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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 22 februarie 2021 

 

Şedinţa a început la ora 16.08. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Stimați colegi, 

Vă invit să vă ocupați locurile în sală, pentru a putea începe ședința de plen. 

La ora 17.00 urmează să avem ședința de vot final. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 22 februarie 2021. 

Ședința este condusă de subsemnata, Anca Dana Dragu, președinte al Senatului, asistată de 

domnul senator Ion Mocioalcă și domnul senator Dan Ivan, secretari ai Senatului. 

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

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

pagina de internet a Senatului. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.111 și art.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. 

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

parlamentar, pentru maximum două minute, în ordinea mărimii grupurilor. Senatorii neafiliați pot 

interveni pentru maximum un minut. De asemenea, pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței de plen 

a Senatului desfășurată prin mijloace electronice, solicitările senatorilor de a interveni telefonic la 

lucrări se pot efectua prin transmiterea unui 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 desfășura sesiunea de vot 

final, începând cu ora 17.00. Votul se va exprima printr-un singur apel nominal, supunându-se unui 

singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 
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Stimați colegi, 

Vă reamintesc că inițiativele legislative înscrise la punctele de la 1 la 9 ale ordinii de zi au fost 

dezbătute în ședința plenului Senatului de miercuri, 17 februarie anul curent, și urmează să ne 

pronunțăm asupra acestora în sesiunea de vot final, conform programului stabilit, atunci când vom 

exercita votul și asupra inițiativelor legislative pe care le vom dezbate în ședința de astăzi. 

De asemenea, precizăm că, la punctul 5 al ordinii de zi, astăzi urmează să ne pronunțăm asupra 

solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a inițiativei înscrise la acest punct. 

* 

O intervenție din partea liderului Grupului parlamentar PNL. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Virgil Guran: 

Bună ziua! 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Propun retrimiterea la comisie: L14/08.01.2021 și, de asemenea, L641/2020. 

Deci punctul 10 și punctul 19, ultimul punct. 

* 

Și la L641 vin și cu o mică motivație. 

Într-adevăr, legea prevede un lucru, să li se deconteze niște bani celor de pe la ASF, ceea ce cred 

că nu mai e cazul. Asta este foarte clar. Dar, în același timp, să știți că legea asta face și un pic de ordine în 

acest sistem, în care de multe ori știți că ne lovim de asigurători care nu răspund de nimic și nu despăgubesc 

oamenii, ne lovim de fonduri de investiții care, uneori, au dispărut și-atunci trebuie un pic de ordine. 

Și, printre altele, se reglementează ceva: acel lucrător care merge în control, să aibă dreptul să-și 

deconteze cheltuielile de judecată. Adică, cu alte cuvinte, nu din banii lui să-și angajeze un avocat, 

pentru că cred că e singura instituție în care merge omul, care pleacă în control, să angajeze avocat din 

banii lui și să piardă banii lui. Cred eu că aici toți suntem de acord că în piața aceasta trebuie făcută 

ordine, nu să dăm facilități celor de la ASF. Dar trebuie făcută ordine. 

Și, într-adevăr, mai e specificat ceva: dacă nu e făcută o acțiune cu rea-credință, de către cel 

care merge în control, să nu fie dosar penal. E paradoxal, stimați colegi. În România, din păcate, de 

multe ori trebuie să precizăm încă o dată ce înseamnă prezumția de nevinovăție, pentru că, o spun cu 

toată deschiderea și am spus-o dintotdeauna, din păcate, avem și procurori care aplică legea așa cum 

nu trebuie și care nu o înțeleg foarte bine. Și-atunci, din păcate, trebuie să specificăm în anumite legi 

că omul, dacă e de bună-credință, nu trebuie acuzat penal, numai de dragul de a face ceva și a 

demonstra că ai activitate în justiție. 
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Așa că propun două săptămâni retrimitere la comisie și pentru L14, și pentru L641. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, domnule senator Romașcanu. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Într-adevăr, legea L641 corectează lucruri importante pentru ASF. Are și acest mic articol care 

instituie niște beneficii pentru lucrătorii ASF. 

Eu nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm două săptămâni pentru a corecta această lege. Noi avem 

un amendament gata pregătit pentru ea, care abrogă acel articol 3. Conform art.104 alin.(2) din 

Regulamentul Senatului, putem să depunem și să votăm amendamente în plen. Deci propunerea mea ar 

fi să rezolvăm această lege astăzi. 

Și legat de retrimiteri la comisie, vă reamintesc – și o fac și eu acum, ca să fie procedural –, 

punctul 5 de pe ordinea de zi, L161, a fost cerere, la ședința trecută, de retrimitere la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Mircescu. 

Vă rog. 

Domnul Ion-Narcis Mircescu: 

Dragi colegi, 

Referitor la retrimiterea de la L641, Grupul USR PLUS susține retrimiterea la comisie. 

Este o lege importantă, iar actuala Comisie de buget, finanțe din cadrul Senatului nu a apucat să 

se pronunțe pe această lege. Drept urmare, nu vedem niciun fel de grabă și dorim ca această lege să fie 

dezbătută în comisia de specialitate și ulterior să ajungă în plen. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

* 

Trecem, ca atare, la ordinea de zi înscrisă pe agenda de astăzi. 

La punctul 10 al ordinii de zi este cerere de retrimitere la comisie și în sesiunea de vot final 

vom supune votului propunerea liderului Grupului PNL de retrimitere la comisie. 
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* 

La punctul 11 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (L16/2021) 

Raportul suplimentar comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru învățământ, tineret și 

sport este de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Există înscrieri pentru luare de cuvânt la acest punct al ordinii de zi? 

OK, am încheiat dezbaterile generale și inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 12 al ordinii de zi a ședinței de astăzi avem Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, republicat, 

precum și adoptarea unor măsuri pentru depunerea electronică a proiectelor și a propunerilor legislative. 

Vă informez că proiectul de hotărâre se regăsește afișat pe pagina de internet a Senatului. 

Există intervenții asupra acestui punct de pe ordinea de zi? 

Vă rog, doamna vicepreședintă. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

E un moment, aș spune eu, destul de important în activitatea Senatului României, pentru că prin 

această modificare de Regulament oferim niște metode alternative pentru activitatea sănătoasă a 

fiecăruia dintre noi. 

Pentru că sunt sigură că nu toți colegii au avut timp să studieze raportul Comisiei de 

regulament, vă informez că proiectul pe care Grupul senatorilor PNL împreună cu colegii de la USR, 

UDMR și AUR l-au inițiat prevede un lucru simplu, pe care instituțiile din România, din păcate, nu-l 

au decât într-o mică măsură. Și anume am reglementat o aplicație, care se numește „Aplicație pentru 

gestionarea înregistrării proiectelor legislative”, aplicație care va facilita, practic, pentru fiecare dintre 

noi, pentru fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de partidul pe care-l reprezentați, posibilitatea de a 

depune online proiecte legislative, întrebări, interpelări, declarații politice. E un lucru la care ne-am 

gândit încă din perioada stării de urgență, dar sunt convinsă că această facilitate, acest mod sănătos de 

comunicare va fi unul de lungă durată. 

În ceea ce mă privește, o să vă rog pe dumneavoastră și Secretariatul General să integrăm 

aceste modificări ale Regulamentului atunci când ne vom putea permite, într-o formă hard a 
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Regulamentului, astfel încât fiecare dintre noi să-l putem avea în forma actualizată și, sigur, varianta 

electronică s-o actualizăm și s-o punem la dispoziția colegilor pe site, pentru ca aceștia să poată ști, din 

momentul în care va deveni disponibilă această modalitate, să știe cum se pot depune inițiativele online. 

De asemenea, și acesta este ultimul aspect tehnic la care mă refer, fiecare dintre noi, fiecare 

dintre senatori va beneficia de certificate digitale calificate, pe durata întregului mandat, pentru a putea 

depune aceste inițiative, declarații, interpelări online, care să permită semnarea acestor documente cu 

semnătură electronică avansată. 

Eu vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul dat în votul acestui raport și astăzi mă bizui pe 

sprijinul dumneavoastră în votarea modificărilor la Regulament, pentru că, repet, e una care ne aduce 

în anul în care trăim. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc. 

Domnule senator Romașcanu, vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Într-adevăr, este important să ajungem, în 2021, să putem comunica electronic. În schimb, revin 

cu o rugăminte. A mai fost adresată de la acest microfon de un alt coleg de-al meu. Nu cred că este o 

problemă, în primul rând nu cred că este o problemă de imagine, să solicităm și BP-ul să solicite ferm 

celor îndrituiți să vaccineze senatorii și personalul din birourile tehnice. 

Este un dublu motiv pentru asta. O dată, pentru că muncesc școlile, muncesc spitalele, este o 

dovadă de solidaritate ca și parlamentarii să vină la serviciu și să nu stea acasă, pe tabletă. Iar, în al 

doilea rând, este foarte important să dezbatem. Această procedură simplificată reduce foarte mult din 

ceea ce ar trebui să facă Parlamentul. Deci e evident că o prezență fizică este mai mult decât de dorit. 

Revin cu această rugăminte, să găsim calea legală necesară… au fost, probabil, multe instituții 

deja vaccinate. Cred că persoanele care se aflau în zona de risc deja au fost vaccinate, nu cred că este 

nimic nelalocul lui să solicităm ca și parlamentarii și membrii staffului să fie vaccinați. Deci vă rog, 

doamna președintă, să luăm măsurile necesare, să dăm o adresă din partea BP-ului, astfel încât să se 

treacă la vaccinarea parlamentarilor. 

