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S T E N O G R A M A 

ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților 

din 15 februarie 2019 

 

Ședința a început la ora 10.30. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei 

Deputaților, și domnul Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului, asistați de domnul 

Dragoș Gabriel Zisopol, secretar al Camerei Deputaților, și doamna Silvia-Monica Dinică, secretar 

al Senatului. 

 

Domnul Florin Iordache: 

Rog colegii să ia loc în bănci să putem începe ședința comună. 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Declar deschisă ședința comună de astăzi și vă anunţ că, din totalul celor 465 de deputaţi şi 

senatori, şi-au înregistrat prezenţa un număr de 393.  

Reluăm discuțiile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 şi Proiectului Legii 

bugetului asigurărilor sociale.  

La Legea bugetului de stat mai avem două anexe. Este vorba de Anexa nr.10, nu avem 

amendamente admise sau respinse și, în aceste condiții, stimați colegi, supun votului dumneavoastră 

Anexa nr.10. 

Să înceapă votul. (Discuții.) 

Reluăm, stimați colegi, reluăm.  

Rog toți colegii senatori și deputați să scoată și să introducă din nou cartela pentru că s-a resetat 

sistemul. 

Reluăm, stimați colegi, votul asupra Anexei nr.10. 

Să înceapă votul. (Discuții.) 

Rog toți colegii să scoată și să introducă cartela să putem începe. 

Tehnicul, sunt probleme? 

Păi, nu sunt probleme, dar nici nu afișează. 

Deci, stimați colegi, repet: supun votului dumneavoastră Anexa nr.10 – Cheltuieli de venituri și 

cheltuieli aferente bugetelor locale. 

Să înceapă votul. (Discuții.) 

Stimați colegi… E o problemă.  

Numai puțin. (Discuții.) 
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Facem un vot de control. Tehnica este obosită și ea, bănuiesc. 

Vot de control.  

Să înceapă votul. 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Perseverența, domnule Varujan. 

313 senatori și deputați – deci suntem în cvorum. 

Deci supun votului, stimați colegi, Anexa nr.10. 

Să înceapă votul. 

216 voturi pentru, 107 împotrivă. 

A fost adoptată. 

Anexa nr.11 – Casa Națională de Asigurări de Sănătate.  

Avem cinci amendamente respinse, două amendamente admise. 

Dacă doresc colegii. 

Doamna Ioniță Antoneta, vă rog.  

Doriți să susțineți un amendament respins? 

Doamna Antoneta Ioniță (din sală): 

Da. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă rog, doamnă.  

Să-mi precizați, din cele cinci, la ce poziție vă referiți dumneavoastră. 

Doamna Antoneta Ioniță: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Stimați colegi parlamentari, 

Pentru Partidul Național Liberal, sănătatea românilor, știți foarte bine, constituie o prioritate. 

Românii au dreptul la sănătate, au dreptul la servicii medicale, la calitate, la accesul la medicamente. 

Acesta este motivul pentru care vă supun atenției amendamentul de la marginal 2: suplimentarea cu 

191 de milioane de lei a fondurilor necesare pentru asigurarea medicamentelor pentru boli cronice – și 

mă refer aici la bolnavii oncologici, la bolile rare, hemofilie –, în condițiile în care Guvernul deși a 

prevăzut pentru anul 2019 suma de 3,7 miliarde de lei, în creștere față de anul 2018, aceasta este în 

continuare insuficientă pentru asigurarea stocurilor necesare de medicamente. 

Vă supun la vot acest amendament. 

Mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Și eu vă mulțumesc, doamnă. 
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Amendament respins – să înceapă votul –, poziția 2. 

113 voturi pentru, 220 împotrivă, o abținere. 

Amendamentul a fost respins. 

Dacă se mai susțin celelalte. Da? 

Domnul Dan Vîlceanu (din sală): 

La poziția 1. 

Domnul Florin Iordache: 

Poziția 1. 

Da, domnule Vîlceanu. 

Domnul Dan Vîlceanu: 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

În România există aproximativ 100 de persoane care suferă de amiotrofie spinală. Este o boală 

foarte gravă, boală rară, care poate duce chiar la deces. 

În bugetul din acest an au fost prinse sume pentru tratarea acestei boli, pentru amiotrofie 

spinală de tip 1 și amiotrofie spinală de tip 2; mai există amiotrofie spinală de tip 3 pentru care nu au 

fost prinse – și este vorba de vreo 30 de persoane –, care n-au fost, practic, bugetate anul ăsta. 

Ceea ce trebuie să știți în legătură cu acest tratament este că o singură fiolă pentru a te trata de 

amiotrofie spinală costă 345 000 de lei. Deci este imposibil ca o familie normală, chiar o familie 

înstărită, să poată să trateze…, singură să-și facă rost de banii pentru a se trata. Această boală lovește 

în primul rând copiii, nu este o boală care să lovească adulții, te îmbolnăvești în copilărie.  

Și vă spuneam că au mai rămas aproximativ 30 de persoane. Cred că, dacă am adopta acest 

amendament, n-ar fi o gaură atât de mare, și viața oamenilor nu poate fi totuși evaluată în bani. 

Dincolo de asta, aș vrea să subliniez faptul că ministrul sănătății, prezent..., doamna ministru al 

sănătății, prezentă la discuțiile din Comisia de buget, spunea că singurul motiv pentru care nu este de 

acord cu finanțarea este că există țări în care se plătește sau în care o parte din tratament este susținută 

și de pacienți. Ăsta nu e un motiv ca în România această boală să nu fie tratată cu bani de la stat, 

pentru că românii nu au nivelul de trai al cetățenilor din Anglia sau din Germania. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Buicu, vă rog. 

Domnul Corneliu-Florin Buicu: 

Stimate colege și stimați colegi, 
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Vreau să mulțumesc colegului de la PNL care a venit și a ridicat această problemă, dar românii 

trebuie să știe un lucru: Partidul Social Democrat este cel care a introdus în decontare această 

modalitate de tratament care, într-adevăr, costă 70 000 de euro o fiolă.  

Comisia de specialitate, inițial, a considerat, fiind o boală rară, un număr de 35 de pacienți. 

