pentru perioada 2 – 6 februarie 2021.
Pentru această perioadă, Biroul permanent și Comitetul liderilor vă propun următorul program
de lucru:
- marți, 2 februarie 2021: între orele 9 și 16, lucrări în comisiile permanente; activități în
circumscripțiile electorale;
- miercuri, 3 februarie 2021: ora 11.00, lucrări în plenul Senatului; lucrări în comisiile
permanente; activități în circumscripțiile electorale;
- joi, 4 februarie 2021: orele 9.00 – 16.00, lucrări în comisiile permanente; activități în
circumscripțiile electorale;
- vineri, 5, și sâmbătă, 6 februarie 2021 – activități în circumscripțiile electorale.
Urmează să exprimăm votul asupra programului de lucru după epuizarea tuturor punctelor
înscrise pe ordinea de zi.
*
La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi avem Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Senatului nr.124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente
ale Senatului României.
Liderul Grupului USR PLUS a făcut propuneri de modificări.
Dacă mai avem propuneri din partea altor lideri de grup, vă rog.
Vă rog, domnule lider.
Domnul Virgil Guran:
La Grupul parlamentar PNL sunt următoarele modificări:
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- s-a convenit, în Comitetul liderilor, ca la Comisia de apărare să se suplimenteze locurile, să
fie 15 membri, iar din partea Grupului parlamentar PNL va intra Iulian-Mihai Bîca;
- la Comisia de politică externă, iese Sorin Cîmpeanu și intră Marcel Ion Vela;
- la Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic, iese Cristian Chirteș și intră Vasile
Achiței; de asemenea, iese Marcel Vela și UDMR-ul își va desemna un membru;
- la Comisia pentru știință, inovare și tehnologie, ministrul Sorin Cîmpeanu își dă demisia din
funcția de președinte și președinte va fi Adrian Hatos;
- la Comisia pentru transporturi și infrastructură, iese Alexandru Nazare și intră Eugen
Pîrvulescu;
- la Comisia pentru mediu, iese Mihail Veștea și o să desemneze USR PLUS un reprezentant.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă rog.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Din partea Grupului PSD, la Comisia de apărare intră domnul senator Răducanu.
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă rog, domnule senator.
Domnul Turos Lóránd:
Bună ziua!
Din partea Grupului UDMR, în Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic propunem
pe doamna senator Kovács Irina Elisabeta.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc.
Urmează să supunem la vot proiectul de hotărâre după epuizarea tuturor punctelor înscrise pe
ordinea de zi.
O intervenție din partea USR PLUS, pe procedură.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Ion-Narcis Mircescu:
Bună ziua, dragi colegi!
Pe procedură vreau să intervin, foarte scurt, că asist aici la un spectacol trist. Un spectacol trist
care până la un punct și-a avut sensul, punctul în care liderul Grupului PSD a explicat că e o formă de
opoziție la fel cum și opoziția de dinainte făcea. Din momentul în care domnul Matieș a venit cu
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lumânări, lucrurile cred că au luat-o într-o direcție în care aș vrea să-i spun domnului Matieș către cine
să dea lumânările:
- 30 de lumânări, pentru 30 de ani de subfinanțare a sistemului sanitar; (Aplauze.)
- 14 lumânări, pentru foștii miniștri de sănătate ai PSD. Ultimilor trei să le dea lumânări mai
mari, pentru că sunt și urmăriți penal; (Aplauze.)
- tot lumânări să meargă către cei care au avut grijă, în toată această perioadă, ca din sistemul
sanitar să se fure ca în codru. După 30 de ani de finanțare, am avut 30 de ani de furturi din sistemul
sanitar, care au dus la situația actuală.
Dacă domnul Matieș mai dorește să dea lumânări, lista e deschisă, pot să i-o completez. Tot ce
pot să vă asigur este că pentru prima dată România are un fond de dezvoltare a sănătății, pot să vă
asigur că pentru prima dată România își propune să facă spitale mari – în ultimii 30 de ani România nu
a construit niciun mare spital – și pot să îi spun domnului Matieș ca ultimele opt lumânări să le pună la
cele opt spitale regionale pe care le-a construit PSD-ul în ultimii patru ani.
Mulțumesc frumos. (Aplauze.)
*
Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi avem Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și
sancționarea faptelor de corupție. (L238/2018)
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.466 din 29.07.2019.
Raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei
pentru constituționalitate este de respingere a legii.
Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
Se vor efectua apeluri telefonice conform listei înscrierilor la cuvânt.
Vă rog să-l apelați pe domnul senator, reprezentantul Grupului parlamentar PSD… (Discuții.)
Nu avem înscrieri pentru luări de cuvânt.
Stimați colegi,
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să exercităm
votul la sfârșitul ședinței.
*
La punctul 4 al ordinii de zi avem Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010
privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind
organizarea judiciară. (L239/2018)
Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.467/29.07.2019.
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Raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei
pentru constituționalitate este de respingere a legii.
Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile și dau cuvântul doamnei senator Iulia Scântei, din partea Grupului PNL.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Vă mulțumesc, doamna președintă.
Considerentele pe care le aveam în vedere și pentru proiectul de lege de la poziția 1, respectiv
Proiectul de modificare a Codului penal, sunt aceleași și pentru acest proiect la care am solicitat
cuvântul. Vă mulțumesc. Schimbându-se procedura de vot, online, nu s-a mai citit raportul și atunci
am solicitat să iau cuvântul la dezbateri generale.
Stimați colegi,
Stimate colege,
Doamnelor senator,
Domnilor senatori,
Avem astăzi pe ordinea de zi două proiecte, așa cum le-a anunțat distinsa doamnă președintă,
ambele au fost în urma dezbaterilor dintr-o comisie comună, a Comisiei pentru constituționalitate și a
Comisiei juridice a Senatului, supuse plenului cu raport de respingere ca urmare a deciziilor Curții
Constituționale, care, sesizată după adoptarea lor în legislatura precedentă cu două sesizări succesive
din partea grupurilor parlamentare, de atunci din opoziție, PNL, USR, precum și cu sesizări din partea
Președintelui României, dar și din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în două rânduri, succesiv…
deci și după o primă procedură de reexaminare a acestora, după prima decizie, Curtea Constituțională a
declarat în ansamblu neconstituționale cele două proiecte.
Nu voi intra în aspecte de ordin tehnic, pentru că nu despre asta este vorba astăzi. Suntem, dacă
vreți, într-un moment istoric pe care aș vrea să-l punctăm deopotrivă partide din opoziție și partide din
coaliția de guvernare.
Acum patru ani, pe străzile și piețele din România, inclusiv în Piața Victoriei, în condiții mai
geroase decât astăzi, mărșăluiau sute de mii de români, pentru că în 31 ianuarie, adică fix ziua de ieri,
Guvernul de atunci, proaspăt investit de majoritatea PSD ALDE din Parlamentul ales în 2016, adopta
„noaptea, ca hoții”, o sintagmă consacrată deja, la ora 22 a zilei de 31 ianuarie, celebra Ordonanță de
urgență nr.13 prin care declanșa, în mod oficial, asaltul politic al PSD-ului asupra legilor justiției și
asupra legislației penale, cu un singur scop: marca debutul, începerea guvernării proinfracționale sub
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conducerea de atunci a liderului PSD Liviu Dragnea, el însuși un condamnat în exercitarea unei funcții
publice, de președinte al Camerei Deputaților.
A fost momentul T zero, iar el a continuat vreme de trei ani de zile în acest Legislativ în celebra
Comisie Iordache, care nu a făcut altceva decât să arate ce înseamnă tirania unei majorități și ce
înseamnă să guvernezi exclusiv pentru a salva infractori, de rang înalt sau de drept comun, politicieni
corupți, de sancțiunile legii. S-au inițiat atunci mai multe proiecte după celebra Ordonanță de urgență
nr.13, mai multe proiecte de lege de modificare a legislației penale, respectiv a Codului penal și a
Codului de procedură penală, sub pretextul transpunerii în legislația penală în vigoare a deciziilor
Curții Constituționale, pronunțate în controlul a posteriori, prin care mai multe prevederi din aceste
două Coduri fuseseră declarate, parțial sau integral, neconstituționale.
Au fost zile, nopți întregi de dezbateri, cu soluții bune, dar și cu soluții care au deturnat, de fapt,
Parlamentul de la rolul constituțional, acela de a transpune deciziile Curții, dovadă că în două rânduri
Curtea Constituțională a sancționat majoritatea politică de atunci, declarându-i proiectele adoptate pe
repede înainte și în condiții mimate de transparență și dezbatere în Comisia Iordache, în două rânduri,
neconstituționale: mai întâi, o serie de articole și, ulterior, legea în ansamblu.
De la 1 februarie 2017 și până în vara lui 2018, românii au stat în stradă, în țară și în diaspora,
și România a fost de ocara lumii în Europa, datorită modului în care guvernarea de atunci și
majoritatea politică de atunci au înțeles să modifice legile justiției și Codurile penale. Dacă ele nu au
intrat în vigoare, și astăzi suntem în situația ca, după patru ani, să dăm un vot, nu doar politic, ci și
constituțional, de respingere a lor, nu se datorează unui politician sau unui partid anume. Și vreau să
mulțumesc aici, pentru că e meritul lor – și trebuie să îl reamintesc –, e meritul într-adevăr al unor
colegi din opoziția de atunci, din cadrul PNL și USR, care au stat pe baricadele politice din Comisia
Iordache, dar și din comisiile permanente și apoi, ulterior, să redacteze sesizări după sesizări, cu
respectarea tuturor termenelor și procedurilor pentru a întârzia efectele toxice ale acestor legi și pentru
a nu ajunge la intrarea lor în vigoare.
E meritul Președintelui României, e meritul Înaltei Curți de Casație, care s-au alăturat acestui
demers constituțional de a se opune cu argumente și de a câștiga în fața Curții Constituționale soluțiile
despre care am făcut vorbire.
Dar, stimați colegi senatori, dacă astăzi suntem aici să votăm respingerea definitivă a legilor
PSD – Dragnea de modificare a Codurilor penale în favoarea infractorilor și a corupților din România,
se datorează protestului fiecărui român care a fost în stradă. Și fiecărui român care a protestat,
începând cu luna ianuarie 2017, azi, de la pupitrul Senatului, simt nevoie să-i mulțumesc, fie că s-a
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aflat în țară sau în diaspora, tânăr sau senior. Lupta lor din stradă ne-a susținut pe noi în Parlament să
formulăm toate obiecțiile necesare și să împiedicăm intrarea în vigoare a acestor Coduri.