Vă mulțumesc mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 
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Vom începe vaccinarea personalului, staffului din Senatul României în jur de 8 martie, iar 

pentru senatori, chiar vineri. Astăzi am fost din nou în discuții cu autoritățile și începem încărcarea, în 

baza de date de vaccinare, și a senatorilor și sperăm ca în câteva zile să putem începe vaccinarea. Corect. 

Vă mulțumesc frumos. 

Avem o intervenție… domnul Claudiu Târziu, senatorul Claudiu Târziu. 

Vă rog. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

N-aș vrea să se înțeleagă greșit ce a spus colegul nostru mai devreme. Să se vaccineze cine vrea 

să se vaccineze. Noi discutăm despre o lege care ajută și în situații dificile, în care nu toată lumea 

poate să fie prezentă aici, și e și o soluție tehnică pe măsura secolului în care trăim. Susțin în 

continuare, așa cum am făcut de la bun început, proiectul acesta. Și fac încă o dată precizarea: se 

vaccinează cine vrea să se vaccineze și asta nu elimină posibilitatea de a depune o lege electronic. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Mai avem o intervenție la acest punct al ordinii de zi, din partea domnului senator Raoul Trifan, 

din partea Grupului parlamentar USR PLUS. 

Vă rog, intervenție telefonică. 

Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Se începe, prin această modificare de Regulament, un proces lung, dar absolut necesar pentru 

digitalizarea instituției Parlamentului. Societatea română avansează în ritm alert, iar instituțiile publice 

trebuie să țină pasul cu ea. Avem datoria, ca parlamentari, să elaborăm o legislație care, pe de o parte, 

să faciliteze transformarea digitală a instituțiilor statului român, iar, pe de alta, să elimine blocajele 

legislative care înfrânează dezvoltarea mediului de business și a societății civile. 

Stimați colegi, 

Astăzi, prin votul nostru, dăm drumul depunerii digitale de inițiative legislative, de întrebări și 

de interpelări. Este un pas spre normalitate, dar doar unul dintre pașii pe care trebuie să-i facem 

împreună pentru a aduce instituțiile publice din România la standardele anului 2021. 

Grupul USR PLUS va vota, bineînțeles, pentru această modificare de Regulament, absolut 

normală și necesară. Vă îndemn să votați la fel. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 
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Am încheiat aici dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și urmează să dăm 

vot asupra proiectului de hotărâre la sesiunea de vot final. 

* 

La punctul 13 al ordinii de zi a ședinței de astăzi avem Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea art.68 alin.(2) din Regulamentul Senatului, republicat, ca urmare a solicitării Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara țării de modificare a denumirii în „Comisia pentru românii 

de pretutindeni”. 

Vă informez că proiectul de hotărâre se regăsește afișat pe pagina de internet a Senatului. 

Dacă nu sunt intervenții asupra acestui punct al ordinii de zi, vă informez că urmează să dăm 

votul asupra proiectului de hotărâre la sesiunea de vot final. 

* 

La punctul 14 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme 

Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative. (L478/2020) 

Raportul suplimentar comun al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisiei pentru administrație publică este de admitere, cu amendamente admise, 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 Cameră decizională. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Ion Mocioalcă, secretarul Senatului. 

Vă rog. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Doamna președintă și stimați colegi, 

Ce s-a dorit, de fapt, cu această ordonanță, prin care rezervele de stat sunt luate de la Ministerul 

de Interne și duse în subordinea secretarului general al Guvernului? De fapt, inițiativa nu este a 

Senatului României, nu este a vreunui senator sau deputat. Este inițiativa domnului Orban, care, atâta 

timp cât a fost premier, și-a dorit cât mai multă putere, cât mai multe resurse și să satisfacă cât mai 

mulți oameni – clientela politică, de fapt, a Domniei Sale. Vreau să vă spun că am discutat, așa, în 

particular cu unii senatori PNL și au dezaprobat această inițiativă. De fapt, bâjbâiala s-a văzut și în 

ședința trecută, pentru că au retrimis-o la comisie, să amendeze, de fapt, această ordonanță. 

Însă vreau să vă anunț că voi consulta stenograma, pentru că au fost senatori PNL care au votat 

împotriva amendamentelor și eu știu că cel puțin unele dintre ele au picat. De aceea, trebuie să fim în 
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cunoștință de cauză când votăm și, de fapt, acest capitol, să-i zic așa, al rezervelor de stat ar trebui să 

rămână în subordinea Ministerului de Interne, așa cum a fost de multă vreme încoace, și eu zic că, în 

mod pertinent și obiectiv, acolo ar trebui să rămână. Vă spun că o să consult stenograma, să vedem ce 

amendamente au fost trecute la admise și că, probabil, cu această formă de predare, să zic, a activelor 

de stat, eu cred că s-a luat o decizie pripită, o decizie greșită și că ele ar trebui să rămână în subordinea 

Ministerului de Interne. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Are cuvântul domnul senator Virgil Guran. 

Domnul Virgil Guran: 

Vă vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că eram consilier al premierului atunci, chiar pe 

probleme de apărare, ordine publică și siguranța cetățeanului, și pornesc de la următorul lucru. Sunt și 

fost ofițer activ și cunosc situațiile respective. 

Pornesc de la următorul lucru. Comitetul pentru Situații de Urgență… și întotdeauna în cazuri 

de urgență conducerea o are prim-ministrul. Rezervele statului au un rol important când sunt situații de 

urgență și-atunci, pentru a scurta acest circuit… și credeți-mă că am văzut din practică acolo, că de 

asta s-a cerut, nu e… astea sunt povești. Dom’le, hai să terminăm odată cu sinecurile, cu astea. De 

astea se ocupă organele abilitate. Ne tot acuzăm, sinecură. Dacă iei cu adevărat la control, credeți-mă, 

cred că foarte puțini politicieni chiar se ocupă de aceste sinecuri despre care vorbim. Cred că trebuie să 

venim să punem problemele exact așa cum sunt, să prezentăm situația. Și vă spun ceva: rezervele 

statului trebuie să fie în subordinea premierului – Secretariatului General, deci a premierului –, pentru 

a putea acționa în situații de urgență, că altfel plimbăm niște hârtii toată ziua și, până când luăm 

măsuri, trec urgențele. Haideți să le privim așa. 

Am curajul să spun încă un lucru. Aveți impresia că, dacă e la un minister sau la altul și 

cineva se ocupă de lucruri necurate, asta contează, unde e, la un minister sau la altul? Să fim serioși! 

Contează seriozitatea celor care conduc, contează procedurile, dacă sunt respectate, și contează dacă 

organele abilitate își fac treaba. Așa că hai să privim lucrurile în țara asta așa cum ar trebui să le 

așezăm ca să meargă mai bine. Și vă spun cu toată tăria: trebuie să ajungă rezervele statului în 

subordinea prim-ministrului, în speță a Secretariatului General. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 
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Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și inițiativa legislativă 

rămâne la vot final. 

* 

La punctul 15 al ordinii de zi avem Legea privind camerele pentru agricultură, industrie 

alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. (L119/2020) 

Reexaminare din 14.01.2021. 

Raportul comun al Comisiei pentru constituționalitate și Comisiei pentru agricultură, industrie 

alimentară și dezvoltare rurală este de respingere a legii. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

Senatul este prima Cameră sesizată. 

Nu avem intervenții asupra acestui punct și inițiativa legislativă va rămâne la vot final. 

* 

La punctul 16 al ordinii de zi avem Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011. (L606/2019) 

Reexaminare. 

Raportul suplimentar al Comisiei pentru învățământ, tineret și sport este de respingere a legii. 

Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

Senatul este Cameră decizională. 

Avem înscrieri pentru dezbateri, doamna senatoare Monica Anisie. 

Vă rog, doamnă. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Bună ziua! 

Stimată doamnă președinte, 

Stimați colegi, 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii gradului de siguranță în mediul 

școlar, prin abordarea proactivă a provocărilor generate de fenomenul bullying în societate. 

În ședința din 16 februarie 2021, membrii comisiei au luat în dezbatere legea și au hotărât, cu 

majoritate de voturi – 14 voturi pentru și o abținere –, admiterea cererii de reexaminare și adoptarea 

unui raport suplimentar de respingere a legii. 

Considerentul a fost acela că deja există legea bullyingului – Legea nr.221/2019, precum și 

normele metodologice prin care această lege se aplică. De asemenea, fac mențiunea că în cadrul Ministerului 

Educației se lucrează deja la ghidurile metodologice de implementare a normelor metodologice. 
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Totodată, referitor la siguranța în școli, fac o mențiune, și anume că ministrul afacerilor interne 

Marcel Vela a înființat deja o structură nouă în cadrul Poliției Române, Poliția Siguranță Școlară, care 

se va ocupa de prevenirea și combaterea delincvenței și a bullyingului în unitățile de învățământ. 

Prin urmare, stimați colegi, vă rog să votați pentru adoptarea raportului de respingere a Legii 

pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Irineu Darău. 