Ulterior, numărul acesta a crescut la 70. Pot să vă spun că, în momentul de față, România tratează un 

copil cu o asemenea boală din Bulgaria. Sumele au fost incluse în bugetul Casei de Asigurări de 

Sănătate prin amendamentele prin care am crescut banii de transferuri și din bugetul Casei de 

Asigurări. 

Așa că vă mulțumim pentru faptul că sprijiniți această inițiativă a PSD-ului de a trata și de a 

găsi modalitățile de tratament pentru copiii cu boli rare, dar banii sunt în bugetul casei. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Bun. Supun votului...  

Vă rog. 

Domnul Dan Vîlceanu: 

Domnule președinte,  

Nu vreau să... și nu vreau să facem o polemică pe lucrurile astea, doar un singur lucru trebuie să 

spun: ceea ce am spus mai devreme este adevărat, 30 de persoane dintre cele 100 nu au banii alocați. 

Am spus din start că pentru tipul 1 și tipul 2 sunt bani în buget și am recunoscut lucrul ăsta, dar pentru 

cei cu amiotrofie spinală tip 3 nu sunt bani în buget. Asta e tot ce vreau să spun. Și pentru ei trebuie 

banii ăștia. 

Mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Doamna Prună, vreți să interveniți aici? A, după. 

Mulțumesc. 

Supun votului amendamentul de la poziția 1, amendament respins. 

Să înceapă votul. 

117 voturi pentru, 240 împotrivă, 2 abțineri. 

A fost respins.  

Următoarea intervenție. 

Amendament la poziția 3? 

Domnul Adrian Wiener (din sală): 

La 4. 

Domnul Florin Iordache: 

Stați puțin. La 3 intervine cineva? La 3. Nu. 
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Vă rog, la poziția 4.  

Vă rog. 

Domnul Adrian Wiener: 

Stimați colegi, 

E vorba de un amendament care suplimentează finanțarea asistenței medicale primare. Probabil 

știți cu toții că avem peste 400 de localități în România care nu au nici măcar medic de familie și că 

accesibilitatea în sistemul de sănătate este o mare problemă a acestuia, în ansamblul său. 

Medicii de familie, prin această reformă financiară, să zicem, a veniturilor medicilor, au  fost 

lăsați pe dinafară. Vârsta medie a medicului de familie în România este 55 de ani, și specialitatea se 

deprofesionalizează și se dezagregă văzând cu ochii. 

De aceea, am supus atenției dumneavoastră un amendament care suplimentează alocarea pentru 

asistența medicală primară din România – cu 3 800 000 de lei, astfel încât să ajungem măcar în zona 

mediei europene de alocare pentru această medicină. În fapt, se știe că alocarea suplimentară în 

medicina de familie scade costurile medicinei de spital, care este cu mult mai scumpă. Așadar, pe 

termen mediu, nici măcar lung, această inițiativă ar putea să reducă costurile în sistem, nicidecum să le 

crească. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Bun. Supun votului amendamentul de la poziția 4. (Discuții.)  

S-a epuizat timpul.  

Să înceapă votul.  

(Intervenție neinteligibilă a domnului Vasile-Florin Stamatian.)  

S-a epuizat timpul, îmi pare rău. La final, la final! Timp zero. 

Mulțumesc. 

119 voturi pentru, 247 de voturi împotrivă. 

A fost respins. 

Domnul Vasile-Florin Stamatian (din sală): 

20 de secunde. 

Domnul Florin Iordache: 

20 de secunde, domnule doctor.  

Vă rog.  

Domnul Vasile-Florin Stamatian: 

Stimați colegi, 
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Vreau să vă atrag atenția că medicina se face cu resurse materiale și cu profesionalism și 

medicina nu se face nici pe PSD, nici pe PNL, nici pe niciun partid politic. Trebuie cu toții să avem 

aceeași dorință de a face bine oamenilor și de a ajuta acest corp medical. 

Într-adevăr, domnule președinte al comisiei, s-au scăpat 30 de oameni. Eu am ridicat și la 

comisie această problemă. Atunci doamna ministru ne-a dezinformat, la comisie, dar nu se face nici pe 

PSD, nici pe PNL.  

Eu mulțumesc tuturor care vor ca medicina românească să meargă un pas înainte. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Supun votului.  

Avem două amendamente admise. Primul amendament, la poziția 1, amendament..., la 51, 

amendament admis. 

Vot pentru. 

368 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere. 

A fost adoptat. 

Al doilea amendament admis, la poziția 52. (Discuții.) 

Stați puțin, suntem în procedură de vot, doamnă, să terminăm... 

Amendament la poziția... (Discuții.)  

Nu se face explicarea votului pe fiecare amendament în parte. 

Deci, la poziția 52, amendament admis.  

Să înceapă votul. 

256 de voturi pentru, 123 împotrivă. 

A fost adoptat. 

Supun votului dumneavoastră anexa în integralitate. 

Vă rog.  

Doamna Raluca Turcan (din sală): 

Explicarea votului. 

Domnul Florin Iordache: 

Explicarea votului… (Discuții.) 

Să înceapă votul. Explicarea votului... (Discuții.) 

Vă rog! Explicarea votului nu este pe amendamente nicăieri.  

Termin anexa și apoi vă dau cuvântul. Îmi spuneți procedura invocată și vă dau cuvântul. 

224 de voturi pentru, 103 împotrivă. 

A fost adoptată și Anexa nr.11. 
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Vă rog.  

Să-mi precizați procedura. 

Doamna Raluca Turcan: 

Orice deputat, orice parlamentar are dreptul să-și explice votul după fiecare vot, este în baza 

regulamentului comun, în baza regulamentului celor două Camere, iar ceea ce faceți dumneavoastră 

aici nu trădează decât, nu știu, disperare, teamă, grabă.  

Încercați să mențineți măcar aparențele respectării regulamentului. 

Domnul Florin Iordache: 

Care e procedura? 

Doamna Raluca Turcan: 

Avem o colegă care dorește să explice votul în numele Grupului parlamentar al PNL. De ce 

interziceți acest drept al Grupului PNL? 