Poate că unii dintre colegii noștri din cadrul Grupului parlamentar PSD, inițiatori, de altfel, ai
acestor două proiecte de legi de modificare a Codurilor penale se vor simți apăsați de faptul că și-au
pus semnătura pe proiecte. Poate nici ei n-au anticipat unde vor ajunge, dar vreau să le amintesc ca să
nu le pară rău, că nu deciziile Curții Constituționale au urmărit să le transpună în aceste Coduri, ci alte
prevederi. Ce anume ați urmărit, distinși colegi, să puneți în Codurile cerute de Dragnea în
laboratoarele partidului? Ați urmărit să reduceți termenele de prescripție, pentru ca toate faptele, toate
dosarele penale să fie închise, pentru că priveau politicieni corupți, marii evazioniști, criminalitatea
organizată și infracționalitatea? Ați introdus circumstanțe atenuante exact la categoria de infracțiuni de
corupție, la categoria de infracțiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene – exact,
evaziunea pentru fondurile europene – ca să beneficieze acei făptuitori de reducerea cu până la o
treime a pedepselor? Ați relaxat condițiile pentru liberarea condiționată din pușcărie a infractorilor
violenți, reducând termenele pentru executarea efectivă a pedepsei cu închisoare și introducând
condiții noi, laxe. Bineînțeles că nu v-ați fi dorit nici dumneavoastră să-i vedeți pe cei violenți, cei care
erau condamnați cu pedepse cu închisoare mai mari de 10 ani, dar matematica Codului penal, nu-i așa,
ne cere să stabilim o proporție.
Prin urmare, chiar dacă ați avut un interes să eliberați condiționat mai ușor pe cei cu sancțiuni,
cu pedepse cu închisoare sub 10 ani, a trebuit să o faceți și pentru ceilalți. Așa ați făcut și cu măsura
recursului compensatoriu și zeci de mii de infractori violenți au ieșit apoi pe străzi, recidivând până la
o treime dintre ei, adică făcând alte victime în rândul cetățenilor români.
Ceea ce pot să vă spun este că astăzi votul de respingere a celor două Coduri nu înseamnă
neasumarea continuării obligației constituționale a Parlamentului de transpunere a deciziilor Curții
Constituționale, pronunțate atât în controlul a posteriori, dar și a priori, adică toate deciziile care au
fost pronunțate până în prezent și care au declarat prevederile din Codurile penale neconstituționale.
Sunt zece decizii ale Curții Constituționale care au sancționat prevederi din Codul penal. 57 de decizii
ale Curții Constituționale care au sancționat prevederi din Codul de procedură penală. Adăugați la
acestea și cele patru decizii pronunțate în Legislativul precedent, în controlul a priori.
Coaliția parlamentară, investită prin votul românilor din 6 decembrie, are capacitatea
deopotrivă politică, dar și priceperea juridică să transpună în legislația penală toate aceste decizii ale
Curții și să punem în acord, în acest nou Legislativ și, poate, chiar și într-o primă sesiune parlamentară,
toate aceste decizii ale Curții Constituționale.
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Închei, invitându-vă, stimați colegi, membri ai Grupului parlamentar al PSD, să participați la
vot azi și să dați un vot care să arate că v-ați lepădat de epoca Dragnea, că nu veți mai urmări în acest
Legislativ să legiferați în scopul infractorilor și să lăsați acest balast al anomaliilor juridice, făcute cu
un singur scop, pentru salvarea unui lider de pușcărie, și care ne-a aruncat în dezacordul și în rușinea
Europei. Și nu ne criticați pe procedură. Oricât ne-ar fi de favorabilă matematica, să știți că nici noi,
liberalii, nici colegii noștri din USR PLUS și UDMR nu avem aplecare spre o tiranie a majorității și nu
vom adopta și nu vom înființa comisii precum Comisia Iordache în care să sacrificăm drepturile
fundamentale ale românilor și mai cu seamă să încălcăm un principiu de bază pe care l-au avut românii
tot timpul în minte. Ei nu s-au gândit la Coduri elaborate, la termene de prescripție. Au avut un singur
principiu în minte și vă rog să nu-l uitați în activitatea dumneavoastră, așa cum nu-l vom uita nici noi:
nimeni nu este mai presus de lege.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc, doamna președinte.
Dau cuvântul domnului senator Cazanciuc, din partea Grupului PSD.
Mulțumesc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, avem o veste bună: s-a încheiat de ceva timp campania electorală.
Ieșiți din încremenirea campaniei electorale și gândiți-vă la interesul major al românilor!
Doamna Scântei, ce vă mai place „noaptea, ca hoții”! Acum câteva zile, la ora 21.00, ați
convocat Comisia juridică pentru a doua zi. V-am sunat în aceeași noapte și v-am rugat în mod
insistent să nu faceți cum au făcut alții, pe care astăzi îi blamați, poate, pe bună dreptate, și să treceți pe
repede înainte legi care au nevoie de dezbatere fundamentală. Nu mi-ați răspuns, n-ați dat curs
solicitării, rugăminții colegiale de a avea o dezbatere în mod real în interesul poporului român.
Vorbesc de Ordonanța nr.13. Noi avem astăzi în discuție niște legi din 2018. OUG-ul a fost din
2017. Sigur, furia românilor a fost în mare parte la vremea respectivă îndreptățită. Să vă ferească
Dumnezeu de furia românilor când astăzi compatrioții noștri mor pe capete!
De ce au fost inițiate aceste două legi – că vorbim de două legi – în 2018? Pentru ca valorile
europene să nu fie doar forme fără fond, să nu vorbim de valori europene doar în campanie electorală,
ci ele să fie principii asumate cu adevărat în legile românești. Erau două directive importante privind
consolidarea anumitor aspecte referitoare la prezumția de nevinovăție și garantarea dreptului la apărare
– sigur, pentru unii dintre dumneavoastră sunt doar mofturi – și o directivă extrem de importantă
privind confiscarea extinsă.
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Ați recunoscut într-un final, n-aveți ce să faceți, totuși, deciziile sunt decizii, zeci de articole
declarate neconstituționale prin zeci de decizii ale Curții Constituționale. Acestea au fost rațiunile
pentru care mai mulți colegi au crezut de cuviință că nu putem lăsa ca românii să fie judecați pe baza
unor texte declarate ca fiind în dezacord cu legea fundamentală, aceasta a fost intenția celor care au
semnat acele proiecte la vremea respectivă.
Deciziile Curții Constituționale din 2019 nu au sancționat pe fond acea bună-credință, acea
muncă din comisie în care foarte mulți din cei care au fost aici au votat pentru, cot la cot, articole
votate în unanimitate – și mă uit la avocații din sală care aprobă acest lucru, pe bună dreptate.
Deciziile, cele două, au fost legate de aspecte mai degrabă de procedură, de formă decât de fond.
Spune Curtea Constituțională, reamintindu-ne cine suntem, Parlamentul României: „În cazul în
care se constată că o asemenea lege este neconstituțională, în ansamblul ei, decizia Curții nu poate
avea ca efect încetarea procesului normativ în privința reglementărilor. Legiuitorul nu poate opta
pentru abandonarea procedurii inițiate, nu există o asemenea opțiune din partea legiuitorului, pentru că,
altfel, ar lipsi de efecte juridice chiar deciziile Curții Constituționale.”
Cu alte cuvinte, stimați colegi, Grupul PSD se va abține astăzi de la vot, pentru că avem nevoie
extrem de rapid să putem dezbate articol cu articol ceea ce Curtea a declarat ca fiind neconstituțional
de mai bine de trei ani de zile.
Sper ca Ministerul Justiției să vină cât de repede posibil cu un proiect de act normativ în acord
cu legea fundamentală și să avem ocazia… nu să fim convocați de pe o zi pe alta într-un proces de
formă, nu de fond, nu să folosim în continuare un slogan referitor la dialog, la bună-credință, la
transparență, la nevoia dezbaterilor.
PSD și-a învățat lecția, stimați colegi, din 2017 până în prezent și nu a avut pe listele
parlamentare niciun om trimis în judecată.
Doamna Scântei, PNL și-a învățat această lecție? PNL are sau nu are în Parlament astăzi
oameni trimiși în judecată, dacă vorbim de valori fundamentale?
Veniți de la Iași, doamna Scântei. Aveți cumva acolo un primar și un președinte de CJ trimiși în
judecată, acuzați de fapte de corupție? Aveți grijă, doamna Scântei, la propriii dumneavoastră colegi!
Mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule senator.
Dau cuvântul doamnei senator Simona Spătaru, din partea Grupului parlamentar USR PLUS,
pentru punctul 3 al ordinii de zi.
Vă rog, doamna senator.
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Doamna Elena-Simona Spătaru:
Bună ziua, stimați colegi!
Am bucuria să iau cuvântul pentru prima dată în fața dumneavoastră pe aceste inițiative despre
care aflu, nu cu surprindere, că PSD, în acest moment, se abține. De ce nu s-au abținut anii trecuți? De
ce în 2018 aceste legi au fost promovate, au fost inițiate în Parlamentul României?
Da, o să-mi spuneți că fac declarații politice. Sunt aici, pentru a reprezenta oamenii, sunt una
dintre acele persoane care au început la Ordonanța nr.13 să stea în stradă. Am stat în stradă împotriva
acestor inițiative legislative până când ele și-au găsit obștescul sfârșit, astăzi, prin votul nostru,
obștescul sfârșit. Și, prin urmare, am să vă rog să faceți un vot unanim.
Stimați colegi de la PSD, nu știu dacă mai reprezentați Grupul PSD care a avut aceste inițiative.
Poate, împreună, lăsăm toate aceste lucruri în spate și vedem că avem patru ani de construcție
împreună.
Mă număr printre cei care au protestat și voi continua cu tărie să vă spun că suntem aici pentru
a face viața exclusiv mai bună cetățenilor României, celor care încă mai muncesc aici onest și care încă
nu au plecat pe alte meleaguri. Haideți să-i reprezentăm pe ei, și nu alte grupuri.
Ce să vă spun despre Codul penal pe care ați vrut să-l modificați? Că ați dezincriminat total
infracțiunile de tipul „neglijență de serviciu”? Ați înjumătățit pedepse pentru delapidare? Ați ajustat
abuzul în serviciu, pentru ca infractorii să fie favorizați? Ați micșorat termenele de prescripție, pentru
ca în timpul cercetării penale să se sfârșească pedeapsa pentru ei, să nu mai poată fi trași la răspundere.
Ați spus că nu este bine să se iasă public, în comunicările publice, și să se spună că e o
persoană urmărită penal. De ce? Pentru a-i proteja pe cei pe care doreați să-i protejați, să nu afle
poporul care sunt urmăriții penali, care sunt cei care reprezintă Grupul PSD, cu aceste inițiative. Ați
vrut, de asemenea, să înlocuiți suspiciunile rezonabile cu probe și indicii temeinice pentru a zădărnici
total urmărirea penală, pentru ca procurorii să nu mai aibă mijloace să ducă la bun sfârșit o cercetare
corectă. Excluderea probelor și multe alte modificări toxice le-ați prevăzut strict în interesul
infractorilor, nimic din ceea ce v-a adus în Parlamentul României.
Astăzi vă propun să punem stop acestui atac împotriva legilor justiției, a Codurilor, de
procedură și Codul penal.
Vă rog să votăm împreună pentru a putea avea un bun început în acest Parlament în această sesiune și
împreună, cu adevărat, să arătăm românilor pentru ce am fost trimiși pe scaunele Parlamentului.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Doamna senator Șoșoacă, vă rog.