Domnul Ambrozie-Irineu Darău: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Pe fond, această lege avea intenția declarată de a asigura un mediu școlar sigur pentru toți 

elevii. În schimb, din păcate, chiar definiția bullyingului, așa cum s-a afirmat înainte, existând în altă 

lege alături de norme de aplicare, era de fapt restrânsă ca domeniu de aplicare prin prevederile din 

această lege, propusă în 2019 și inițiată de Olguța Vasilescu, contravenind obiectivului legii de a crește 

nivelul de siguranță fizică și psihică în școli. 

De asemenea, în analizele din comisie am identificat exprimări vagi, inaplicabile și incorecte 

din punct de vedere al tehnicii legislative. De aceea, de altfel, rezultatul votului din comisie este foarte 

relevant: 14 membri au votat pentru respingere și a mai fost o singură abținere. De asemenea, această 

lege, cum vă spuneam, nu face altceva decât să rămână la intenția declarată, enunță niște principii în 

mod foarte general și de fapt supralegiferează, fără a rezolva nimic concret și fără a fi aplicabilă. 

Așadar, Grupul USR PLUS va da un vot pentru raportul de respingere al acestei legi. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și inițiativa legislativă 

rămâne la vot final. 

* 

La punctul 17 al ordinii de zi de astăzi avem Propunerea legislativă privind completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. (L698/2020) 

Raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei 

pentru administrație publică este de respingere a propuneri legislative. 

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

majorității senatorilor. 

Senatul este Cameră decizională. 

O invit la microfon pe doamna senatoare Simona Spătaru. 
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Vă rog, doamnă. 

Doamna Elena-Simona Spătaru: 

Dragi colegi, 

Vă cer un raport de respingere, pentru că acest proiect de lege inițiat de domnul Șerban 

Nicolae… observăm că se cerea încrederea Guvernului, un Guvern căzut, să poată totuși emite 

ordonanțe, cu toate că, potrivit art.115 din Constituție, posibilitatea Guvernului de adoptare a unor 

ordonanțe sau ordonanțe de urgență reprezintă o competență legislativă delegată, pe care Guvernul o 

poate avea doar atunci când se bucură de încrederea Parlamentului, ceea ce nu e cazul pentru un 

Guvern demis sau demisionar. 

Parlamentul, nu poate, pe de o parte, să adopte o moțiune de cenzură prin care să retragă 

încrederea Guvernului, acesta fiind demis și, pe de altă parte, să adopte o lege de abilitare a 

Guvernului pentru a emite ordonanțe. 

Pentru aceste motive, vă rog să votăm unanim acest raport de respingere. 

Vă mulțumesc.  

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc.  

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și inițiativa legislativă 

rămâne la vot final. 

* 

La punctul 18 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (L285/2020) 

Raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei 

pentru administrație publică este de respingere a propunerii legislative. 

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

majorității senatorilor. 

Senatul este Cameră decizională. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi și inițiativa legislativă 

rămâne pentru vot final. 

* 

La punctul 19 al ordinii de zi avem propunerea liderului Grupului parlamentar al PNL, domnul 

senator Guran, pentru a trimite această inițiativă legislativă… pentru retrimitere la comisie. (Discuții.) 

Îi invit pe liderii grupurilor parlamentare pentru o scurtă consultare. 

Vă rog. 

(Discuții între liderii de grup.) 
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* 

Avem o intervenție din partea domnului senator Guran. 

Vă rog. 

Domnul Virgil Guran: 

Doamna președintă, 

O corectură pentru Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări: Grupul 

parlamentar PNL îl retrage pe Petcu Toma-Florin din comisie. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Domnule senator Romașcanu, vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

În locul domnului senator Petcu, PSD îl propune pe domnul senator Cristescu Ionel -Dănuț 

în Comisia juridică. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Invit liderii grupurilor parlamentare la o scurtă consultare cu privire la modalitatea de vot 

pentru această modificare din Comisia juridică. 

(Discuții între liderii de grup.) 

Conform deciziei liderilor grupurilor parlamentare vom supune la vot modificarea din structura 

Comisiei juridice prin vot prin ridicarea mâinii. 

Cine este pentru modificările propuse? 

Mulțumesc. 

Cine este împotriva acestor modificări? 

Mulțumesc. 

Se abține cineva? 

Cu unanimitate de voturi, modificarea în cadrul Comisiei juridice a fost aprobată. 

* 

De asemenea, conform deciziei liderilor, vom continua ședința cu sesiunea de vot final. 

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 

prevederilor art.111 din Regulamentul Senatului, se va supune unui singur vot raportul în întregime 

și inițiativa legislativă. 
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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, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal – reexaminare, 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 2 al ordinii de zi, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal – reexaminare, 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 3 al ordinii de zi, Legea privind comasarea terenurilor agricole deținute de 

asociațiile agricole constituite de unitățile de cult – reexaminare din 14.12.2020, 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 4 al ordinii de zi, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului – reexaminare, 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, punctul 10 și punctul 19 ale ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin 

vot asupra solicitării de retrimitere la comisiile de specialitate. 

Opțiunea „pentru” înseamnă că sunteți de acord cu aprobarea solicitării de retrimitere la 

comisie, opțiunea „contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” 

vă veți abține de la vot. 

La punctul 6 al ordinii de zi de astăzi, Propunerea legislativă privind modificarea Legii 

nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv 

respingerea propunerii legislative. 

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

majorității senatorilor. 

La punctul 7 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, urmează să ne 

pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului suplimentar de respingere, respectiv respingerea 

propunerii legislative. 
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Aceasta face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

La punctul 8 al ordinii de zi, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în 

materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 

– reexaminare, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului, cu 

amendamente admise, și a legii privind respingerea ordonanței. 

Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

La punctul 9 al ordinii de zi, Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării – reexaminare, 

urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului suplimentar de admitere, cu 

amendamente admise, și a legii privind aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi modificată 

prin amendamentele din raportul comisiei. 

Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

La punctul 11 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, urmează să ne pronunțăm prin vot, un 

singur vot, asupra raportului suplimentar de admitere, cu amendamente admise, și a proiectului de  

lege privind aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi modificat prin amendamentele din 

raportul comisiilor. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

La punctele 12 și 13 ale ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunțăm prin vot asupra 

Proiectelor de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului. 

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

„contra” înseamnă că nu sunteți de acord, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă veți abține de la vot. 

La punctul 14 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme 

Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative, urmează să ne 

pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului suplimentar de admitere, cu amendamente admise, 

și a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi modificat prin 

amendamentele din raportul comisiilor. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 
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La punctul 15 al ordinii de zi avem Legea privind camerele pentru agricultură, industrie 

alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală – reexaminare, urmează să ne pronunțăm prin 

vot, un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea legii. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

La punctul 16 al ordinii de zi, Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 – reexaminare, urmează să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului 

suplimentar de respingere, respectiv respingerea legii. 

Legea face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

La punctul 17 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, urmează să ne pronunțăm prin vot, un 

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

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

majorității senatorilor. 

La punctul 18 al ordinii de zi de astăzi avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, urmează 

să ne pronunțăm prin vot, un singur vot, asupra raportului de respingere, respectiv respingerea 

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. 

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

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

fi considerat absent. Suma numărului senatorilor care și-au exprimat una dintre cele trei opțiuni de vot 

„pentru”, „contra” sau „abținere” plus senatorii care răspund „prezent”, dar nu 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. 

În ceea ce privește punctul 8 – L163/2017, de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă 

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

„abținere” vă veți abține de la vot. 

De asemenea, la punctul 9 – L509/2010, de pe ordinea de zi, opțiunea „pentru” înseamnă că 

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

sunteți de acord cu legea privind aprobarea ordonanței, iar prin exprimarea opțiunii „abținere” vă 

veți abține de la vot. 

Îl invit la microfon pe domnul secretar Dan Ivan pentru efectuarea apelului nominal. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Bună ziua, dragi colegi! 

Am rugămintea, știți ordinea alfabetică, să vă îndreptați din timp către un microfon ca să 

fim mai operativi. 

Achiței Vasile-Cristian. 

Domnul Vasile-Cristian Achiței: 

Prezent, la punctul 5 – împotriva retrimiterii la comisie și la toate celelalte puncte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Aelenei Evdochia. 

Se pregătește doamna Anastase. 

Doamna Evdochia Aelenei: 

Bună ziua! 

1, 2, 3, 4 – pentru, 5 – contra, 6 – abținere, 7 – contra, 8 – contra, 9 – pentru, 10 – contra, 

11 – abținere, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15 – abținere, 16, 17 – pentru, 18, 19 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc. 

Doamna Anastase Roberta. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, cu excepția punctului 5, unde votez împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Anisie Monica-Cristina. 

Se pregătește domnul Antal István. 
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Doamna Monica-Cristina Anisie: 

La punctul 5 votul este contra, iar la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Antal István-Loránt. 

Se pregătește domnul Azamfirei Leonard. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

De la punctul 1 până la punctul 4 inclusiv votez pentru, la punctul 5 votez împotrivă, de la 

punctul 6 până la punctul 19 inclusiv votez pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Azamfirei Leonard. 

Se pregătește domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Domnul Leonard Azamfirei: 

Punctele 1 până la 4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, punctul 6 – pentru, 

punctul 7 – contra, punctele 8 și 9 – pentru… 

Domnul Dan Ivan: 

O secundă, o secundă, vă rog! 

La punctul 5 sunteți… 

Domnul Leonard Azamfirei: 

Pentru retrimiterea la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Bun. 