Domnul Florin Iordache: 

Deci explicarea votului, ca la orice proiect de lege, se face la finalizare. 

Am finalizat Anexa nr.11, explicarea votului.  

Eu nu o interzic, dar citiți regulamentul. 

Doamna Ioniță, explicarea votului. 

Vă rog frumos. 

Am finalizat Anexa nr.11, explicați votul la Anexa nr.11. Nu facem explicare la explicare. 

Doamna Antoneta Ioniță: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Aș fi vrut doar să fac o justificare referitor la amendamentul admis de la poziția 51, nu la toată 

anexa. 

Țin să mulțumesc tuturor colegilor care au fost de acord că medicina de familie este 

subfinanțată în România. 

Domnilor parlamentari,  

În calitate de medic de familie, vreau să stați de vorbă cu cei 11 000 de medici de familie din 

România. Cu toții știm, toți membrii Comisiilor de sănătate, și de la Camera Deputaților, și de la Senat, 

sunt mari probleme. Medicina de familie este în continuare subfinanțată. Ce s-a obținut astăzi este doar 

o creștere minimă, de 118 milioane de lei. În schimb, încă o dată vă mulțumesc, am reușit să creștem, 

cu puțin, dar acesta este doar începutul. 

Profit de prezența domnului ministru al finanțelor și doresc să înțeleagă și dumnealui că trebuie 

să facem o reformă reală, este nevoie de o reformă reală în acest segment medical. Trebuie să venim și 

cu facilități fiscale, domnule ministru, de genul impozit zero pe veniturile medicilor, ați promis în 
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programul dumneavoastră de guvernare. Trebuie să vă gândiți că în Legea salarizării unitare medicii 

de familie și asistenții medicali din aceste cabinete – și ei, în număr de circa 16 000 – sunt în 

continuare discriminați. Medicina de familie este în continuare privită ca Cenușăreasa sistemului 

medical. 

Așa că, dragi colegi, trebuie să ne gândim cu toții, să ne gândim la pensiile medicilor și 

asistenților din cabinetele medicilor de familie, trebuie să ne gândim să acordăm facilități fiscale, și 

acesta este motivul pentru care, la amendamentul admis de la poziția 51, Grupul parlamentar al PNL, 

împreună cu celelalte grupuri parlamentare, a reușit să crească finanțarea pe acest segment medical. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Grupul USR. Grupul USR? (Discuții.) 

Numai puțin. Doamna Prună, doriți...  

(Intervenție neinteligibilă a doamnei Cristina-Mădălina Prună.)  

Păi, invocați, doamnă, procedura! (Discuții.) 

Explicarea votului. 

Vă rog.  

Domnul Adrian Wiener: 

Dincolo de bugetul Casei Naționale de Asigurări care, cu certitudine, va fi rectificat, va apărea 

în rectificările ulterioare completat cu bani de la bugetul de stat, pentru că este, evident, insuficient, 

vreau să vă atrag atenția asupra împărțirii în interiorul acestui buget a sumei, care se face printr-o 

hotărâre de guvern care se cheamă lege-cadru, total netransparent și fără consultarea, măcar, a celorlalți 

decidenți care ar trebui să fie în măsură să exprime măcar opinii în ceea ce privește legea-cadru. 

Ar trebui să reflectăm asupra felului în care se împart acești bani în interiorul sistemului de 

sănătate, pe viitor, dincolo de faptul că CASS-ul… Am ajuns astăzi la 39 de contributori, dintr-o sută 

de beneficiari ai sistemului, și aceștia sunt în continuă scădere, cu atât mai mult cu cât OUG nr.114 

mai introduce o categorie de persoane care vor fi exceptate de la plata CASS-ului. Este o sumă uriașă 

cu care se compensează acest fond în fiecare an, din ce în ce mai mare. Probabil că vom ajunge la un 

alt maxim istoric în cursul acestui an. 

Mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Grupul UDMR, domnul Vass. Vass Levente. 

Explicarea votului. 

Domnul Vass Levente: 

Mulțumesc, domnule președinte. 
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E lăudabil că au crescut salariile în spitale.  

Din 2017, decembrie, când am votat bugetul pentru anul 2018, bugetul pentru medicina de 

familie a crescut cu 48,3%. E un succes comun. În 2017, UDMR a propus o creștere de 11%, arcul 

guvernamental a susținut. În 2019, luna aceasta…, luna trecută, Guvernul a propus o creștere de 6% – 

mulțumim. Apoi, Grupul parlamentar al UDMR, împreună cu doamna ministru, cu doamna de la 

CNASS, cu grupul parlamentar și grupurile parlamentare din coaliție, a reușit, prin discuții, să treacă 

aproximativ 400 de milioane creștere pentru medicina de familie în bugetul și în propunerea care au 

venit în Parlament. Acest lucru, cu ajutorul tuturor grupurilor parlamentare, cum a zis și doamna 

Ioniță, a mai crescut cu 4,7%. Asta este concluzia, ăsta este rezultatul nostru comun.  

Mulțumesc colegilor mei din UDMR, mulțumesc tuturor colegilor din celelalte grupuri. 

(Aplauze.) 

Succes! 

Domnul Florin Iordache: 

Bun. Continuăm. 

Domnul Buicu, explicarea votului. 

Repet, la explicarea votului, un parlamentar de grup reunit. 

Domnul Corneliu-Florin Buicu: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

E foarte interesant că, în momentul în care vorbeam de alocațiile pentru copii, PNL-ul se laudă că 

„a dat”. Acum, când vorbim de asigurări de sănătate, datorită PNL-ului, medicina primară primește bani.  

Nu, stimați colegi, Partidul Social Democrat este cel..., arcul guvernamental este cel care a 

mărit salariile în sănătate, a asigurat finanțarea pentru medicina de familie în acest an cu 25% față de 

anul trecut, a introdus programe de sănătate și de boli rare, astfel încât oameni care până acum nu 

aveau șansa de a fi tratați, să știți că pot fi tratați. (Discuții, rumoare.) 

Chiar dacă vă supărați, acesta este adevărul, și românii o știu...  