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Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă:
Bună ziua!
O ascultam pe doamna senator Iulia Scântei cum mulțumea celor care au stat în stradă. Și eu
am ieșit în stradă atunci, alături de mulți colegi avocați, dar pentru cu totul alte motive, pentru motive
de genul „noaptea, ca hoții”. Într-adevăr, domnul senator Cazanciuc are dreptate. Blamați acea
modalitate de adoptare a OUG nr.13 „noaptea, ca hoții”, însă vă folosiți de aceeași metodă. Pentru că,
într-adevăr, noaptea, ne-ați anunțat că a doua zi vom discuta aceste lucruri la Comisia juridică…
(Discuții.) Nu v-am întrerupt, stimată doamnă.
Vă mulțumesc frumos.
Vorbeați de faptul că discutăm la acel moment de o guvernare dictatorială. Să știți că în acest
moment avem parte de o guvernare și mai dictatorială și, deși acum mulțumiți acelor oameni care erau
în stradă, acum îi blamați pe cei care stau în stradă, pentru că sub guvernarea dumneavoastră oamenii
mor și ard în spitale, care au ajuns crematorii.
Dacă dumneavoastră menționați de victime, doamna senator Scântei, aș dori să vă întreb dacă
știți câte victime a făcut Legea nr.136/2020, legea dictaturii medicale. Presupun că nu știți.
Acum vă văd pe toți acuzându-vă unii pe alții ce ați făcut în guvernări timp de 30 de ani. Să
știți că absolut toată lumea este vinovată, absolut toate partidele, cât și noi, cei care nu am fost
niciodată în politică, pentru că v-am lăsat efectiv să ucideți România.
Când am auzit-o pe doamna președinte Dragu că cere un moment de reculegere pentru toți
morții de la „Balș”, am spus: de ce oare nu se cere un moment de reculegere pentru toți morții din
spitalele României și, în special, evident și în special, pentru medicii care au murit în aceste incendii
încercând să salveze pacienți închiși în saloane?
Suntem demagogi cu toții. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar OUG nr.13 nu e chiar ceea ce ați
menționat dumneavoastră. Nu am să trec acum să vă expun nenumăratele motive care ar sta la baza
discuției acestor legi și ce ar trebui să facem, pentru că v-am spus deja în Comisia juridică, unde nu am
avut unii nicio șansă de succes, nici AUR-ul, nici PSD-ul. Însă, vă rog să vă uitați că CCR-ul a respins
din motive procedurale, nu pe fond, și repetăm aceeași problemă și acum, în Senatului României. Ne-am
opus și am votat împotrivă, tocmai pentru că dumneavoastră nu respectați procedura.
Aveți un sistem dictatorial, atât la guvernare, cât și în Comisia juridică. Cred că ar trebui să
mulțumiți fiecărui român, nu numai celui care a ieșit în stradă, ci celui care a trăit de-a lungul a 30 de
ani sub guvernări dictatoriale în care cu părere de rău vă spun ați votat legi în acest Parlament în
funcție de interesul dumneavoastră de la acel moment.
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Dacă în acest moment România este de râsul Europei este pentru că absolut toți politicienii au
făcut-o de râs și poporul român este într-adevăr vinovat pentru că a suportat acest lucru. Acum, când
poporul român nu mai suportă și, efectiv, urlă din sufletul său că nu mai poate și ia atitudine, în
continuare, nu vă pasă. Nu-i pasă nimănui nici de oamenii săraci, peste 60% din populația României,
nu vă pasă de nimic decât de ceea ce trebuie și vi se spune de către partide să faceți în Parlament.
Oamenii mor, oamenii mor pe capete în timp ce noi, aici, persiflăm aprinsul lumânărilor. M-a
apucat groaza să aud când din partea aceasta se menționa să se aprindă de către PSD lumânări, în
condițiile în care avem decese peste decese. Astăzi a murit al 8-lea pacient ars la „Matei Balș”. Este
inadmisibil ca în această situație în care domnul președinte Iohannis trebuia să decreteze măcar o zi de
doliu național pentru absolut toate victimele sistemului medical din România dânsul s-a dus la schi. Și
a invitat românii la schi, în condițiile în care nu cred să existe decât vreo 10% maximum din populația
României care să-și permită să se ducă la schi.
Cam atât despre demagogia ieftină.
Nu știu cum veți vota. De fapt, se știe cum se va vota.
Eu un singur lucru vă rog, eu vă rog să solicităm președintelui Iohannis să decreteze o zi de
doliu național pentru pacienții și medicii care au murit pentru pacienții lor.
Și vă mai rog frumos să mai păstrați un moment de reculegere pentru toți românii care au murit
cu zile în România de 31 de ani.
Vă mulțumesc frumos.
Dacă vreți, să vă ridicați să păstrăm un moment de reculegere pentru acești oameni.
(Se păstrează un moment de reculegere.)
Vă mulțumesc foarte mult!
Dumnezeu să-i odihnească în pace și pe noi să ne ierte pentru toată vinovăția pe care o purtăm!
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc, doamna senator.
Vă reamintesc că nu suntem la secțiunea de declarații politice, suntem în secțiunea de dezbateri
privind punctul 4 al ordinii de zi. (Discuții.)
Ofer drept la replică doamnei senator Iulia Scântei.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Mulțumesc, doamna președinte.
Evident că, fiind doar prima ședință de plen în această sesiune ordinară, probabil că ne vom
obișnui toți colegii senatori cu procedura. Chiar și atunci când avem chestiuni de propus, să le facem
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prin intermediul dumneavoastră și al colegilor din prezidiu, că așa ne șade bine în Parlamentul
României, să fim primii care arătăm respectarea acestor reguli.
Doamna președinte, nu voi face o declarație politică, pur și simplu e o chestiune legată de cele
două proiecte care au fost în dezbatere și pentru care s-a luat cuvântul, inclusiv de către distinsa
doamnă senator Șoșoacă.
Curtea Constituțională a constatat că nu s-au transpus toate deciziile Curții Constituționale în
procesul de adoptare a celor două legi de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală.
Ce înseamnă aceasta?
Că nu v-ați dorit, distinși colegi inițiatori și membri ai vechiului Parlament! Nu ăsta a fost
scopul, iar Curtea v-a spus clar: prima dată că ați legiferat prost, adică ați deturnat considerentele
Curții Constituționale atunci când ați corectat, vezi, Doamne, textele din Codul penal și de procedură
penală, dar nici alea nu vă interesau, pentru că le aveați pe alelalte care știați că vor trece de girul
Curții, cu reducerea termenelor, cu toate pe care le-am enumerat mai devreme, pentru că alea erau de
interes pentru dumneavoastră. Și când v-a pus încă o dată Curtea Constituțională să remediați și să vă
respectați rolul constituțional de Parlament în cele două Camere, nu ați făcut-o nici a doua oară.
Distinsă doamnă senator Șoșoacă, atunci, vă știu, cel puțin din reacțiile publice, un avocat
practicant și aplicat. Un avocat practicant și aplicat citește da capo al fine o hotărâre, chiar și a Curții
Constituționale. Iar când vă spune Curtea Constituțională: legea este neconstituțională, în ansamblu,
pentru că Parlamentul și-a asumat să aleagă care dintre deciziile Curții pronunțate anterior să le
transpună în Coduri, pentru că așa le-a cerut liderul suprem, de aia au fost declarate neconstituționale,
nu pentru că soluțiile au fost corecte pe fond, dar, vezi, Doamne, s-a stins becul la Comisia Iordache
atunci când s-a susținut votul.
Deci haideți să fim corecți, haideți să fim transparenți, dar haideți să fim, mai mult decât atât,
puțin mai exigenți în această Cameră a Parlamentului României atunci când punem concluziile pe
fond. Altfel, ne întâlnim dimineață la declarațiile și interpelările de dimineață politice.
Dar, atunci când luați cuvântul în plenul Senatului și combateți un punct de vedere, chiar și al
unui alt coleg care nu se află de aceeași parte a baricadei politice cu dumneavoastră, haideți să arătăm
românilor că citim împreună un text de lege și că propunem împreună o soluție viabilă.
Altfel, felicitări pentru gestul pe care l-ați arătat, dar, data viitoare, cu rugămintea de a-l face
procedural, prin intermediul președintelui.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Vă mulțumesc, doamna senator.
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Revenim la punctul 4 al ordinii de zi și dau cuvântul pentru intervenție domnului senator
Cosmin Poteraș, din partea Grupului USR PLUS.
Mulțumesc.
Domnul Cosmin-Marian Poteraş:
Doamna președintă a Senatului,
Stimați colegi,
Acum exact patru ani de zile, sute de mii de oameni protestau în toată țara în stradă împotriva
faimoasei Ordonanțe nr.13. Mesajul protestatarilor, deși fără echivoc, a fost, din păcate, ignorat de o
serie de parlamentari din fosta legislatură, care au refuzat să înțeleagă că nu forma reglementării era
problema – că e OUG sau inițiativă în Parlament, singurul lucru important era ca acele legi să fie date
în beneficiul cetățeanului.
Nu știu dacă a existat măcar o zi în vechea legislatură în care să nu se discute obsesiv despre
drepturile celor condamnați, timp în care o țară întreagă se întreba: „Bine, bine, dar cum rămâne cu
victimele?” Ne aflăm astăzi aici pentru a răspunde la această întrebare și mesajul nostru, al celor de la
USR PLUS, este fără echivoc: scopul legii penale este acela de a proteja cetățenii cinstiți.
Sper, de asemenea, ca data viitoare când vom discuta în Parlament despre legislația penală, să
discutăm despre pedepse mai severe pentru anumite infracțiuni, despre ce putem face să nu ne trezim
cu condamnați pe viață liberi pe stradă, liberi să ucidă din nou și poate găsim soluții de urgentare a
procedurilor penale, astfel încât să nu asistăm neputincioși la împlinirea termenelor de prescripție.
Vă cer să respingeți acest proiect pentru a încheia, sper, o dată pentru totdeauna, acest episod rușinos.
Grupul USR PLUS va vota pentru raportul de respingere, pentru justiție dreaptă pentru toată lumea.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Am încheiat aici dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să
exercităm votul la sfârșitul ședinței.
*
La punctul 5 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum
și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea
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unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul
SARS-CoV-2. (L693/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere a proiectului de
lege pentru aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile. (Discuții.)
OK. Înțeleg că nu sunt doritori pentru dezbateri la acest punct de pe ordinea de zi.
Urmează să exercităm votul asupra punctului 5 din ordinea de zi la sfârșitul ședinței.
*
La punctul 6 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și
pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. (L694/2020)
Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere a proiectului de
lege pentru aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile.
OK. Nu avem senatori înscriși pentru aceste dezbateri.
Și pentru acest punct vom exercita votul la sfârșitul ședinței.
*
La punctul 7 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.210/2020