Domnul Leonard Azamfirei: 

6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – din nou, pentru retrimiterea la comisie, punctele 11, 12, 

13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 15, 16 și 17 – pentru, punctul 18 contra, punctul 19 – contra 

retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Badea Viorel-Riceard. 

Se pregătește doamna senator Banu Claudia-Mihaela. 
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Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mulțumesc, domnul senator. 

La toate punctele votez cu „pentru”, cu excepția punctului 5, unde votez contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Banu Claudia-Mihaela. 

Se pregătește domnul Berea Cristinel. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Punctul 5 – împotrivă, restul punctelor – pentru, votul meu este pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Berea Cristinel-Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Bica Dănuț. 

Domnul Bica Dănuț. 

Domnul Dănuț Bica: 

Prezent, la punctul 5 votul meu este împotrivă, la toate celelalte puncte  de pe ordinea de zi 

votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Bîca Iulian-Mihail. 

Se pregătește doamna senator Boancă Rodica. 

Domnul Iulian-Mihail Bîca: 

Punctul 5 – împotrivă, celelalte puncte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Doamna senator Boancă. 

Se pregătește domnul senator Bodea Marius. 

Doamna Rodica Boancă: 

Bună ziua! 

Votez pentru la punctele 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, contra – 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 

abținere – 6, 11, 15. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 
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Domnul Bodea Marius. 

Urmează domnul senator Bodog Florian. 

Domnul Bodea Marius nu este. Merge la apel telefonic. 

Domnul Bodog Florian. 

Nici dânsul. 

Domnul Bordei Cristian. 

Domnul Cristian Bordei: 

Bună ziua! 

Punctele de la 1 la 4 votez pentru, punctul 5 votez contra, punctele de la 6 la 19 votez pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Bourceanu Septimiu-Sebastian. 

Se pregătește doamna senator Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

La 5 votez contra, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Breahnă-Pravăț. 

Urmează domnul senator Bumb. 

Domnul senator Bumb. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

La punctul 5 votez contra, în rest, la toate celelalte puncte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Busuioc Andrei. 

Se pregătește domnul senator Cadariu Constantin. 

Domnul Andrei Busuioc: 

Bună ziua! 

La punctele 1, 2, 3, 4 – pro, 9 – pro, 12 – pro, 16 – pro, 17 – pro, contra – 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 

abținere – punctele 6, 11 și 15. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cadariu Constantin. 
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Se pregătește domnul senator Carp Gheorghe. 

Domnul senator Cadariu nu este. 

Domnul Carp Gheorghe? 

Domnul Gheorghe Carp: 

5 – contra, restul, toate – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cazanciuc. 

Se pregătește domnul senator Cătană Gheorghe. 

Domnul Cazanciuc nu este. 

Domnul senator Cătană Gheorghe Adrian. 

Domnul Gheorghe Adrian Cătană: 

Bună ziua! 

Votez „pentru” punctele 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, votez „contra” pentru punctele 5, 7, 9, 10, 

14, 18, 19, mă abțin pentru următoarele puncte: 6, 11, 15. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc și eu. 

Domnul senator Cernic Sebastian. 

Se pregătește domnul Chirteş Ioan-Cristian. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Mulțumesc. 

La punctul 5 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Chirteș Ioan-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Cionoiu. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

1 - 4 – pentru, 5 – împotrivă și restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cionoiu Nicușor. 

Se pregătește domnul Cioromelea. 

Domnul senator Cionoiu nu este. (Discuții.) 
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A, OK, ziceți, vă rog! Microfonul 4. 

Domnul Nicușor Cionoiu: 

De la 1 până la 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 

18 și 19 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Cioromelea Valentin. 

Se pregătește domnul senator Ciucă Nicolae. 

Domnul Valentin-Rică Cioromelea: 

Punctele 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17 – pentru, contra – 5, 7, 8, 10, 14, 18 și 19, abțineri – 

punctele 6, 11, 15. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Ciucă Nicolae-Ionel. 

Nu este. 

Urmează domnul senator Cîmpeanu Sorin Mihai. 

Nu este, rămâne la apel telefonic. 

Domnul prim-ministru Cîțu nu este. 

Domnul Corlăţean. 

Vă rog, dacă… Microfonul 3. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule secretar. 

Ne-ați luat prin surprindere. 

Votul meu este: de la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 

8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, de la 11 la 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15 până la 17 

– pentru, 18 – împotrivă și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cosma Dorinel. 

Se pregătește domnul senator Costea Adrian. 

Domnul Dorinel Cosma: 

Prezent, votez „pentru” punctele 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, contra – 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 

abținere – 6, 11, 15. 
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Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Costea Adrian. 

Se pregătește doamna senator Creţu Gabriela. 

Domnul Adrian Costea: 

Bună ziua! 

Votez pentru punctele de la 1 la 4, punctele 9, 12, 10, 13, 16 și 18. 

Domnul Dan Ivan: 

Da. 

Domnul Adrian Costea: 

Contra – la punctele 5, 7 și 19. 

Domnul Dan Ivan: 

Da. 

Domnul Adrian Costea: 

Mă abțin la punctele 6, 11, 14, 15 și 17. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Doamna senator Crețu Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Cristescu Ionel-Dănuț. 

Doamna senator Crețu nu este. 

Domnul senator Cristescu Ionel-Dănuț. 

Microfonul 4. 

Domnul Ionel-Dănuț Cristescu: 

Mulțumesc. 

De la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, punctul 7 – contra, 8 și 9 

– pentru, punctul 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11 la 13 – pentru, 14 – contra, de la 15 la 17 – pentru, 

18 – contra și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Cristina Ioan. 

Se pregătește domnul senator Császár Károly. 
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Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua! 

Votez pentru la toate punctele înscrise la ordinea de zi, cu excepția punctului 5, unde votez împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Császár Károly Zsolt și se pregătește domnul senator Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Császár Károly Zsolt: 

Mulțumesc, domnule… 

Votul meu este împotrivă la punctul 5, la celelalte puncte votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Cseke Attila. 

Se pregătește domnul senator Cuc Alexandru. 

Nu este domnul Cseke. 

Domnul Cuc Alexandru. 

Nu este nici dânsul. Rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Darău. 

Domnul Ambrozie-Irineu Darău: 

Împotrivă – la punctul 5 și pentru – la toate celelalte puncte. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Dăneasă Mircea. 

Se pregătește domnul senator Deneş Ioan. 

Domnul Mircea Dăneasă:  

Bună ziua! 

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

punctul 9 – pentru, punctul 10 – contra, punctul 11 – abținere, punctele 12, 13 – pentru, punctul 14 – 

contra, punctul 15 – abținere, punctul 16 – pentru, 17 – pentru, 18 și 19 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Deneș Ioan. 
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Se pregătește doamna senator Dinică Silvia. 

Domnul Ioan Deneș: 

Prezent, votul meu de azi este următorul: de la punctul 1 la punctul 4 – pentru, punctul 5 –pentru 

retrimiterea la comisie, punctul 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8 și 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la 

comisie, 11 - 13 – pentru, 14 – împotrivă, de la 15 la 17 – pentru, 18 – împotrivă, 19 – contra 

retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim și noi. 

Doamna senator Dinică Silvia rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Dîncu Vasile. 

Vă rog, domnul senator Dîncu. 

Se pregătește domnul senator Dogariu. 

1 - 4 – pentru, nu? 

Domnul Vasile Dîncu: 

O secundă! 

1-4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru, 

11-13 – pentru, 14 – contra, 15 la 17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Dogariu Eugen. 

Se pregătește doamna președinte Dragu Anca. 

Domnul Eugen Dogariu: 

Bună ziua! 

Punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8 și 

9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, punctele 11, 12 și 13 – pentru, punctul 14 – contra, 

punctele 15, 16 și 17 – pentru, punctul 18 – contra și punctul 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Doamna președinte Dragu Anca. 

Se pregătește domnul senator Dunca Marius. 

Doamna Anca Dana Dragu:  

Mulțumesc. 
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Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, cu excepția punctului 5, unde 

votul meu este împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru. 

Se pregătește domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Mulțumesc frumos. 

De la 1 până la 4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 

10 – pentru retrimitere la comisie, la 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 18 – contra, 

19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătește domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László rămâne la apel telefonic. 

Domnul Fenechiu. 

Se pregătește doamna senator Firea Gabriela. 

Domnul Fenechiu – la apel telefonic. 

Doamna senator Firea Gabriela. 

Se pregătește doamna senator Firu Stela. 

Doamna Gabriela Firea: 

Mulțumesc. 

De la 1 la 4 – pentru, la 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 

10 – pentru retrimiterea la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – împotrivă, 15, 16, 17 – pentru, 18 – 

împotrivă, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Doamna senator Firu Stela. 

Se pregătește domnul senator Florean Ovidiu. 

Doamna Firu Stela rămâne la apel telefonic. 
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Domnul Florean Ovidiu-Iosif. 

Nu este. Rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela. 

Urmează domnul senator Genoiu Mihail. 

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher: 

Votul meu este următorul: de la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 

7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisie, 11-13 – pentru, 14 – contra, 15-17 – pentru, 

18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Genoiu Mihail. 

Se pregătește doamna senator Georgescu Laura. 

Domnul Genoiu rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Georgescu Laura. 

Se pregătește domnul senator Ghica Cristian. 