Domnul Florin Iordache: 

Puțină liniște! Explicarea votului, vorbește despre ce a făcut Partidul Social Democrat. 

Domnul Corneliu-Florin Buicu: 

Alocarea sumelor pentru sănătate sub această guvernare a crescut, noi am crescut această 

alocare, PNL și PDL a tăiat-o! (Aplauze.) 

Din sală: Procedură. 

Domnul Florin Iordache: 

Numai puțin. Doamna Prună. (Discuții.) 

Numai puțin… 
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Domnul Florin-Claudiu Roman (din sală):  

Pe procedură. (Discuții.) 

Domnul Florin Iordache: 

Numai puțin, pe procedură. Numai puțin… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Deci, domnule președinte... 

Domnul Florin Iordache: 

Numai puțin, pe procedură, respectăm... (Discuții.) 

Vă rog frumos, treceți...  

Domnule Roman, treceți în bancă, vă rog. 

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

E explicarea votului. 

Vă rog frumos, treceți în bancă. 

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

Da, bineînțeles.  

Treceți în bancă. Treceți în bancă!  

Doamna Prună. (Discuții.) 

Explicarea votului s-a făcut. 

Vă rog.  

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. 

Puțină atenție, vă rog frumos, pentru că e un lucru important pe care vreau să vi-l spun aici. 

Conform Regulamentului, în baza art.65 alin.(3), adică același pe care l-a invocat domnul 

Dragnea ieri pentru a depune un amendament, Grupurile parlamentare ale USR depun un nou 

amendament, pentru că nu putem să închidem ochii la ceea ce s-a votat astăzi, în prima parte a zilei, de 

către Camera Deputaților, și anume modificarea plafoanelor în mod ilegal pentru a crește alocațiile 

copiilor. Aceste alocații ar fi putut să fie crescute și fără a exploda deficitul bugetar și a le da acestor 

copii, astăzi, 150 de lei și a-i îndatora pe viitor.  

Și o să vă dăm și o sursă de finanțare – și o să depunem acest amendament pe care aș vrea ca, 

domnule Iordache, să-l supuneți plenului –, și anume PNDL. PNDL, adică acel program pe care 

dumneavoastră, domnule Dragnea, l-ați creat, care este o pușculiță din care v-ați fidelizat baronii locali 

și care au făcut așa-zise... 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 
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Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

... proiecte de dezvoltare  – dacă-mi permiteți, 30 de secunde –, așa-zise proiecte de dezvoltare. 

Și am să vă spun că acea comună Troianul, din județul Teleorman, pe care dumneavoastră o menționați 

acum câteva luni, nu are nici apă curentă, nu are nici canalizare și nu are nici gaze, deși acestea ar fi 

trebuit să fie proiecte de dezvoltare locală. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Cred că putem să luăm peste 2 miliarde de lei, 2,2 miliarde, din PNDL să le dăm copiilor, 

pentru că acest program și-a…  (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc, doamnă.  

V-am dat... Vă mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Movilă.  

Domnul Movilă.  

Vă mulțumesc. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Am să depun amendamentul la staff, ca să puteți să-l multiplicați... 

Domnul Florin Iordache: 

Da, doamnă, aștept amendamentul. (Discuții.) 

Aștept, doamnă, amendamentul. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

... și să-l supuneți votului. 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Movilă Petru. 

Domnul Petru Movilă: 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Încă o dată se demonstrează, dacă ne raportăm la medicina de familie, că este nevoie de o nouă 

Lege a sănătății. E un lucru bun, să spunem, că s-a mărit bugetul pentru medicina de familie, însă acest 

lucru arată că nu este un tratament, ci o abordare sistemică pentru medicina de familie, în condițiile în 

care avem medici de familie care abia își duc zilele cu 5-600 de pacienți și avem medici de familie cu 

3-4 000 de pacienți. Au venituri diferite și această abordare nu asigură, nu garantează un venit minim 

decent pentru medicina de familie. 
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Am spus și la Comisia de sănătate că abordarea trebuie să fie diferită, conform celor enunțate și 

de Ministerul Sănătății, și de mulți dintre dumneavoastră, că medicii trebuie să fie tratați corelat. 

Ținând cont de pregătire, de vechime, de activitate, trebuie corelată plata medicilor de familie cu 

medicii din ambulatorii și medicii din spitale. 

Cred, încă o dată, că această soluție de a mări bugetul pentru medicina de familie este un paliativ, 

pentru că abordarea de fond trebuie cu totul alta. Trebuie o nouă Lege a sănătății. Și, în condițiile în care 

s-au mărit veniturile în sistemul de sănătate, încă sunt peste 30% din angajați, fie că vorbim de medici, 

fie că vorbim de cadre medii, ale căror venituri nu au crescut odată cu creșterile salariale. 

Noi am susținut și vom vota întotdeauna creșterile veniturilor pentru medici și pentru medicina 

de familie, dar, cum spuneam, nu este o soluție din sistem, este o simplă paliație. 

Vă mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Florin Iordache: 

Invocați problema de procedură, vă rog. 

Domnul Pavel Popescu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Brusc, s-a ivit o problemă personală, dar și a Grupului PNL, pe care îl reprezint. 

Stimați colegi, 

Stimate domnule președinte, 

În urmă cu câteva minute a început o campanie, e normal, prin aparatul dumneavoastră de 

propagandă, pe Facebook, care spune cam așa: „PSD îndreaptă greșelile...” (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Deci, problema de procedură! 

Stimați colegi, declarații... (Discuții.)  

Numai puțin. La declarații politice puteți spune. Deocamdată, problema de procedură mi-o 

invocați să vă las cuvântul, da? 

Bun. Vă rog. 

Domnul Pavel Popescu: 

V-am invocat problema personală. 

Domnul Florin Iordache: 

Nu, nu, nu. Probleme de procedură. 

Domnul Pavel Popescu: 

Domnule, este campania dumneavoastră… (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc. (Discuții.) 
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Domnule coleg, nu vă dau cuvântul. 

Bun, mai departe. 

Domnul Suciu.  

Vă rog. (Discuții.) 