pentru

modificarea

Ordonanței

Guvernului

nr.99/2000

privind

comercializarea produselor și serviciilor de piață. (L695/2020)
Raportul Comisiei economice, industrii și servicii este de admitere a proiectului de lege privind
aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Senatul este prima Cameră sesizată.
Începem dezbaterile și dau cuvântul doamnei senator Silvia Dinică, din partea Grupului USR PLUS.
- 31 -

Vă rog.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Mulțumesc, doamna președinte.
Avem astăzi un proiect de lege care modifică Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață.
Sunt două tipuri de modificări pe care le supunem astăzi la vot. Una este în ceea ce privește
înlăturarea discriminării dintre operatorii economici, sunt modificări ale art.23 și 24 care, practic,
înlătură această discriminare bazată pe criteriul disponibilității financiare, dar și al spațiului de
depozitare, și al doilea tip de modificare – iarăși, bine-venită, zic eu – este cea care duce la reducerea
birocrației și astfel facilitând o mai bună activitate a acestor operatori economici.
Grupul senatorilor USR PLUS va vota pentru acest proiect de lege.
Vă mulțumesc.
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, doamna senator.
Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să exercităm votul.
*
Așadar, continuăm lucrările cu cea de a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului,
printr-un singur apel nominal, asupra tuturor punctelor dezbătute. Și vă reamintesc că, potrivit art.111
din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă.
În conformitate cu prevederile art.137 alin.(3) din Regulamentul Senatului, urmează explicarea
obiectului votării pentru inițiativele legislative dezbătute anterior.
La punctul 1 al ordinii de zi, aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 6
februarie 2021, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea programului de lucru,
respectiv opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu aprobarea acestuia, iar prin exprimarea
opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot.
La punctul 2 al ordinii de zi opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu modificările în
componența comisiilor permanente, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin
exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot.
La punctul 3 al ordinii de zi, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009
privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
faptelor de corupție – reexaminare din 25.10.2019, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot,
asupra raportului de respingere, respectiv respingerea legii.
Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
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La punctul 4 al ordinii de zi, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010
privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind
organizarea judiciară, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de
respingere, respectiv respingerea legii.
Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
La punctul 5 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru
modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu
privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate
de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, urmează să ne pronunțăm prin vot
asupra raportului și a proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
La punctul 6 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în
contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și
pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot,
asupra raportului și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor.
La punctul 7 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.210/2020