Doamna Laura Georgescu: 

De la punctul 1 la punctul 4 – pentru, la punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, punctul 6 – 

pentru, punctul 7 – contra, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – pentru retrimiterea la comisie, de la 11 

la 13 – pentru, 14 – contra, de la 15 la 17 – pentru, la 18 – contra, la 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Ghica Cristian. 

Se pregătește doamna senator Gorghiu Alina. 

Domnul Cristian Ghica: 

Votez la punctul 5 împotrivă, la toate celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Gorghiu Alina. 

Se pregătește domnul senator Guran Virgil. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc. 
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Votul la ordinea de zi, cu excepția punctului 5, la care votez împotriva retrimiterii la 

comisie, votul este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Guran Virgil. 

Se pregătește domnul senator Hangan Andrei. 

Domnul Virgil Guran: 

Punctul 5 – împotrivă, celelalte puncte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Hangan Andrei. 

Se pregătește domnul senator Hatos Adrian. 

Domnul Andrei Hangan: 

Bună ziua! 

Votez pentru la punctele 1, 2, 3, 4 , 9, 12, 13, 16, 17, votez contra la punctele 5, 7, 8, 10, 14, 

18, 19 și mă abțin la punctele 6, 11, 15. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul Andrei Hangan: 

Mulțumesc și eu. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Hatos Adrian. 

Se pregătește domnul senator Humelnicu Marius. 

Domnul Adrian Hatos: 

Bună ziua!  

Votez contra la punctul 5 și pentru la toate celelalte puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Crețu Gabriela. 

Vă rog. 

Doamna Gabriela Creţu: 

Mulțumesc, domnule secretar. 
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Votul meu de astăzi este următorul: la punctele de la 1 la 4 – pentru, la punctul 5 – pentru 

retrimiterea la comisie, la punctul 6 – pentru, la 7 – contra, la 8 și 9 – pentru, la 10 – pentru 

retrimiterea la comisie, de la 11 la 13 votez pentru, la 14 – împotrivă, 15, 16, 17 – pentru, 18 – 

împotrivă, 19 – împotriva retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Revenim la ordinea alfabetică. 

Domnul senator Humelnicu Marius. 

Se pregătește doamna senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Humelnicu rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Se pregătește domnul senator Iordache Ion. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Punctul 5 – împotrivă, restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Domnul senator Iordache Ion. 

Se pregătește doamna senator Iovanovici-Șoșoacă Diana. 

Domnul Ion Iordache: 

Iordache: cu excepția punctului 5 la care sunt împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Doamna senator Iovanovici-Șoșoacă rămâne la apel telefonic. 

Subsemnatul, Dan Ivan, contra la punctul 5 și în rest – pentru. 

Doamna senator Kovács Irina Elisabeta. 

Se pregătește domnul senator Lavric Sorin. 

Doamna Kovács Irina Elisabeta: 

Votez împotrivă la punctul 5 și pentru la toate celelalte puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Domnul senator Lavric Sorin. Microfonul 7. 
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Domnul Sorin Lavric: 

Votez pentru la 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, votez contra la 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19 și mă abțin 

la  6, 11, 15. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator László Attila. 

Se pregătește domnul senator Mateescu Sorin. 

Domnul László rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Mateescu Sorin. 

Se pregătește domnul senator Matei Constantin-Bogdan. 

Domnul Sorin-Cristian Mateescu: 

Vot pentru la punctele 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, vot contra la punctele 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19, 

abținere la punctele 6, 11 și 15. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Matei-Constantin Bogdan. 

Se pregătește domnul senator Matieș Călin. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Mulțumesc frumos. 

Punctele 1-6 – pentru, punctul 7 – contra, punctele 8-13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 

15-17 – pentru, punctele 18 și 19 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Domnul senator Matieș Călin-Gheorghe. 

Se pregătește domnul senator Mazilu Liviu-Lucian. 

Domnul senator Matieș rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Mazilu Liviu. 

Se pregătește domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio. 

Domnul Liviu-Lucian Mazilu: 

Mulțumesc. 

Votul meu pentru astăzi este următorul: punctele 1-4 – vot pentru, 5 – pentru retrimiterea la 

comisie, punctul 6 – pentru, punctul 7 – contra, punctele 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la 
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comisie, punctele 11 și 13 – pentru… 11, 12, 13 – pentru, deci, 14 – împotrivă, 15, 16, 17 – pentru, 18 

– împotrivă, 19 – împotriva retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Mihai Alfred-Laurențiu. 

Se pregătește domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul senator Mihai Alfred rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Mihail, la fel, la apel telefonic. 

Domnul senator Mircescu Ion-Narcis. 

Se pregătește doamna senator Mirea Siminica. 

Domnul Ion-Narcis Mircescu: 

Bună ziua! 

La punctul 5 – împotrivă, la restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Doamna senator Mirea Siminica. 

Se pregătește domnul senator Mîndruță Gheorghiță. 

Doamna Mirea. 

Doamna Siminica Mirea: 

Punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimitere la comisie, punctul 6 – pentru, 

punctul 7 – contra, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – pentru retrimitere la comisie, punctele 11, 

12, 13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 15, 16, 17 – pentru, punctul 18 – contra și punctul 

19 – contra retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Domnul senator Mîndruță Gheorghiță. 

Se pregătește domnul senator Mocioalcă Ion. 

Domnul Gheorghiță Mîndruță: 

La punctul 5 – împotrivă, la toate celelalte pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Mocioalcă Ion. 

Se pregătește doamna senator Muntean Lucica Dina. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

La punctele 7, 14, 18 și 19 – împotrivă, restul punctelor – pentru. 
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Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Doamna senator Muntean Lucica Dina. 

Se pregătește domnul senator Mureșan Claudiu-Marinel. 

Doamna Muntean rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Mureșan Claudiu. 

Se pregătește domnul senator Mutu Gabriel. 

Domnul senator Mureșan rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Mutu Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Nazare Alexandru. 

Domnul senator Mutu Gabriel rămâne la apel telefonic. 

Se pregătesc domnul senator Nazare Alexandru și domnul senator Neagu Ionuț. 

Domnul senator Nazare rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Neagu Ionuț. 

Se pregătește domnul senator Neagu Nicolae. 

Domnul Ionuț Neagu: 

Bună ziua! 

Votul meu este în felul următor: la punctele 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16 și 17 – pentru… 

Domnul Dan Ivan: 

Da. 

Domnul Ionuț Neagu: 

… iar contra la următoarele puncte: 5, 7, 8, 10, 14, 18 și 19… 

Domnul Dan Ivan: 

Da. 

Domnul Ionuț Neagu: 

… iar abținere la punctele 6, 11 și 15. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc și eu. 

Domnul senator  Mihai Alfred-Laurențiu. 

Domnul  Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai: 

De la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 

10 – pentru retrimitere la comisie, de la 11 la 13 – pentru, 14 – contra, de la 15 la 17 – pentru, la 18 

– contra și la 19 – contra retrimiterii la comisie. 
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Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Reluăm ordinea alfabetică cu domnul Neagu Nicolae. 

Se pregătește domnul Negoi Eugen-Remus. 

Domnul Nicolae Neagu:  

Bună ziua! 

Pentru – 1-19, cu excepție punctul 5 – împotriva retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Negoi Eugen 

Se pregătește domnul snator Niculescu-Ţâgârlaş. 

Domnul  Eugen-Remus Negoi: 

Punctul 5 – împotrivă, restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Niculescu-Ţâgârlaş. 

Se pregătește domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş: 

Bună ziua! 

5 – împotrivă, restul punctelor – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Novák Csaba-Zoltán. 

Se pregătește domnul senator Oprea Ștefan. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Bună ziua! 

Punctul 5 – împotrivă, celelalte puncte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Oprea Ștefan. 

Se pregătește domnul senator Oprinoiu Aurel. 

Domnul senator Oprea Ștefan rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Oprinoiu Aurel. 
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Rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Oros Nechita-Adrian. 

Se pregătește domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul senator Oros rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Pandea Ciprian. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Domnul senator  Pandea – la apel telefonic. 

Domnul senator Pălărie Ștefan. 

Rămâne la apel telefonic. 

La fel și doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Domnul senator Petcu Toma-Florin. 

Se pregătește domnul senator Pistru Eusebiu. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Punctul 5 de pe ordinea de zi – împotrivă, toate celelalte puncte – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc și eu… 

Domnul senator Pistru Eusebiu. 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

De la punctele 1, 2, 3, 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 

– pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 

18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Punctul 5 – împotrivă, celelalte puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule secretar. 

Domnul senator Popa Maricel. 

Se pregătește domnul senator Popescu Ion-Dragoș. 

Domnul Maricel Popa: 

Pentru – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, împotrivă – punctele 7, 14, 18, retrimiterea la 

comisie – punctul 10 și punctul 5, contra retrimiterii la comisie – punctul 19. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Popescu Ion-Dragoș. 

Se pregătește domnul senator Postică Andrei. 

Domnul Ion-Dragoș Popescu: 

Punctul 5 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Postică Andrei – apel telefonic. 

Domnul senator Potecă Vasilică. 

Se pregătește domnul senator Poteraș Cosmin-Marian. 

Domnul Vasilică Potecă: 

Prezent, cinci – contra, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Poteraș Cosmin-Marian. 

Domnul Cosmin-Marian Poteraş: 

La 5 votez împotrivă, la celelalte votez pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Prioteasa Ion. 