Domnul Pavel Popescu (din sală):  

Dă-mi un minut, te rog. 

Domnul Florin Iordache: 

Invocați problema de procedură și vă las. 

Stimați colegi, 

Vă rog să luați... (Discuții.) 

Domnul Pavel Popescu: 

Ascultați-mă! În următoarele luni, până la alegeri, oricât veți invoca acest aparat de 

propagandă, țineți minte un singur lucru: PNL... 

Domnul Florin Iordache: 

Procedura! V-am rugat. 

Domnul Pavel Popescu: 

… PNL a mărit ieri alocațiile, exploatând greșelile guvernării... (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Procedura. Am invocat..., v-am rugat.  

Vă mulțumesc mult. 

Ultimul vorbitor, domnul Suciu, și încheiem bugetul. 

Vă rog.  

Fără a genera alte drepturi la replică. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Stimați colegi, 

Nu mă gândeam niciodată că problemele personale ale multora se pot rezolva de la acest 

microfon, nu cred că asta este soluția. Doar că vreau să completez ceva ce spunea reprezentantul unui 

grup parlamentar care habar n-are ce înseamnă să ai primari și să ai probleme în comunitățile locale. 

Doamna de mai devreme ne spunea să tăiem banii de la PNDL. 

Stimată doamnă, 

Stimați colegi din toate partidele politice, 

PNDL înseamnă astăzi 6 000 de șantiere deschise în toată țara, în toate comunitățile, indiferent 

de culoarea politică a primarilor. (Aplauze.) 
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Ați căinat și ne-ați acuzat că nu facem investiții. PNDL-ul este cel mai de succes program 

guvernamental care a funcționat, și dumneavoastră vreți să-l tăiați. PNDL înseamnă scoaterea satului 

românesc din mocirlă, și vreți să-l opriți. Despre asta discutăm. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Am finalizat dezbaterile. 

Stimați colegi, înainte de a încheia... (Discuții.) 

Nu mai avem procedură. 

Deci, stimați colegi, a fost depus un amendament – pentru a putea finaliza bugetul de stat –, un 

amendament care face referire la Anexa nr.3/20 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale…, Anexa 

nr.3/20 – Ministerul Muncii și Justiției Sociale. A fost adoptată această anexă în ziua de ieri. 

În aceste condiții, dumneavoastră ați depus un amendament de modificare, semnatari – 

Grupurile parlamentare ale USR. 

Supun votului amendamentul pe care l-ați depus. 

Să înceapă votul. (Discuții.) 

S-au finalizat dezbaterile.  

S-au finalizat și timpii de dezbateri pe anexă. 

34 de voturi pentru, 259 împotrivă, 82 de abțineri.  

A fost respins. (Aplauze.) 

Vă reamintesc… (Discuții.) 

Numai puțin, domnule Suciu. 

Explicarea votului, domnul Stanciu-Viziteu. S-a înscris înaintea dumneavoastră. 

Domnule Suciu, lăsați-l să-și…  

Te rog. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Stimați colegi de la USR, nu i-ați putut convinge pe colegii dumneavoastră de la PNL să voteze 

acest amendament?! 

Stimați colegi de la PNL, recunoașteți cumva că banii pe care guvernarea PSD-ALDE îi dă, 

inclusiv în comunitățile dumneavoastră, sunt bine-veniți?! Recunoașteți și tocmai ați făcut acest lucru 

prin votul dumneavoastră.  

Repet, PNDL este cel mai de succes… (Discuții, vociferări.)  

Calm, stimați colegi.  

Calm, stimați colegi. (Discuții, vociferări.) 
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Cât ați fost la guvernare nu ați fost în stare să faceți un singur program de o asemenea 

anvergură. Cred că tocmai ați recunoscut și ne-ați mulțumit pentru acest program. 

Vă mulțumesc.  

Data viitoare, înțelegeți-vă între dumneavoastră.  

Domnul Florin Iordache: 

Explicarea votului, domnul Stanciu-Viziteu. 

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: 

Mulțumesc, domnule președinte. (Discuții.) 

Aștept să se liniștească colegii și o să explic și eu votul nostru. 

În primul rând, o remarcă tehnică. Poate ați putea să vă schimbați mai rar jurisprudența, pentru 

că acum câteva minute spuneați că nu se explică votul pe amendament, și acum ați inversat acest lucru. 

Domnul Florin Iordache: 

Am finalizat anexa, domnule coleg. 

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: 

Bun. 

Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvați România au susținut întotdeauna mărirea acestor 

alocații, așa că am susținut și primul amendament din plen, care a trecut. PSD a venit și a schimbat și 

dintr-o alocare…, într-un lucru problematic, PSD vine și face din nou socialism pe datorie. Vrea să 

plătească alocațiile pe datorie.  

Noi am considerat că Ministerul Dezvoltării are un fond care stă în pixul unui singur om, un 

fond politic, care ar trebui desființat, așa că am considerat că acesta este sursa necesară, iar toți cei care 

susțin pixul lui Dragnea au votat împotriva acestui amendament. (Discuții, aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Doamna Turcan. 

Doamna Raluca Turcan: 

Cred că spunea ieri domnul Pambuccian, parcă, că, atunci când încalci regulile, la un anumit 

moment se întorc împotriva ta. 

Ieri s-a creat un precedent de depunere a unui amendament în plen. Astăzi, acel precedent s-a 

perpetuat și, din nefericire, am ajuns la niște discuții care au doar o tentă populistă, v-o spunem 

franc… (Discuții, rumoare.)…, pentru că ajungeți să vă folosiți de subiectul primarilor și președinților 

de consilii județene, să le plângeți de milă, în condițiile în care, prin acest buget, tot ce ați făcut a fost 

să le dați cheltuieli, să creșteți dependența de bugetul de stat și, în același timp, să-i puneți în mare 

dificultate să asigure unele cheltuieli pe care tot dumneavoastră le-ați creat. 
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Programul Național de Dezvoltare Locală ar trebui într-adevăr să fie o sursă de investiții. Din 

nefericire, PNDL, de foarte multe ori, s-a transformat într-o pușculiță de partid. Da, asta este realitatea! 