pentru

modificarea

Ordonanței

Guvernului

nr.99/2000

privind

comercializarea produselor și serviciilor de piață, urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului
și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității
senatorilor prezenți.
Având în vedere cele expuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului prin apel
nominal telefonic. (Discuții.)
Domnul Ion Mocioalcă (de la prezidiu):
Pe procedură, dacă-mi permiteți.
Doamna președinte, pe procedură.
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Domnul Eugen Pîrvulescu (de la prezidiu):
Pe procedură și liderul USR.
Domnul Ion Mocioalcă:
Mulțumesc, doamna președintă.
Doamnă președintă,
Stimați colegi,
Vă propun ca, din respect pentru cei care au răbdare de la început până la sfârșitul ședinței,
înainte de a se face apelul telefonic, să-și exprime votul cei din sală. După aceea, mi se pare corect ca
și ceilalți colegi, care nu sunt în sală și stau în fața televizorului sau unde doresc Domniile lor, să fie
apelați să-și exprime votul.
Mulțumesc. (Aplauze; discuții.)
Doamna Anca Dana Dragu:
Mulțumesc, domnule secretar.
Supun la vot propunerea domnului secretar Mocioalcă.
Cine este pentru?
Mulțumesc.
Cine este împotrivă?
Se abține cineva?
Cu unanimitate de voturi…
Domnul Eugen Pîrvulescu (de la prezidiu):
Procedură, liderul USR.
Doamna Anca Dana Dragu:
… se aprobă propunerea domnului secretar.
*
Dau cuvântul domnului lider de grup USR PLUS.
Vă rog.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Mulțumesc, doamna președintă.
O completare a anunțurilor privind componențele comisiilor, la Comisia de mediu va activa
domnul Cosmin Sergiu Vlad, iar la Comisia pentru comunicații și tehnologia informației, domnul
Cristian Berea va fi înlocuit cu domnul Cosmin Sergiu Vlad.
Mulțumesc. (Discuții.)
*
Doamna Anca Dana Dragu:
Având în vedere cele expuse anterior, vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului și vă
reamintesc că senatorul care nu va răspunde la apelurile telefonice va fi considerat absent. Suma
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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.
De asemenea, în conformitate cu prevederile regulamentare, vă reamintesc și 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 veți abține de la vot.
În ceea ce privește inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi pentru care comisiile de
specialitate au întocmit raport de respingere, opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu acesta,
respectiv cu respingerea inițiativelor legislative, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord cu
respingerea acestora, iar prin exprimarea opțiunii „abținere”, vă veți abține de la vot.
Îl invit la microfon pe domnul secretar Pîrvulescu pentru efectuarea apelului nominal.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bună ziua, stimați colegi!
Pentru eficiență, o să dau citire nominal. Rugăminte: cei care suntem în sală spunem „prezent”
și votăm, ca să trecem repede cu tot ce este în sală, după care, colegii de la tehnic, o să începem… o
luăm de la capăt pentru apelul telefonic. E OK?
E în regulă. Haideți să începem cu sala.
Achiței Vasile-Cristian.
Domnul Vasile-Cristian Achiței:
Prezent și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Aelenei Evdochia.
La toate cele șapte, da?
Deci avem șapte puncte pe ordinea de zi, vă rog frumos să vă exprimați.
Vă rog.
Doamna Aelenei Evdochia – sunteți în sală, prezentă.
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Poftiți? Mai tare.
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Haideți la microfonul 3, vă rog.
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Haideți! Haideți! La 3 și la 2. Ne mișcăm, da?
Și acolo! Haideți, doamnă, AUR-ul la 3, PSD-ul acolo…
Doamna Evdochia Aelenei:
Deci 1, 2, 3, 4, 7 – pentru, 5, 6 – abținere.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
1, 2, 3, 4… abținere la 5…
Doamna Evdochia Aelenei:
7 – pentru, 5-6 – abținere.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Anastase Roberta-Alma – nu este.
Anisie Monica-Cristina.
Microfonul 2, vă rog.
Doamna Monica-Cristina Anisie:
Prezent și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna ministru.
Antal István-Loránt – nu este prezent.
Mulțumesc.
Azamfirei Leonard.
Domnul Leonard Azamfirei:
Punctul 1, punctul 2 – pentru, punctul 3, punctul 4 – abținere, punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Badea Viorel-Riceard este online.
Banu Claudia-Mihaela – nu este.
Berea Cristinel.
Poftiți.
Ne întoarcem la microfonul… ce număr e acolo?
Domnul Cristinel-Gabriel Berea:
Unu, unu, unu!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Unu. OK!
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Domnul Cristinel-Gabriel Berea:
Cristi Berea sunt, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Domnul Berea. Berea Cristinel, la toate punctele – pentru.
Mulțumesc. O secundă!
Bica Dănuț – te rog.
Domnul Dănuț Bica:
Prezent, Dănuț Bica, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Bîca Iulian-Mihail.
Domnul Iulian-Mihail Bîca:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Boancă Rodica.
Doamna Rodica Boancă:
Prezent.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Da.
Doamna Rodica Boancă:
Bună ziua!
Votez pentru la punctele 1, 2, 3, 4, 7…
Domnul Eugen Pîrvulescu:
3, 4, 7…
Doamna Rodica Boancă:
Da, cu mențiunea: pentru punctele 3 și 4 însemnând pentru respingerea acelor inițiative
legislative, și mă abțin la punctele 5 și 6.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Stați o secundă! Noi avem la punctul 3 și 4 pentru lege… da?
Ajutați-mă puțin, colegii, doamna Scântei!
Doamna Rodica Boancă:
Pentru respingerea inițiativelor.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru raport de respingere?!
Doamna Rodica Boancă:
Așa era menționat. Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Cum avem acolo? E OK? Eu am trecut pentru.
Bodea Marius.
Domnul Marius Bodea:
Prezent, pentru – la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Bodog Florian-Dorel.
Domnul ministru nu este.
Bordei Cristian.
Domnul Cristian Bordei:
Prezent, pentru – la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Bourceanu Septimiu.
Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu (din sală):
Prezent.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Te rog.
Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu:
Pentru – la toate punctele.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Breahnă-Pravăț – de la PSD, nu este, da? Colega Cristina nu este.
Bumb Sorin – te rog.
Domnul Sorin-Ioan Bumb:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Busuioc Andrei, AUR.
Domnul Andrei Busuioc:
Prezent, votez, pentru 1, 2, 3, 4, 7, pentru și abținere pentru 5, 6.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Cadariu Constantin – nu mai este.
Carp Gheorghe – nu.
Cazanciuc Robert.
Domnule ministru, te rog.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi, punctele 3 și 4 – abținere, restul – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
3 și 4 – abținere.
Cătană Gheorghe Adrian – nu este… este? Te rog.
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
Prezent, pentru punctele 1, 2, 3, 4 și 7 votez pentru, cu mențiunea 3 și 4…
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Abținere.
Domnul Gheorghe Adrian Cătană:
… abținere… respingere, iar pentru punctul 6… 5 și 6 – abținere.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Abținere, mulțumesc.
Cernic Sebastian.
Domnul Sebastian Cernic:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Chirteș Ioan-Cristian.
Domnul Ioan-Cristian Chirteș:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Cionoiu Nicușor.
Domnul Nicușor Cionoiu:
Prezent, pentru 1, 2 – pentru… 3 și 4 – abținere… 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Ca domnul Cazanciuc.
Cioromelea Valentin-Rică, vă rog.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Prezent, punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5, 6 – abținere, punctul 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Ciucă Nicolae nu este.
Cîmpeanu Sorin nu este.
Cîţu Florin.
Corlăţean Titus… Titus nu este.
Cosma Dorinel, vă rog.
Domnul Dorinel Cosma:
Prezent, pentru punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5, 6 – abținere, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Costea Adrian.
Domnul Adrian Costea:
Punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5, 6 – abținere și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
O secundă… Costea Adrian, am reținut: 1, 2, 3, 4 – pentru, abținere – 5, 6, pentru – punctul 7.
Crețu Gabriela.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Gabriela Crețu:
La punctele 1, 2, 5, 6 și 7 votez pentru și la 3 și 4 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Abținere, mulțumesc.
Cristescu Ionel-Dănuț.
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Domnul Ionel-Dănuț Cristescu:
3 și 4 – abținere, la restul – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator de Teleorman.
Cristina Ioan.
Domnul Ioan Cristina:
Prezent, votez pentru la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Császár Károly Zsolt – nu mai este.
Cseke Attila-Zoltan.
Cuc Alexandru-Răzvan – este domnul ministru.
Domnul Alexandru-Răzvan Cuc:
3 și 4 – abținere, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 5, 6 și 7 – pentru.
Mulțumesc.
Darău Ambrozie-Irineu.
Domnul Ambrozie-Irineu Darău:
Prezent, votez pentru la toate cele șapte puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Dăneasă Mircea.
Domnul Mircea Dăneasă:
Prezent, la punctul 1 – pentru, 2 – pentru, 3 – pentru, 4 – pentru, 5 – abținere, 6 – abținere,
7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Deneș Ioan.
Poftiți, domnule ministru.
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Domnul Ioan Deneș:
Prezent, punctele 1 și 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Dinică Silvia-Monica.
Doamna Silvia-Monica Dinică:
Mulțumesc.
Vot „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Dîncu Vasile – nu este.
Dogariu Eugen, vă rog, microfonul 3.
Domnul Eugen Dogariu:
Punctele 1 și 2 – pentru, punctele 3 și 4 – abținere, punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Doamna președinte Dragu Anca.
Doamna Anca Dana Dragu:
Votez pentru la toate cele șapte puncte de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Dunca Marius-Alexandru.
Fejér László-Ödön.
Fenechiu Cătălin-Daniel.
Firea Gabriela a plecat, am văzut-o.
Firu Stela – este doamna… pentru.
Doamna Stela Firu:
Votez „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Florean Ovidiu-Iosif.
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Domnul Ovidiu-Iosif Florean:
Prezent, votez pentru la toate cele șapte puncte.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Fulgeanu-Moagher.
Vă rog, doamna senator, microfonul 3.
Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher:
La punctele 1, 2, 5, 6, 7 – pentru, 3 și 4 – abținere.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
3 și 4 abținere, da?
Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Genoiu Mihail.
Georgescu Laura, vă rog.
Doamna Laura Georgescu:
La punctele 1 și 2 votul meu este pentru, la 3 și 4 – abținere, la 5, 6 și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Ghica Cristian.
Domnul Cristian Ghica:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Gorghiu Alina-Ștefania.
Guran Virgil.
Hangan Andrei, vă rog.
Cum votați? Sunt șapte puncte.
Vă rog să-mi spuneți.
Domnul Andrei Hangan:
Bună ziua!
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Votez pentru la toate cele șapte puncte.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Hatos Adrian.
Domnul Adrian Hatos:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Humelnicu Marius – nu este, nu?
Ioan Raluca-Gabriela – nu este colega noastră.
Iordache Ion – nu este.
Domnul Ion Iordache:
Prezent, pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
A, scuze, colegule! Iordache, da.
Doamna Șoșoacă, vă rog.
(Replică neinteligibilă din sală.)
Iovanovici-Șoșoacă Diana.
Vă rog, doamna senator… la microfon, vă rog.
Microfonul 3 pentru doamna Șoșoacă, vă rog.
Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă:
Da, e OK. Pot și fără microfon, am exercițiu.
Mulțumesc frumos.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Sunt convins.
Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă:
1, 2 și 7 – pentru, 3 și 4 – abținere, 5 și 6 – împotrivă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
5, 6 – contra, 7 – pentru.
Ivan Dan.
Domnul Dan Ivan:
Prezent, pentru la toate cele șapte puncte de pe ordinea de zi.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Kovács Irina Elisabeta – nu mai este colega.
Lavric Sorin.
Domnul Sorin Lavric:
Mă abțin la 5 și 6, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru… pentru… pentru… pentru… abținere la 5 și 6… și pentru.
Mulțumesc.
László Attila.
Mateescu Sorin-Cristian.
Domnul Sorin-Cristian Mateescu:
5, 6 – abținere, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Matei Constantin-Bogdan, vă rog.
Domnul Constantin-Bogdan Matei:
Punctele 3 și 4 – abținere, restul – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Matieș Călin-Gheorghe – nu mai este.
Mazilu Liviu-Lucian este?
Vă rog.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Da, mulțumesc.
Punctele 1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio.
Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai:
Prezent, 3, 4 – abținere, restul – pentru.
Mulțumesc.
- 45 -

Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mihail Radu-Mihai. (Discuții.)
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Prezent și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mircescu Ion-Narcis.
Domnul Ion-Narcis Mircescu:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mirea Siminica mai este?
Doamna chestor nu mai este.
Mîndruță Gheorghiță.
Domnul Gheorghiță Mîndruță:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mocioalcă Ion.
Domnul Ion Mocioalcă:
1, 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Muntean Lucica Dina.
Doamna Lucica Dina Muntean:
Prezentă, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mureșan Claudiu-Marinel.
Domnul Claudiu-Marinel Mureșan:
Bună ziua!
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Prezent, votez „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Mutu Gabriel.
Domnul Gabriel Mutu:
3, 4 – abținere, celelalte puncte – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Nazare Alexandru – nu este.
Neagu Ionuț, vă rog.
Domnul Ionuț Neagu:
Pentru la toate punctele de azi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Neagu Ionuț… scuze… Neagu Nicolae – nu mai este.
Negoi Eugen-Remus.
Domnul Eugen-Remus Negoi:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Niculescu-Ţâgârlaş.
Novák Csaba-Zoltán.
Oprea Ștefan-Radu.
Oprinoiu Aurel.
Domnul Aurel Oprinoiu:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Oros Nechita.
Pandea Ciprian.
Domnul Ciprian Pandea:
Prezent, votez „pentru” pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Pauliuc Nicoleta.
Doamna Nicoleta Pauliuc:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Pălărie Ștefan – deci nu este colegul, da?
Petcu Toma-Florin nu este.
Pistru Eusebiu-Manea.
Din sală: Numai o clipă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog.
Domnul Ștefan Pălărie:
Scuze, scuze, nu eram lângă microfon.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pălărie?
Domnul Ștefan Pălărie:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog.
Domnul Ștefan Pălărie:
Votez „pentru” pentru toate cele șapte puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc mult.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Petcu nu este.
Pistru Eusebiu nu mai este.
Pîrvulescu Eugen – votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Popa Maricel , vă rog.
Domnul Maricel Popa:
Prezent, 1 și 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Popescu Ion-Dragoș.
Domnul Ion-Dragoș Popescu:
Prezent, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Mersi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Postică Andrei.
Domnul Andrei Postică:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Potecă Vasilică.
Domnul Vasilică Potecă:
Prezent, votez pentru la toate punctele de la ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Poteraș Cosmin-Marian.
Domnul Cosmin-Marian Poteraş:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Prioteasa Ion.
Pufu Vlad-Mircea. (Discuții.)
Eu conduc ședința, cu doamna…
Domnul Vlad-Mircea Pufu:
Pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pufu Vlad-Mircea, vă rog…
Nu întrerupeți procedura de vot… nu întrerupeți procedura de vot!
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Vă rog, domnule Pufu.
Domnul Vlad-Mircea Pufu:
Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Puiu Ovidiu, vă rog.
Domnul Ovidiu Puiu:
3, 4 – abținere, 1, 2, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
1, 2, 5, 6, 7 – pentru, vă rog, da?
Purcărin Bianca-Mihaela – nu este.
Răducanu Sebastian, vă rog.
Domnul Sebastian Răducanu:
La 1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Resmeriță Cornel-Cristian.
Romașcanu Lucian.
Rotaru Ion – nu este.
Rujan Ion-Cristinel.
Vă rog, domnule…dați-i microfonul de acolo… vă rog, microfonul 4.
Domnul Ion-Cristinel Rujan:
1, 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Sbîrnea Liliana.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Prezentă.
Totuși, aș insista ca doamna președinte și un vicepreședinte să fie prezenți acolo, pentru că așa
spune Regulamentul, domnule secretar.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Da, doamnă, mulțumesc.
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Eu conduc ședința și suntem în procedură de vot acum.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Vă rugăm frumos.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog, haideți.
Doamna Liliana Sbîrnea:
1, 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Scarlat George.
Te rog, domnule senator.
Domnul George Scarlat:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Cineva din staff, căutați-o pe doamna președinte, dacă este dorită… (Discuții.)
Doamna președinte, erați solicitată aici.
Vă rog, luați loc, mulțumesc.
Gata, s-a rezolvat și această problemă.
Doamna Scântei Laura-Iuliana.
Vă rog, doamna senator.
Doamna Laura-Iuliana Scântei:
Vă mulțumesc.
Votul meu este pentru la toate proiectele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Spătaru Elena-Simona.
Doamna Elena-Simona Spătaru:
Prezentă, votez „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Stan Ioan – colegul de la PSD nu este.
Stănescu Paul – nu este.
Stocheci Cristina-Mariana – nu este.
Streinu Cercel – nu este…
Domnul Adrian Streinu Cercel:
Sunt. Sunt. Sunt. Sunt prezent.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Este prezent… mă scuzați, domnule doctor.
Domnule Streinu Cercel, vă rog.
Domnul Adrian Streinu Cercel:
Punctele 1 și 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Stroe Felix – nu este.
Tánczos Barna – nu este.
Târziu Claudiu-Richard.
Vă rog, domnule lider.
Domnul Claudiu-Richard Târziu:
5, 6 – abținere, restul – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
1, 2, 3, 4 – pentru, 7 – pentru, 5, 6 – abținere.
Mulțumesc.
Tîlvăr Angel.
Toanchină Marius-Gheorghe.
Domnul Marius-Gheorghe Toanchină:
Prezent, punctele 1, 2 – pentru, punctele 3, 4 – abținere și punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Trifan Raoul-Adrian.
Domnul Raoul-Adrian Trifan:
Prezent, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Trufin Lucian – nu este.
Turos Lóránd – nu este.
Țapu Nazare Eugen.
Vela Ion Marcel.
Veștea Mihail.
Domnul Mihail Veștea:
Veștea Mihail, votez pentru la toate punctele și cred că așa e bine să voteze toată lumea.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Viașu Cosmin-Cristian.
Domnul Cosmin-Cristian Viașu:
Prezent, votez pentru la toate cele șapte puncte de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Vicol Costel.
Domnul Costel Vicol:
Prezent, votez pentru la toate cele șapte puncte.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Vlad Sergiu Cosmin.
Domnul Sergiu Cosmin Vlad:
Prezent, votez pentru la toate proiectele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vlașin Sorin.
Voiculescu Liviu-Dumitru.
Zamfir Daniel-Cătălin.
Zob Alexandru-Robert.
Domnul Alexandru-Robert Zob:
Prezent, „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Stimați colegi,
Ne pregătim pentru votul online, apel telefonic, da? Cred că m-ați urmărit și dumneavoastră,
cei din staff. Dacă nu, vă ajut puțin. Parcurgem câteva nume, după care începem să sunăm.
Anastase Roberta, Antal, Badea, Banu, Bodog, da?… vă ajut cumva înainte… Breahnă,
Cadariu, Carp Gheorghe.
Haideți să sunăm la Anastase Roberta-Alma.
Pregătim Antal István-Loránt.
Doamna Roberta-Alma Anastase:
Bună seara!
Roberta Anastase, senator de Prahova, PNL, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Antal István-Loránt.
Se pregătește Badea Viorel-Riceard.
Domnul Antal István-Loránt:
Bună ziua!
Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, și la toate punctele votez pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Badea Viorel-Riceard.
Se pregătește Banu Claudia-Mihaela.
Domnul Viorel-Riceard Badea:
Bună seara!
Sunt senatorul Viorel Badea, de la punctul 1 la punctul 7 votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Banu Claudia.
Se pregătește Bodog Florian-Dorel.
Banu Claudia-Mihaela.
Doamna Claudia-Mihaela Banu:
Claudia Banu, senator de Vâlcea, Circumscripția nr.40, votul meu este „pentru” pentru toate
punctele de pe ordinea de zi.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Domnul senator Bodog.
Se pregătește Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina.
Domnul Bodog… microfonul 3, cred.
Nu ne grăbim, avem răbdare cu colegii din online.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Sunt senatorul Florian Bodog, senator PSD Bihor, votul meu este pentru la punctele 1 și 2,
abținere la punctele 3 și 4 și pentru la celelalte puncte de pe ordinea de zi.
Vă doresc o zi frumoasă.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, Doamne-ajută!
Breahnă-Pravăț.
Se pregătesc Cadariu Constantin și Carp Gheorghe după.
Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina.
Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț:
Da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Votați, doamna senator.
Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț:
Bună seara!
Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina, senator PSD, Circumscripția electorală nr.4 Bacău, votul meu
este următorul: punctele 1, 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Domnul Cadariu.
Se pregătește domnul Carp Gheorghe.
Domnul Constantin-Daniel Cadariu:
Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este „pentru” pentru toate cele șapte
puncte de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
- 55 -