Se pregătește domnul senator Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul senator Prioteasa rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Pafu Vlad-Mircea. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Pufu. 

Cinci – împotrivă, restul punctelor de pe ordinea de zi – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Puiu Ovidiu. 

Se pregătește doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela. 

Domnul Ovidiu Puiu: 

Bună seara! 
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Votul meu pentru astă-seară este: 1 până la punctul 4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 

6 – pentru, 7 – contra, 8 și 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 

15, 16, 17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela. 

Se pregătește domnul senator Răducanu Sebastian. 

Doamna senator Purcărin rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Răducanu Sebastian. 

Se pregătește domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Domnul senator Răducanu – la apel telefonic. 

Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Se pregătește domnul senator Romașcanu Lucian. 

Domnul Resmeriță – la apel telefonic. 

La fel și domnul Romașcanu. 

Domnul senator Rotaru Ion. 

Se pregătește domnul senator Rujan Ion-Cristinel. 

Domnul Rotaru Ion. 

Domnul Ion Rotaru: 

Punctele 1 - 4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – împotrivă, 8, 

9 – pentru, 10 – pentru retrimitere, 11-13 – pentru, 14 – împotrivă, 15-17 – pentru, 18 – împotrivă, 

19 – împotriva retrimiterii. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Rujan Ion-Cristinel. 

Se pregătește doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

De la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 

10 – pentru retrimitere la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 18 – contra, 

19 – contra retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 
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Doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătește domnul senator Scarlat George. 

Doamna Sbîrnea Liliana rămâne la apel telefonic. 

Domnul Scarlat George. 

Domnul George Scarlat: 

Votul meu este împotrivă pentru retrimiterea la comisie la punctul 5. Restul punctelor – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, domnule senator. 

Doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Spătaru Elena-Simona. 

Doamna Elena-Simona Spătaru: 

Pentru punctul 5 – împotrivă și restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, doamna senator. 

Doamna Elena-Simona Spătaru: 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Stan Ion. 

Se pregătește domnul senator Stănescu Paul. 

Domnul Ioan Stan: 

1, 2, 3, 4 – pentru, 5 – retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru 

retrimitere la comisie, 11-13 – pentru, 14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra 

retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul Oprinoiu Aurel. 

Domnul Aurel Oprinoiu: 

5 – împotrivă, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Stănescu Paul. 

Se pregătește doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 
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Domnul Stănescu Paul rămâne la apel telefonic. 

Doamna senator Stocheci Cristina-Mariana. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Prezentă, aici, domnule. 

1-4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8 și 9 – pentru, 10 – pentru 

retrimiterea la comisie, 11-13 – pentru, 14 – contra, 15… 

Numai puțin, scuze! 

Domnul Dan Ivan: 

Da, da. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

… 15-17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

|Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, doamna senator. 

Domnul senator Streinu Cercel Adrian. 

Domnul  Adrian Streinu Cercel: 

Prezent, punctele 1, 2, 3 și 4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 

8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 

18 – contra și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Stroe Felix. 

Se pregătește domnul senator Tánczos Barna. 

Domnul senator Stroe rămâne la apel telefonic. 

La fel și domnul Tánczos Barna. 

Domnul senator Târziu Claudiu-Richard. 

Se pregătește domnul senator Tîlvăr Angel. 

Microfonul 7. Microfonul 7, vă rog. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Votez pentru la 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17 și 18, votez contra la 5, 7, 8, 10, 14 și 19 și mă 

abțin la 6, 11 și 15. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator  Tîlvăr Angel. 
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Se pregătește domnul senator Toanchină Marius-Gheorghe. 

Domnul Angel Tîlvăr: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

La punctele 1-4 votez pentru, la punctul 5 votez pentru retrimiterea la comisie, la punctul 6 – 

pentru, la punctul 7 – contra, punctele 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 

14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, domnule senator. 

Domnul senator Toanchină. 

Se pregătește domnul senator Trifan Raoul. 

Domnul Marius-Gheorghe Toanchină: 

Punctele 1-4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimitere la comisie, punctul 6 – pentru, punctul 7 – 

contra, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – pentru retrimitere la comisie, punctele 11, 12, 13 – pentru, 

punctul 14 – contra, punctele 15, 16, 17 – pentru, punctul 18 – contra și punctul 19 – contra 

retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul senator Trifan Raoul-Adrian. 

Se pregătesc domnul senator Trufin și domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul senator Trifan rămâne la apel telefonic. 

Domnul senator Trufin. 

Ziceți, vă rog. 

Domnul Lucian Trufin: 

Bună seara! 

Votul meu este următorul: de la punctul 1 până la 4 inclusiv – pentru, 5 – pentru retrimiterea la 

comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8 și 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisii, 11, 12, 13 – pentru, 

14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 18 – contra și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Țapu Nazare Eugen. 
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Domnul Turos – pentru apel telefonic. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Prezent. 

Domnul Dan Ivan: 

Domnul senator Țapu Nazare Eugen. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

5 – contra, celelalte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, domnule senator. 

Domnul senator Vela Ion Marcel. 

Se pregătește domnul senator Veștea Mihail. 

Domnul senator Vela. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Îmi cer scuze, domnule președinte. 

Votez la punctul 1 pentru raportul de respingere, punctul 2 – pentru raportul de respingere, 

punctul 3 – pentru raportul de respingere, punctul 4 – pentru raportul de respingere, 5 – împotrivă, 

6 – pentru raportul de respingere, 7 – pentru raportul de respingere, 8, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – pentru, 

12 – pentru, 13 – pentru, 14 – abținere. 

Și vreau să motivez votul la nr.14: m-am abținut și în comisie, pentru că eu sunt de acord cu 

textul inițial al ordonanței de urgență, și m-am abținut la amendamentul adăugat în comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

OK. Revenim cu punctul 15. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Punctele 15, 16, 17, 18 și 19 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Veștea Mihail. 

Se pregătește domnul senator Viașu. 

Domnul Mihail Veștea: 

Bună ziua! 

Punctul 5 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 
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Domnul senator Viașu Cosmin. 

Se pregătește domnul senator Vicol Costel. 

Domnul Cosmin-Cristian Viașu: 

Bună ziua! 

Votul meu este la punctul 5 împotrivă, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Vicol Costel. 

Se pregătește domnul senator Vlad Sergiu. 

Domnul Costel Vicol: 

Bună ziua! 

Punctul 5 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Vlad Sergiu Cosmin. 

Se pregătește domnul senator Vlașin Sorin. 

Domnul Sergiu Cosmin Vlad: 

Punctul 5 – împotrivă, restul – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Vlașin Sorin. 

Se pregătește domnul senator Voiculescu Liviu. 

Domnul Sorin Vlașin: 

Bună seara! 

Votul meu este următorul: de la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 

7 – contra, 8 și 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11, 12 și 13 – pentru, 14 – contra, 15, 

16, 17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Voiculescu Liviu-Dumitru. 

Se pregătește domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul senator Voiculescu rămâne la apel telefonic. 
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Domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună seara! 

Votul meu este: de la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 

8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 

18 – contra și 19 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, domnule senator. 

Domnul senator Zob Alexandru-Robert. 

Domnul Alexandru-Robert Zob: 

Bună seara! 

La punctul 5 – împotrivă, restul punctelor – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Am epuizat strigarea catalogului în sală. 

Urmează apelul telefonic. Primul apel telefonic, prima rundă de apel telefonic. 

Domnul senator Berea Cristinel-Gabriel și încercăm să-l prindem pe domnul Bodea Marius și 

după aceea pe domnul Bodog Florian. (Discuții.) 

Domnul Cristinel-Gabriel Berea: 

Bună ziua! 

Cristi Berea sunt, senator USR PLUS  Iași, la punctul 5 pe ordinea de zi votul meu este 

contra, la celelalte pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Bodea Marius și  încercați și cu domnul senator Bodog Florian. 

Domnul  Marius Bodea: 

Marius Bodea, Iași: cu excepția punctului 5 unde votez împotrivă, la restul punctelor de pe 

ordinea de zi – vot pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Bodog Florian și încercăm cu doamna senator Breahnă-Pravăț și domnul 

senator Cadariu. 
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Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Numele meu este Florian Bodog, senator PSD  Bihor, votul meu este pentru punctele de la 

1 până la 4 – „pentru”, pentru punctul 5 – pentru retrimitere la comisie, punctul 6 – pentru, punctul 

7 – contra, punctele 8 și 9 – pentru, punctul 10 – pentru retrimitere la comisie, punctele 11, 12, 13 

– pentru, punctul 14 – contra, punctele 15, 16, 17 – pentru, punctul 18 – contra, punctul 19 – contra 

retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Doamna senator Breahnă-Pravăț și domnul senator Cadariu. 

Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț: 

Bună seara! 

Votul meu este următorul – Cristina Breahnă-Pravăț, Circumscripția nr.4 Bacău: punctele 1 – 4, 

pentru, punctul 5 – pentru retrimiterea la comisie, punctul 6 – pentru, punctul 7 – împotrivă, punctele 

8, 9 – pentru, punctul 10 – pentru retrimiterea la comisie, punctele 11, 12, 13 – pentru, punctul 14 – 

împotrivă, punctele 15, 16, 17 – pentru, punctul 18 – contra, punctul 19 – împotriva retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

O seară liniștită! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Îl avem în sală și pe domnul senator Pălărie Ștefan. 