(Discuții, rumoare.)  

Și această pușculiță de partid a crescut în timp. Însă, nu se justifică să diminuezi un program de 

investiții care se pot duce, în condițiile în care noi vom urmări ca ele să fie alocate transparent și vom 

pune presiune pe dumneavoastră să fie alocate transparent pentru a crește dezvoltarea comunităților 

locale, pentru a acoperi incapacitatea dumneavoastră de a finanța un proiect pe care vi l-ați asumat în 

programul de guvernare. 

Domnul Florin Iordache: 

Finalizați, doamnă. 

Doamna Raluca Turcan: 

Alocațiile pentru copii sunt în programul dumneavoastră de guvernare. Atunci nu aveați dileme 

existențiale? Atunci nu vă gândeați ce formă va avea deficitul? 

Domnul Florin Iordache: 

Vă rog, finalizați, doamnă. 

Doamna Raluca Turcan: 

Așadar, lăsați autoritățile locale cu problemele pe care le-ați generat, multe, foarte multe, și 

lucrul acesta îl veți simți în fiecare zi. (Discuții, vociferări.) 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc.  

Doamna Raluca Turcan: 

Faceți ca acest program de investiții de la nivel național să funcționeze transparent și pe criterii, 

și nu din pixul lui Vâlcov. Vă solicităm răspicat lucrul acesta. Nu vom accepta ca el să fie folosit 

discreționar… 

Domnul Florin Iordache: 

V-am rugat să finalizați. 

Doamna Raluca Turcan: 

… doar pentru clientela politică. 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc.  

V-am rugat să finalizați, ați depășit. Sunt două minute pentru explicarea votului, doamnă. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Un singur vorbitor de grup. 

Vă rog. 
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Doamna Raluca Turcan: 

Îmi închei fraza. 

Așadar, ca să fie foarte clar: Partidul Național Liberal a votat în acest sens, pentru că nu vrea să 

intre în nicio capcană. Noi ne respectăm aleșii. (Discuții, rumoare.)  

Da, îi respectăm și vom urmări să aibă bani de investiții, pentru că, până una-alta, reprezintă 

singura sursă de dezvoltare pe care o mai are România în momentul de față. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc, doamnă. 

Doamna Raluca Turcan: 

Investițiile publice sunt zero. 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Tomac.  

Domnul Tomac, explicarea votului.  

Domnul Tomac.  

(Domnul Florin-Claudiu Roman solicită cuvântul.) 

Îmi invocați ce procedură? 

Domnul Florin-Claudiu Roman (din sală): 

151 cu 1. 

Domnul Florin Iordache: 

Numai puțin, dacă-mi invocați procedura ca să vă las cuvântul, ce s-a încălcat? (Discuții.)  

Vă dau cuvântul, dar îmi invocați articolul încălcat. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Conform Regulamentului, 151 cu 1, am de adus în atenția dumneavoastră o problemă 

personală. 

Domnul Florin Iordache: 

Așa, problemele personale, președintele de ședință le poate lăsa la dezbatere la final. Deci la 

finalul… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Sau le puteți duce la „Ziua îndrăgostiților”, dacă nu vă convine… 

Domnul Florin Iordache: 

A trecut, tocmai a trecut. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

… să le ascultați în Parlament. 
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Domnule președinte, 

Astăzi, venind spre Parlament, m-am întâlnit cu o mamă și discutam despre… (Discuții, 

rumoare.) 

Domnul Florin Iordache: 

Deci, domnule coleg… 

Domnule Roman, domnule Roman, domnule Roman! (Discuții, vociferări.)   

Numai puțin, nu… (Discuții, vociferări.)   

Deci problemele personale, la final. 

Domnule Roman, nu vă dau… Păi nu… (Discuții, vociferări.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Întrucât am doar 30 de secunde, o să sintetizez. 

Cât de cinic poți să fii ca să… (Discuții, vociferări. Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Da, mulțumesc, mulțumesc!  

Vă mulțumesc! 

Păi, am… (Discuții, vociferări.)  

Vă mulțumesc.  

Domnule Tomac, vă rog. 

Nu vă dau, domnule Roman! (Discuții.) 

Domnule Roman, mă urmăriți puțin? V-am dat cuvântul… 

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

Bine. Nu pot fi abuziv, v-am dat cuvântul.  

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

Nu-mi doresc. Îmi doresc să fiu un om normal. Văd că dumneavoastră în acest moment…  

Finalizați fraza, vă rog. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Nu înțeleg de ce vă enervează ce spun românii. Pe noi nu ne ascultați, dar ascultați-i pe oameni, 

când vă spun.  

Stimați colegi, știu că v-ați învățat de la Erdogan să furați. Să furați o insulă… (Microfon 

întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Deci, domnule Roman, domnule Roman, urmăriți-mă puțin.  
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Declarații politice și atacuri la colegi nu permit. Deci în momentul în care faceți acuze: că se 

fură, că se încalcă legea, astfel de acuze, dacă nu le justificați… (Discuții.) 

Nu, nu se poate. Dumneavoastră puteți face declarații la dumneavoastră acasă, dar nu în Parlament. 

Vă rog frumos. 

Mulțumesc mult.  

V-am dat cuvântul.  

Vă mulțumesc.   

(Intervenție neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

Da, pentru toți colegii.  

(Intervenție neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

Nu domnule, eu doresc să fiu normal.  

Mulțumesc.  

Domnule Tomac, vă rog, continuați. 

O zi grea ieri pentru unii, văd că ne lasă nervii.  

Domnul Tomac. 

Domnul Eugen Tomac: 

Domnule președinte, 

Nu știu unde s-a întâlnit domnul Roman cu o babă… (Discuții, râsete.)…, dar poate ne spune 

domnul ministru cum a fost aseară în discotecă. N-aș vrea nici să țin foarte mult… (Discuții.)  

Domnu’ chestor, știți că nu e bine, domnu’ chestor, când vorbiți mult! Lăsați!  

Deci nu aș vrea să prelungesc… Ați fost la discotecă, domnu’ ministru? 