Domnul Carp Gheorghe.
Se pregătesc domnul Ciucă Nicolae și domnul Cîmpeanu Sorin.
Domnul Gheorghe Carp:
Senator Carp Gheorghe, pentru toate cele șapte puncte – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul ministru Ciucă, domnul Cîmpeanu și domnul prim-ministru Cîțu Florin.
Avem? Vă rog, haideți.
Domnule Cîmpeanu, vă rog.
Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu:
Mulțumesc.
Sorin Cîmpeanu, votul meu este pentru la toate cele cinci puncte.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc… șapte.
Ciucă Nicolae, Cîțu Florin.
Se pregătește domnul Corlățean Titus.
Ce avem?
Domnul Nicolae-Ionel Ciucă:
Votez pentru.
Votăm pentru fiecare în parte sau la toate?
Domnul Eugen Pîrvulescu:
La toate, domnule ministru.
Spuneți la toate pentru, da?
Domnul Nicolae-Ionel Ciucă:
Deci atât la prima, cât și la a doua, și la a treia, și la a patra, și la a cincea propunere votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Și la a șaptea.
Mulțumim frumos, domnule ministru. Sunt șapte puncte.
Pe domnul prim-ministru Florin Cîțu îl avem?
Domnul Florin-Vasile Cîțu:
Bună seara!
Senator Cîțu Florin-Vasile, vot pentru la toate punctele.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule prim-ministru.
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Domnule Titus Corlățean, vă rog.
Se pregătesc Császár Károly Zsolt și Cseke Attila-Zoltan după.
Cred că v-am încurcat puțin, dar avem răbdare cu voi.
Vă rog.
Domnul Titus Corlățean:
Bună seara!
Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu la punctele 3 și 4 de pe ordinea de
zi – abținere, la toate celelalte puncte – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule Corlățean.
Császár Károly Zsolt.
Se pregătește Cseke Attila.
Avem? Haideți!
Cseke! Haideți! Cseke Attila. Nu-i problemă.
Domnul Cseke Attila-Zoltan:
Sunt senatorul Cseke Attila, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumim, domnule ministru.
Császár Károly Zsolt.
Dîncu Vasile se pregătește.
Domnul Császár Károly Zsolt:
Bună seara!
Sunt senatorul Császár Károly, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
O zi bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul Dîncu Vasile.
Se pregătesc Dunca Marius-Alexandru și Fejér László-Ődőn.
Domnul Vasile Dîncu:
Vasile Dîncu, Circumscripția nr.13 Cluj, votul meu este următorul: pentru numărul 1 și 2 – pentru,
proiectele 3 și 4 – abținere și 5, 6 și 7 – pentru.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Dunca Marius-Alexandru.
Se pregătesc Fejér László-Ődőn și Fenechiu Daniel apoi.
Dunca Marius, Fejér și Fenechiu.
Domnul Marius-Alexandru Dunca:
Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov, la punctele 1 și 2 – pentru, 3 și 4, punctele 3 și
4 – abținere, iar la punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Fejér László-Ődőn și Fenechiu Daniel.
Domnul Fejér László-Ődőn:
Bună ziua!
Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR Covasna, votez „pentru” pentru toate
punctele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Fenechiu Daniel.
Se pregătește Firea Gabriela.
Poftiți!
Domnul Fenechiu. Îl sunăm a doua oară.
Firea Gabriela.
Genoiu Mihail se pregătește.
Doamna Gabriela Firea:
Bună seara!
Gabriela Firea, senator PSD de București, voturile mele sunt: pentru punctele 1 și 2 – pentru,
punctele 3, 4 – abținere, punctele 5, 6, 7 – pentru.
Mulțumesc. O seară bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Genoiu Mihail.
Se pregătește Gorghiu Alina-Ștefania.
Domnul Mihail Genoiu:
Sunt Genoiu Mihail, votul meu este: punctele 1, 2, 5, 6, 7 – pentru, punctele 3 și 4 – abținere.
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Mulțumesc.
Bună seara!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Alina Gorghiu.
Guran Virgil se pregătește.
Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:
Mulțumesc.
Alina Gorghiu sunt, senator de Timiș, votul meu astăzi pentru ordinea de zi este pentru la toate
punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna Gorghiu.
Domnul lider Guran Virgil.
Se pregătește Humelnicu Marius.
Domnul Virgil Guran:
Bună seara!
Sunt senatorul Virgil Guran, votez pentru la toate cele 5 puncte de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Șapte puncte, domnule lider.
Mulțumesc.
Humelnicu Marius.
Se pregătește Kovács Irina Elisabeta.
Nu. Acum o sunăm pe Ioan Raluca.
Scuze! Scuze!
Humelnicu Marius, Ioan Raluca și Kovács Irina Elisabeta.
Domnul Marius Humelnicu:
Bună seara!
Marius Humelnicu, senator de Galați, pentru punctele 1 și 2 – pentru, punctele 3 și 4 – abținere,
5, 6 și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Ioan Raluca-Gabriela și Kovács Irina.
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Doamna Raluca-Gabriela Ioan:
Ioan Raluca-Gabriela, votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
La toate punctele, da?
Din sală: La toate punctele.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Doamna Raluca-Gabriela Ioan:
La toate punctele, da, da.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, doamna senator.
Kovács Irina Elisabeta.
Se pregătește László Attila.
Doamna Kovács Irina Elisabeta:
Bună seara!
Kovács Irina Elisabeta, senator UDMR Sălaj, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc și eu.
László Attila.
Se pregătește Matieș Călin-Gheorghe.
Domnul László Attila:
Bună ziua!
Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Matieș Călin-Gheorghe.
Se pregătește Mirea Siminica.
Apoi domnul ministru Nazare să se pregătească.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Călin Matieș, senator PSD, Circumscripția nr.1 Alba, punctele 1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere,
5, 6, 7 – pentru.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Doamna Mirea Siminica.
Se pregătește domnul ministru Nazare Alexandru.
Doamna Siminica Mirea:
Bună seara!
Sunt senator Siminica Mirea și votul meu este următorul: pentru punctele 1 și 2 – vot pentru,
punctele 3 și 4 – abținere, punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Domnul Nazare Alexandru.
Se pregătesc Neagu Nicolae și Niculescu-Țâgârlaș.
Domnul Alexandru Nazare:
Bună ziua!
Alexandru Nazare, votez pentru la toate voturile.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Neagu Nicolae.
Se pregătesc Niculescu-Țâgârlaș și Novák Csaba-Zoltán.
Domnul Nicolae Neagu:
Bună seara!
Nicolae Neagu, senator PNL de Sibiu, votul meu este pentru la toate punctele înscrise pe
ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Niculescu-Țâgârlaș.
Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș:
Sunt senatorul Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin, de la Maramureș, vot „pentru” pentru
toate proiectele de pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
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Novák Csaba-Zoltán.
Se pregătesc Oprea Ștefan-Radu și domnul ministru Nechita Oros.
Domnul Novák Csaba-Zoltán:
Bună seara, domnilor colegi!
Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este pentru la toate punctele de
pe ordinea de zi.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Oprea Ștefan-Radu.
Se pregătește domnul ministru Oros Nechita.
Nu răspunde Oprea Ștefan-Radu?
Bun, atunci, domnul ministru Oros și Toma Petcu.
Vedeți că aveți două numere la Toma Petcu. Petcu Toma-Florin.
Oros Nechita nu răspunde.
Mai dăm o tură.
Petcu Toma-Florin.
Domnul Toma-Florin Petcu:
Bună seara!
Petcu Toma, senator PNL, Circumscripția nr.19, votez la toate punctele de pe ordinea de zi pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator de Giurgiu.
Domnul Pistru și se pregătește domnul Prioteasa Ion.
Domnule Oros, haideți, domnule ministru.
Domnul Nechita-Adrian Oros:
Alo!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog.
Domnul Nechita-Adrian Oros:
Da. Adrian Oros, senator PNL de Cluj, „pentru” pentru toate cele cinci proiecte legislative.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Șapte proiecte.
Mulțumesc frumos, domnule ministru.
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Pistru Eusebiu-Manea.
Se pregătește Prioteasa Ion.
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
Eusebiu Pistru, senator de Arad, la punctele 1 și 2 – pentru, la punctele 3, 4 – abținere și la
punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Prioteasa Ion.
Se pregătește Purcărin Bianca-Mihaela.
Domnul Ion Prioteasa:
Sunt senatorul Ion Prioteasa, votez la punctele 1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Purcărin Bianca-Mihaela.
Se pregătesc Resmeriță Cornel și Romașcanu Lucian.
Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:
Bună seara!
Sunt senatorul Cristian Resmeriță, la punctele 1 și 2 votez pentru, la punctele 3 și 4 – abținere,
la punctele 5, 6 și 7 votez pentru.
Vă mulțumesc
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Resmeriță Cornel.
Se pregătește Romașcanu Lucian. (Discuții.)
Pe cine?