Microfonul 1, vă rog. 

Domnul Ştefan Pălărie: 

Bună ziua! 

Ștefan Pălărie, senator Circumscripția nr.42 București, votul meu este: pentru punctele de  la 

1 la 4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, toate celelalte puncte – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Revenim la apelul telefonic. 

Domnul senator Cadariu Constantin și domnul senator Cazanciuc Robert, dacă îi avem pe fir. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 
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Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este următorul: împotrivă la punctul 5, 

pentru la celelalte puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Cazanciuc. 

După aceea, încercăm cu domnul senator Ciucă și domnul Cîmpeanu. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

… votul meu este: de la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 

8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11-13 – pentru, 14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – 

contra, 19 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Ciucă Nicolae. 

Urmează domnul senator Cîmpeanu și, după aceea, domnul prim-ministru Cîțu Florin. 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Bună seara! 

Votez pentru la toate punctele, mai puțin la punctul 5, la care votez împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule Ciucă. 

Domnul senator Cîmpeanu. 

Urmează domnul prim-ministru Cîțu Florin. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi, mai puțin punctul 5, 

unde votul este împotrivă. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul prim-ministru Cîțu Florin-Vasile, dacă îl avem la telefon. 

După aceea, domnul Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila, de la punctul 1 până la punctul 4 votez pentru, la punctul 5 votez 

împotrivă, de la punctul 6 până la punctul 19 inclusiv votez pentru. 

O zi frumoasă! 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, asemenea! 

Domnul Cîțu nu a răspuns, presupun. 
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Domnul Cuc Alexandru și urmează doamna senator Dinică Silvia-Monica. 

Domnul Alexandru-Răzvan Cuc: 

Bună ziua! 

Răzvan Cuc, senator PSD Neamț, de la punctul 1 la punctul 4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la 

comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 

15, 16, 17 – pentru, 18 – contra și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Urmează doamna senator Dinică și se pregătește domnul senator Fejér László. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Bună ziua! 

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

este următorul: de la 1 până la 4 pe ordinea de zi – pentru, punctul 5 – împotrivă și punctele 6 – 19 

inclusiv – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul Fejér László-Ődőn. 

Se pregătesc domnul senator Fenechiu Cătălin și, după aceea, doamna Firu Stela. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Votez: punctele 1-4 – pentru, punctul 5 – împotrivă, punctele 6-19 – pentru. 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, UDMR. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, domnule Fejér. 

Urmează domnul senator Fenechiu Cătălin. 

Se pregătesc doamna senator Firu Stela și domnul senator Florean. 

Domnul Fenechiu? 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Alo! 

Domnul Dan Ivan: 

Da, vă auzim. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

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

la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc frumos. 
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Domnul Dan Ivan: 

OK, vă mulțumim. 

Doamna senator Firu Stela. 

Se pregătesc domnul senator Florean și domnul senator Genoiu Mihail. 

Doamna Stela Firu: 

Bună ziua! 

Sunt senator Stela Firu, senator de Mehedinți, votez împotrivă la punctul 5 și pentru la toate celelalte. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Domnul senator Florean Ovidiu-Iosif. 

Se pregătește domnul senator Genoiu Mihail. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Bună ziua! 

Ovidiu Florean sunt, senator PNL de Bistrița-Năsăud, la punctul 5 votez împotrivă, pentru toate 

celelalte puncte votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Genoiu Mihail. 

Se pregătește domnul senator Humelnicu Marius. 

Domnul Mihail Genoiu: 

Bună seara! 

Sunt senator Mihail Genoiu, senator PSD de Dolj, votul meu este contra la punctele 7, 14, 18 și 

19 și pentru la celelalte puncte. 

Mulțumesc. 

Bună seara! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Humelnicu Marius. 

Se pregătesc doamna senator Iovanovici-Șoșoacă și, după aceea, domnul senator László Attila. 

Domnul Marius Humelnicu: 

Bună ziua! 

Marius Humelnicu, senator PSD de Galați, votul meu este: la punctele 1 și 4 – pentru, la 

punctul 5 – pentru retrimitere la comisie, punctul 6 – pentru, punctul 7 – contra, punctele 8 și 9 – pentru, 
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punctul 10 – pentru retrimitere la comisie, punctele 11, 12 și 13 – pentru, punctul 14 – contra, punctele 

15, 16 și 17 – pentru, punctul 18 – contra și punctul 19 – pentru retrimitere la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Urmează doamna senator Iovanovici-Șoșoacă. 

Se pregătesc domnul senator László Attila și domnul senator Mătieș Călin-Gheorghe. 

Doamna senator Iovanovici, domnul senator László Attila și domnul senator Mătieș. 

Domnul László Attila: 

Bună ziua! 

Sunt László Attila, senator UDMR de Cluj, votul meu este împotrivă la punctul 5 și pentru la 

celelalte puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

La revedere! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Mătieș Gheorghe și urmează domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Sunt Călin Matieș Gheorghe, senator PSD, Circumscripția nr.1 Alba, de la punctul 1 până la 

punctul 4 – pentru, punctul 5 – retrimitere la comisie, punctul 6 – pentru, 7 – contra, 8 și 9 – pentru, 

10 – pentru retrimitere la comisie, 11 până la 13 – pentru, 14 – contra, 15 până la 17 – pentru, 18 – contra 

și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai. 

Se pregătește doamna senator Muntean Lucica Dina. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Bună ziua! 

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

1 la 4 – pentru, la punctul 5 – împotrivă și de la punctul 6 până la ultimul – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Doamna senator Muntean Lucica Dina. 
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Se pregătesc domnul senator Mureșan Claudiu-Marinel și domnul senator Mutu Gabriel. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Senator Muntean Lucica Dina, PNL Hunedoara, la punctele 1 și 4 votez pentru, la punctul 5 

– împotriva retrimiterii la comisie și pentru raportul de respingere, iar la toate celelalte puncte de 

pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Domnul senator Mureșan Claudiu-Marinel. 

Se pregătesc domnul senator Mutu Gabriel și domnul senator Nazare Alexandru. 

Domnul Claudiu-Marinel Mureșan: 

Bună ziua! 

Sunt Claudiu Mureșan, senator de Sibiu, votez pentru la punctele 1 – 4, votez împotrivă la 

punctul 5 și votez pentru la punctele 6 – 19; de la 6 la 19. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Mutu Gabriel. 

Se pregătește domnul senator Nazare Alexandru. 

Domnul Gabriel Mutu: 

Gabriel Mutu, senator PSD București: punctele 1-4 – pentru, punctul 5 – pentru retrimitere la 

comisie, punctul 6 – pentru, punctul 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisie, punctele 

11-13 – pentru, 14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – contra și punctul 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Nazare Alexandru. 

Se pregătesc domnul senator Oprea Ștefan și domnul senator Oros Nechita. 

Domnul Oprea? 

Domnul Alexandru Nazare: 

Da, vă rog. 

Domnul Dan Ivan: 

Votul dumneavoastră, domnule Oprea. 

Din sală: Domnul Nazare. 
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Domnul Dan Ivan: 

A, e domnul Nazare Alexandru. 

Domnul Alexandru Nazare: 

Bună ziua! 

La voturile 1-4 – pentru, la votul 5 – împotrivă, voturile 6-18 – pentru, votul 19 – pentru 

retrimiterea la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Oprea Ştefan. 

Urmează domnul senator Oros Nechita și domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul Ştefan-Radu Oprea: 

Ştefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova, votez în felul următor: de la 1 la 4 – pentru, 5 – pentru 

retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisie, 11-13 

– pentru, 14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – contra și 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos, domnule Oprea. 

Domnul senator Oros Nechita. 

Domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul Nechita-Adrian Oros: 

Adrian Oros, senator PNL de Cluj, împotrivă – la punctul 5 și pentru – la toate celelalte puncte. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Pandea Ciprian. 

Se pregătește doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Bună ziua! 

Ciprian Pandea, senator de Călărași, la punctul 5 votez împotrivă, la toate celelalte puncte 

de pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătesc domnul senator Postică Andrei și domnul senator Prioteasa Ion. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Alo! Bună seara, stimați colegi! 
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Nicoleta Pauliuc sunt, senator PNL de Ilfov, votul meu este următorul: la punctele 1, 2, 3, 4 

– pentru raportul de respingere, la punctul 5 – împotriva retrimiterii la comisie și pentru raportul de 

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

O seară frumoasă! 

La revedere. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, asemenea! 

Vă mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Postică Andrei. 

Se pregătește domnul senator Prioteasa Ion. 

Domnul Andrei Postică: 

Bună ziua! 

Andrei Postică, senator USR PLUS de Galați, votez pentru de la punctul 1 la punctul 4 inclusiv, 

la punctul 5 – împotrivă, de la punctul 6 la punctul 19 inclusiv – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Bună seara! 

Domnul Dan Ivan: 

Bun. Mulțumim frumos, domnule senator. 

Domnul senator Prioteasa Ion. 

Se pregătesc doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela și domnul senator Răducanu Sebastian. 

Domnul Ion Prioteasa: 

Bună seara! 

Ion Prioteasa, senator PSD de Dolj, votez la punctele 7, 14, 18, 19 – contra, iar la celelalte 

puncte – pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Doamna senator Purcărin Bianca-Mihaela și domnul senator Răducanu Sebastian. 

Doamna senator Purcărin, ziceți, vă rog! 

Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Bună seara! 

Bianca Purcărin, PSD Bacău, 1 până la 4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 

7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisie, 11-13 – pentru, 14 – contra, 15 până la 

17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, doamna senator. 
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Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Urmează domnul senator Răducanu Sebastian. 

Se pregătesc domnul senator Resmeriță Cornel și domnul senator Romașcanu. 

Domnul Sebastian Răducanu: 

Bună seara! 

Sebastian Răducanu, senator PSD Timiș, votul meu este următorul: de la 1 la 4 inclusiv – vot 

pentru, 5 – pentru retrimiterea la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la 

comisie, 11, 12, 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Se pregătesc domnul senator Romașcanu și doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Senator Lucian Romașcanu, PSD Buzău, votul meu este astfel: punctele 1-4 – pentru, 5 – pentru 

retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimitere la comisie, 11-13 

– pentru, 14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Resmeriță nu răspunde. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana. 

Se pregătesc doamna senator Scântei Laura și domnul senator Stănescu Paul. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Pot vorbi, da? 

Domnul Dan Ivan: 

Da, da. Vă auzim. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Bună seara! 
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Liliana Sbîrnea, senator PSD Buzău, votul meu este următorul: de la punctul 1 până la punctul 

4 – pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, de la punctul 8 până la 13 – pentru, 

14 – contra, 15 până la 17 – pentru, 18 și 19 – contra. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Seară frumoasă! 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, asemenea! 

Doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Se pregătesc domnul senator Stănescu și domnul senator Stroe Felix. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună seara! 

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

pentru proiectele de la punctul 1 la punctul 4 voturile sunt voturi pentru raportul de respingere, pentru 

fiecare proiect, la poziția 5 votul meu este împotriva cererii de retrimitere la comisie și pentru raportul 

de respingere a proiectului, la pozițiile 6, 7 voturile sunt pentru raportul de respingere, la 8, 9 votul este 

pentru, la 10, 11, 12, 13, 14 voturile sunt pentru, la 15 – vot pentru raportul de respingere, la 16 – vot 

pentru raportul de respingere, la 17 – vot pentru raportul de respingere, la 18 – vot pentru raportul de 

respingere, iar la 19 sunt de acord cu retrimiterea la comisie, vot pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Stănescu Paul. 

Urmează domnul senator Stroe Felix și se pregătește domnul Tánczos Barna. 

Domnul Paul Stănescu: 

Bună seara! 

Paul Stănescu, votul meu este următorul: la punctele 1-4 – pentru, 5 – pentru retrimiterea la 

comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8, 9 – pentru, 10 – pentru retrimiterea la comisie, 11-13 – pentru, 

14 – contra, 15-17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra retrimiterii la comisie. 

Să aveți o seară frumoasă! 

Domnul Dan Ivan: 

Asemenea. 

Vă mulțumim frumos. 
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Domnul senator Stroe Felix. 

Urmează domnul Tánczos Barna și domnul senator Trifan. 

Domnul Felix Stroe: 

Bună seara! 

Senator Stroe Felix, senator de Constanța, votul meu astăzi este următorul: la punctele 1, 2, 3, 4 

– pentru, 5 – pentru retrimitere la comisie, 6 – pentru, 7 – contra, 8 și 9 – pentru, 10 – pentru 

retrimitere la comisie, 11, 12 și 13 – pentru, 14 – contra, 15, 16, 17 – pentru, 18 – contra, 19 – contra 

retrimiterii la comisie. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Tánczos Barna. 

Se pregătește domnul senator Trifan. 

Domnul Tánczos Barna: 

Alo! 

Domnul Dan Ivan: 

Bună seara, domnule ministru! 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună seara! 

Barna Tánczos, senator… de Harghita, votul meu astăzi este: punctele de la 1 la 4 – pentru, 

punctul 5 – împotrivă, la punctele 6 până la 19 – vot pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Trifan Raoul-Adrian. 

Se pregătește domnul senator Turos Lóránd. 

Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Bună seara, stimați colegi! 

Sunt Raoul Trifan, senator de Timiș, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este următorul: la 

punctul 5 – împotrivă, iar la restul – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Turos Lóránd. 

Se pregătește domnul senator Voiculescu Liviu-Dumitru. 
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Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senator Turos Lóránd, votul meu este în felul următor: de la punctul 1 până la punctul  4 

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

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul senator Voiculescu Liviu-Dumitru. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Bună seara, dragi colegi! 

Sunt senatorul Liviu Voiculescu, Circumscripția  nr.30 Olt, votul meu este următorul: 

punctul 5 – vot împotriva retrimiterii la comisii, celelalte puncte de pe ordinea de zi, vot pentru.  

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Începem al doilea apel telefonic și ultimul. 

Domnul prim-ministru Cîțu Florin-Vasile. 

Doamna senator Iovanovici-Șoșoacă. 

Și domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Nu vă aud. 

Domnul Dan Ivan: 

Acum vă auzim. Spuneți, vă rog. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Bună seara! 

Senator Diana Iovanovici-Șoșoacă – nu voi vota, având în vedere că la acest moment sunt în 

negociere cu minerii, ceea ce ar fi trebuit să facă tot Parlamentul României... 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, atunci. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

… să fie la negocieri cu minerii. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Doamna Iovanovici nu-și exprimă votul. 
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Rămân domnul senator Resmeriță și domnul prim-ministru Cîțu Florin-Vasile, dacă mai… 

la al doilea apel. 

Mai încercăm? Nu. 

Bun. Am încheiat și al doilea apel telefonic. 

Vă mulțumim frumos. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Înainte de a comunica rezultatul votului, voi da citire notei pentru exercitarea de către 

parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării 

de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: 

1. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării 

naţionale – în procedură de urgență; 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene – procedură de urgență; 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale 

a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de 

la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoE, precum și 

pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte; 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul 

crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – procedură de urgență; 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2020 privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei 

economice generate de pandemia de COVID-19 – procedură de urgență; 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul 

crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – procedură de urgență; 

7. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea 

unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative – procedură de urgență; 
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8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea 

unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – procedură de urgență; 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea 

Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă „RO-ALERT” – procedură de urgență; 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea 

art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum 

şi unele măsuri aferente instituirii carantinei – procedură de urgență; 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2020 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat – procedură de urgență; 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2020 privind unele 

măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 – procedură de urgență; 

13. Lege pentru modificarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară; 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea 

unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD – procedură de urgență; 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – procedură de urgență; 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea 

și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de 

urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României – procedură de urgență. 

Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 

cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 22 februarie 2021. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Domnul secretar de ședință, domnul senator Dan Ivan, ne va anunța rezultatele votului. 

Vă rog. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Dau citire rezultatului voturilor. 
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La punctul 1 de pe ordinea de zi avem 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 3 pe ordinea de zi: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 4: 133 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 5 pe ordinea de zi: 47 de voturi pentru, 86 contra, zero abțineri. 

Punctul 6: 120 de voturi pentru, zero voturi contra și 13 abțineri. 

Punctul 7 pe ordinea de zi: 75 de voturi pentru, 58 de voturi contra și zero abțineri. 

Punctul 8 pe ordinea de zi: 120 de voturi pentru, 13 contra și zero abțineri. 

Punctul 9: 133 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

Punctul 10: am avut 121 de voturi pentru, 12 contra și zero abțineri. 

La punctul 11 avem 120 de voturi pentru, zero contra și 13 abțineri. 

La punctul 12: 133 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

(La punctul 13: 133 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri.) 

La punctul 14: 73 de voturi pentru, 59 contra și o abținere. 

La punctul 15: 120 de voturi pentru, zero contra și 13 abțineri. 

La punctul 16 avem 133 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

La punctul 17 avem 132 de voturi pentru, zero contra și o abținere. 

La punctul 18 pe ordinea de zi am avut 75 de voturi pentru, 58 contra și zero abțineri. 

Iar la punctul 19: 74 de voturi pentru, 59 contra și zero abțineri. 

Am mai avut un senator, doamna Șoșoacă – prezentă, și nu a votat. 

Vă mulțumesc frumos. (Discuții la prezidiu.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Urmare anunțului făcut de secretarul de ședință: 

La punctul 1 al ordinii de zi legea a fost respinsă. 

La punctul 2 al ordinii de zi legea a fost respinsă. 

La punctul 3 al ordinii de zi legea a fost respinsă. 

La punctul 4 al ordinii de zi legea a fost respinsă. 

La punctul 5 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de specialitate a inițiativei 

legislative a fost respinsă. 

La punctul 6 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 7 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 8 al ordinii de zi legea privind respingerea ordonanței a fost adoptată. 

La punctul 9 al ordinii de zi legea privind aprobarea ordonanței a fost adoptată. 

La punctul 10 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost retrimisă la comisie. 
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La punctul 11 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 12 al ordinii de zi Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Regulamentului Senatului a fost adoptat. 

La punctul 13 al ordinii de zi Proiectul de hotărâre pentru modificarea art.68 alin.(2) din 

Regulamentul Senatului a fost adoptat. 

La punctul 14 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 15 al ordinii de zi legea a fost respinsă. 

La punctul 16 al ordinii de zi legea a fost respinsă. 

La punctul 17 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 18 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 19 al ordinii de zi inițiativa legislativă a fost retrimisă la comisie. 

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

 

Ședința s-a încheiat la ora 18.33. 