Domnul Florin Iordache: 

Domnule Tomac, fără atacuri la persoane. 

Domnul Eugen Tomac: 

Am înțeles. 

Păi, nu, nu e atac.  

Domnul Florin Iordache: 

Păi, cum? 

Domnul Eugen Tomac: 

Nu v-am făcut nici hoți, nu am spus nimic… 

Domnul Florin Iordache: 

Păi, nu, dar v-am rugat… referitor… 

Domnul Eugen Tomac: 

… spun doar…, vă dau o soluție. 
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Domnul Florin Iordache: 

Explicarea votului grupului dumneavoastră. 

Domnul Eugen Tomac: 

Domnule președinte, da, explicarea votului. 

Vă dau o soluție: la începutul acestei sesiuni, în Senat, a trecut o inițiativă a Partidului Mișcarea 

Populară prin care am propus să tăiem toate pensiile speciale. Dacă tăiem pensiile speciale, vom avea 

bani și pentru alocațiile copiilor, și pentru a gazifica localitățile care nu au gaz, și pentru oamenii cu 

dizabilități.  

Haideți să aducem legea aici, astăzi, în Parlament, s-o votăm, să demonstrăm în mod real că ne 

pasă de români. (Discuții, aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Da, mulțumesc.  

Domnul Eugen Tomac: 

Tăiați pensiile speciale și vom avea 1 200 000 pentru a da bani la bugetul de stat. (Discuții, 

aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc.  

Domnul senator Vela.  

Domnule Vela, vă rog.  

Aveți o problemă de procedură? Explicarea votului s-a făcut.  

Procedură.  

Vă rog, domnule Vela. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Este ora 11.10 și sunt primul senator care vorbește de la acest microfon. (Aplauze.) 

Vreau să vă spun…(Discuții, rumoare.) 

Dacă ați băut Redbul de dimineață, e în regulă.  

Vreau să vă spun că retorica are mai multe părți care pot fi abordate într-un discurs, de la 

acuzație, de la observație, de la insinuare, până unde vreți dumneavoastră, domnule din banca nr. 3. 

Vreau să vă spun că, dacă domnul Viziteu nu ar fi venit aici ca să facă inclusiv comentarii 

sportive – că ați văzut cum au votat cei din dreapta, pentru că cei din stânga au propus ceva –, nu am fi 

ajuns ca un sfert de oră să polemizăm, să ne contrazicem și să ne certăm, mai mult, să facem o 

atmosferă de stadion, bătând în mese, râzând, făcând glume proaste și acuzându-ne unii pe alții. Pentru 
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că, doamnelor și domnilor parlamentari, ne vede toată România și vă mirați că Parlamentul nu are 

încredere în măsurătorile pe care le fac institutele de sondaj. 

Vă rog, haideți să ne apucăm de treabă și să terminăm ce avem pe ordinea de zi, așa cum s-a 

votat în Birourile permanente reunite, și lăsați scandalul pentru meciul de duminică sau pentru pauza 

de cafea. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Benga.  

30 de secunde. Vă rog. 

Domnul Tudor-Vlad Benga: 

E o problemă de procedură, pentru că se tot perpetuează aici un neadevăr. Să ne înțelegem: 

USR-ul are aleși locali, USR-ul are consilieri în București, USR-ul are consilieri și în mediul urban, și 

în mediul rural, în diverse județe ale țării. Deci haideți să terminăm cu această prostie. 

Pe de altă parte, însă, dacă tot vă bateți cu cărămida în piept despre cum sprijiniți primarii, domn’e, 

faceți descentralizare adevărată: lăsați resursele în țară, dați-le oamenilor bani să-și producă proiectele. 

Ceea ce se întâmplă cu PNDL-ul este că-i țineți priponiți să vină la București, să pupe ghiulu’ la președinte, 

să-și scoată căciula în fața acestui păun grizonat din spatele meu! (Discuții, vociferări, aplauze.) 

Deci trebuie să terminăm cu aceste porcării. Faceți descentralizare, dați banii în teritoriu să 

aleagă oamenii! (Discuții, vociferări, aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Un minut. Un minut. 

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: 

Drept la replică, domnule președinte. 

Domnule senator, 

Nimeni nu face glume aici. O glumă a fost amendamentul depus de grupul dumneavoastră, care 

menționa o sursă inexistentă. (Discuții, vociferări, aplauze.) 

Din sală: Bravo! Bravo! 

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: 

Dar, stați puțin, o glumă a fost și amendamentul PSD, care propune alocații pe datorie. 

(Discuții, vociferări, aplauze.) 

Singurul amendament care propunea bani reali pentru finanțarea alocațiilor este cel al 

Grupurilor USR.  

Mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Florin Iordache: 

Ultimul vorbitor, domnul Tánczos Barna. 
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Vă rog, explicarea votului. 

Domnul Tánczos Barna: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Dragi colegi, 

Doar un partid care nu înțelege importanța investițiilor în mediul rural poate să facă o asemenea 

propunere. 

Am votat împotriva reducerii sumelor alocate pentru investiții pentru că – și am făcut o glumă 

în comisii acum câteva zile – programul e atât de bun încât, câteodată, mă mir că nu a venit ca 

propunere din partea UDMR. 

PNDL este primul program care oferă primarilor un program predictibil de investiții… 

(Aplauze.)…, un program care se bazează pe credite de angajament multianuale (își pot face planul de 

investiții pentru 3-4 ani), se decontează, fără nicio excepție, indiferent din partea cărui primar vine 

decontul, dacă documentele sunt în regulă, până la sfârșitul anului. Este absorbție reală de bani publici 

pentru investiții. Este un program pe care l-am susținut și îl vom susține în continuare, chiar dacă la 

guvernare o să fie PSD, PNL, orice alt partid. Este un program real de investiții. 

Vă mulțumesc pentru că, atât în comisie, cât și acum, a înțeles majoritatea parlamentară, 

inclusiv opoziția, că este un program real, care ajută mediul rural. 

Mulțumim. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc. 

Supun, stimați colegi…, am finalizat dezbaterile pe articole și pe anexe, supun, stimați colegi, 

Anexa nr.1, așa cum a rezultat după definitivarea cifrelor rezultate din dezbatere și asupra votului 

celorlalte anexe. 