Din sală: Doamna Purcărin.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Doamna Purcărin.
Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
Bianca Purcărin, PSD Bacău: 1 și 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Resmeriță Cornel, Romașcanu Lucian. (Discuții.)
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Cine? Resmeriță? Nu mi l-am notat, îmi cer scuze! L-ați notat dumneavoastră? (Discuții.)
OK. Da, Resmeriță a votat. Am înțeles. Deci tot așa a votat, tot ca doamna Purcărin. Scuze!
Romașcanu, vă rog.
Rotaru Ion.
Nu răspund nici Romașcanu, nici Rotaru? Nu.
Stan Ioan.
Stănescu Paul.
Vă rog. Aștept.
Domnul Ioan Stan:
Bună seara!
La punctele 1, 2, 5, 6, 7 – pentru, 3, 4 – abținere.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pe cine am avut? (Discuții.)
Domnul Ioan Stan:
Senatorul Ioan Stan.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Ioan Stan.
Mulțumesc.
Stănescu Paul.
Domnul Paul Stănescu:
Paul Stănescu, votul meu este: punctele 1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere, 5, 6 și 7 – pentru.
Mulțumesc.
O seară frumoasă!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Stocheci Cristina-Mariana.
Și Stroe Felix se pregătește.
Doamna Cristina-Mariana Stocheci:
Bună seara!
Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu în seara aceasta este următorul: la punctele
1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Mulțumesc.
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Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Stroe Felix.
Se pregătește Tánczos Barna.
Tánczos Barna nu răspunde?
Stroe n-a răspuns.
Tánczos Barna?
Tîlvăr Angel.
Trufin Lucian.
Domnul Angel Tîlvăr:
Bună seara!
1, 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru… Vrancea.
Bună seara! (Discuții.)
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pe cine am avut? Ajutați-mă puțin!
Domnul Angel Tîlvăr:
Angel Tîlvăr, Vrancea: 1, 2 – pentru, 3, 4 – abținere, 5, 6, 7 – pentru.
Vă mulțumesc.
Bună seara!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Trufin Lucian, Turos Lóránd.
Domnul Turos Lóránd:
Bună seara!
Sunt senatorul Turos Lóránd, votul meu este pentru la toate punctele de ordinea de zi.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Trufin Lucian a răspuns?
Vă rog.
Vă rog, patru.
Domnul Lucian Trufin:
Bună ziua, stimați colegi!
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Senator Lucian Trufin, PSD Botoșani, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul:
la punctele 1 și 2 – pentru, punctele 3, 4 – abținere, la ultimele puncte, 5, 6 și 7 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Țapu Nazare Eugen, Vela Ion Marcel.
Domnul Eugen Țapu Nazare:
Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la toate punctele de pe
ordinea de zi.
Bună seara!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Vela Ion Marcel.
Se pregătește Vlașin Sorin.
Domnul Ion Marcel Vela:
Bună seara, dragi colegi!
La toate punctele votez pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule ministru Marcel Vela.
Vlașin Sorin.
Se pregătește Voiculescu Liviu-Dumitru.
Domnul Sorin Vlașin:
Senator Sorin Vlașin, pentru ordinea de zi votez: punctul 1, punctul 2 – pentru, 3, 4 – abținere,
5, 6, 7 – împotrivă. Pentru, scuze, scuze! Pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Pentru, pentru.
Mulțumesc, domnule senator.
Domnul Sorin Vlașin:
Mersi mult.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Voiculescu Liviu-Dumitru.
Se pregătește Zamfir Daniel-Cătălin.
Vă rog. Patru.
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Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu:
Bună seara!
Sunt senatorul Liviu Voiculescu, Circumscripția electorală nr.30 Olt, votul meu este pentru la
toate punctele de pe ordinea de zi.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc și eu.
Zamfir Daniel-Cătălin
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Daniel Zamfir sunt, iar votul meu este următorul: la punctele 1 și 2 – pentru, la punctele 3
și 4 – abținere, iar la punctele 5, 6 și 7 – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc.
Stimați colegi, mai facem o tură, al doilea apel nominal, cu permisiunea dumneavoastră și a
doamnei președinte.
Fenechiu Daniel-Cătălin, vă rog.
Mai pregătiți – un coleg – încă un telefon pentru Oprea Ștefan-Radu.
Vă rog.
Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:
Bună seara!
Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, Grup parlamentar PNL, votul meu
este pentru la fiecare punct de pe ordinea de zi, de la 1 până la 7.
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă mulțumesc. Mulțumesc din suflet.
Oprea Ștefan-Radu.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Radu-Ștefan Oprea, senator PSD Prahova, votez la punctele 1 și 2 – pentru, punctele 3, 4 – abținere,
punctele 5, 6, 7 – pentru.
Vă mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc și eu.
Resmeriță a votat, ați spus, da?
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Mulțumesc.
O să iau de la dumneavoastră.
Romașcanu Lucian și Rotaru Ion.
Treiul. Dați-mi drumul la trei.
Domnul Ion Rotaru:
Da, bună seara, stimați colegi!
Ion Rotaru, senator PSD de Brăila, votul meu este următorul: punctele 1 și 2 – vot pentru,
punctele 3 și 4 – abținere, punctele 5, 6, 7 – vot pentru.
Mulțumesc.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule Rotaru.
Domnul Romașcanu, dacă a răspuns.
Domnul Lucian Romașcanu:
Da, bună seara!
Lucian Romașcanu, senator PSD Buzău, voturile mele sunt: punctele 1 și 2 – pentru, 3 și 4 – abținere,
5, 6, 7 – pentru.
Vă mulțumesc și o seară bună!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule lider de grup.
Doamne-ajută!
Stroe Felix și Tánczos Barna.
Domnul Felix Stroe:
Alo!
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Vă rog.
Domnul Felix Stroe:
Senator Stroe Felix, senator de Constanța, punctele 3 și 4 – abținere, în rest – pentru.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Mulțumesc, domnule senator.
Și mai avem pe domnul ministru Tánczos Barna. (Discuții.)
Nu răspunde?
Mă ajutați, de la staff, dacă mai am ceva. Ia uitați-vă puțin, vă rog mult. Mi s-a părut că am
cerut ceva noi.
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Mai încercați la domnul ministru Tánczos, vă rog.
Poate găsea un consilier acolo să răspundă. E ministru, totuși! Era bine să răspundă domnul
ministru. Da. Nu răspunde?
Bine. Încheiem, atunci, votul din seara aceasta.
Vă mulțumesc, stimați colegi.
Doamna președinte, vă rog.
PAUZĂ
Doamna Anca Dana Dragu:
Rog pe domnul secretar de ședință să ne comunice rezultatul numărătorii voturilor.
Vă rog, domnule secretar.
Domnul Eugen Pîrvulescu:
Doamna președinte, din totalul de senatori, au răspuns la apel 135 de senatori din totalul de…
Altceva nu mai trebuie să anunțăm. A, vreți la toate să… La toate vreți? Doar atât? (Discuții.)
Gata, luăm fiecare punct. Am înțeles, doamna președinte.
La punctul 1 de pe ordinea de zi au răspuns: 135, zero – contra, zero – abținere, 135 – pentru.
Punctul 2 de pe ordinea de zi: 135 au răspuns, 135 – pentru, zero – contra, zero – abținere.
La punctul 3 de pe ordinea de zi: din totalul de 135 de răspunderi la apel au fost voturi pentru – 87,
contra – zero, abțineri – 48.
Punctul 4 de pe ordinea de zi: voturi pentru – 87, contra – zero și abțineri – 48.
Punctul 5 de pe ordinea de zi: din totalul de 135 au fost 123 – pentru, un vot contra, 11 abțineri.
Punctul 6 de pe ordinea de zi: din totalul de 135 au fost 123 pentru, un vot contra, 11 abțineri.
La punctul 7 de pe ordinea de zi: 135, din totalul de 135, 135 – pentru, zero – contra, zero – abținere.
Vă mulțumesc.
Seară bună!
Doamna Anca Dana Dragu:
Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, programul de lucru al Senatului pentru
perioada 2 – 6 februarie 2021 a fost aprobat.
Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, modificările în componența comisiilor
permanente, înscrise la punctul 2 al ordinii de zi, au fost aprobate.
Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, inițiativa legislativă înscrisă la punctul 3 al
ordinii de zi a fost respinsă.
Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, inițiativa legislativă înscrisă la punctul 4 al
ordinii de zi a fost respinsă.
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Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, inițiativa legislativă înscrisă la punctul 5 al
ordinii de zi a fost adoptată.
Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, inițiativa legislativă înscrisă la punctul 6 al
ordinii de zi a fost adoptată.
Urmare a anunțului făcut de secretarul de ședință, inițiativa legislativă înscrisă la punctul 7 al
ordinii de zi a fost adoptată.
Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului.
Bună seara!
Ședința s-a încheiat la ora 18.30.
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