Pregătiți-vă cartelele.  

Să înceapă votul. 

253 de voturi pentru, 112 împotrivă, 2 abțineri.  

A fost adoptată. 

Supun votului dumneavoastră Anexa nr.2 – Sinteza, cu cifrele rezultate din dezbateri și 

amendamentele admise. 

Să înceapă votul. 

257 de voturi pentru, 116 împotrivă, 2 abțineri. 

Dezbaterile fiind încheiate, proiectul de lege rămâne la votul final, care va avea loc după 

dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale. 

* 

Trecem la dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. (L89/2019) 
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Îl invit pe domnul senator Arcaș, președintele Comisiei pentru buget din Senat, să prezinte 

raportul. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital 

a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate cu adresa 

nr.L89/2019, respectiv nr.PLX27/2019 de către Birourile permanente reunite ale Parlamentului, în 

vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2019. 

Proiectul de lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și 

subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 

pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial 

din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social.  

Comisiile pentru muncă din Senat și Camera Deputaților, sesizate pentru avizarea proiectului 

de lege, au transmis aviz favorabil. 

Consiliul Fiscal a elaborat o opinie care cuprinde considerații de ordin general asupra 

construcției bugetare, țintei de deficit și strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2019 – 2021. 

Întruniți în ședință comună pe parcursul mai multor zile de dezbateri, membrii comisiilor 

sesizate în fond au analizat proiectul de lege și anexele acestuia, avizele asupra proiectului de lege, 

precum și amendamentele formulate de senatori și deputați și au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

adopte raport de admitere, cu amendamente de tehnică legislativă prezentate în anexă.  

Amendamentele respinse sunt cuprinse în anexa la prezentul raport. 

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților supun, spre dezbatere și adoptare, plenului 

Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în 

conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României. 

Vă mulțumesc.  

Domnul Florin Iordache: 

Încep dezbateri generale. 

Grupul USR, domnul Seidler. 

Vă rog să vă înscrieți din partea grupurilor parlamentare. 



 - 25 - 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler: 

Dragi colegi, 

Dragi cetățeni români, 

Bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2019 arată precum o imagine cu Moș Crăciun: frumos, 

rotund, dar e, de fapt, o minciună, exact ca Legea bugetului de stat. 

De ce spun acest lucru? Această lege prevede, dacă vă uitați în anexă, o creștere a veniturilor 

din contribuțiile angajaților la fondul de pensii cu 30%. Lucrul acesta poate fi obținut, spune Guvernul, 

pe de o parte, printr-o creștere a salariului mediu brut cu 15%, ceea ce e perfect imposibil, în condițiile 

în care asta ar presupune o creștere cu 20% a salariilor medii începând cu luna ianuarie, adică acum 

două luni, în mediul privat. Nu ați creat nicio condiție ca acest lucru să se întâmple. Ar mai putea sau 

ar trebui să se întâmple, de fapt, o creștere cu 700 000 a numărului contractelor de muncă, asta tot 

începând cu 1 ianuarie, adică acum două luni de zile. Asta ar presupune, ca să putem să traducem în 

limba română lucrurile acestea, ca fiecare șomer din România să se fi angajat începând cu 1 ianuarie 

pe două și jumătate contracte de muncă la nivelul salariului mediu brut. 

Evident, este o fantasmagorie. Este o minciună și, de fapt, întreg excedentul despre care s-a 

discutat foarte mult, de 2,9 miliarde, este o minciună. Știți foarte bine și dumneavoastră acest lucru, 

pentru că, altfel, nu s-ar fi explicat disperarea dumneavoastră, atunci când v-ați dat seama că, eventual, 

acești bani ar trebui redirecționați către alocațiile copiilor. Știați foarte bine că acești bani nu numai că 

nu au existat, dar nu vor exista niciodată. 

În realitate, vom avea un deficit de aproximativ 5,6 miliarde de lei, pe care să vedem cu ce 

amendament, depus când și cum, veți reuși să îl acoperiți. 

Încă o dată, din păcate, Legea bugetului asigurărilor sociale, așa cum a fost prezentată, este o 

minciună. (Aplauze.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc.  

Din partea Grupului parlamentar al PNL, doamna senator Hărău. (Discuții.)  

Așa e scris pe… 

Da, domnul Vîlceanu. Schimbați.  

Bine. Vă rog, domnul deputat Vîlceanu. 

Domnul Dan Vîlceanu: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnelor și domnilor,  

Aș vrea să încep prin a face câteva considerații în legătură cu ce am văzut de vreo trei zile în 

Parlamentul României și are legătură foarte tare și cu subiectul pe care îl discutăm. De trei zile stăm 
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noaptea să votăm amendamente, să ne certăm pe tot felul de subiecte, la plen, la fel, și, de trei zile, 

oferim românilor un fel de trenulețul groazei la Parlamentul României.  

Ieri a fost depus un amendament în legătură cu alocațiile copiilor. 

Doamnelor și domnilor din majoritate,  

Votul a fost electronic și va vedea toată țara cum ați votat. Nu are rost să încercați alte manevre 

prin care să vă scoateți cumva de votul pe care l-ați dat, pentru că nu se poate. (Discuții, aplauze.) 

De asemenea, dacă doreați să majorați alocațiile pentru copii, făceați bugetul României cu 

alocațiile majorate, dar nu ați făcut-o.  

Mai mult de atât, ați venit cu un buget de asigurări sociale pe excedent – 3 miliarde – și totuși 

nu le majorați pensionarilor pensia începând cu 1 ianuarie, așa cum prevede legea. Ce le transmiteți 

pensionarilor: că sunt bani în buget, dar nu vreți, pur și simplu nu vreți, să le majorați pensia, conform 

legii, conform dreptului lor legal?! Asta le transmiteți, căci un clasic în viață PSD spunea, la un 

moment dat, că programul dumneavoastră de guvernare este votat în Parlament și trebuie să vă țineți 

de el. Dar legea unde e votată, domnilor? Legea în vigoare, unde-i votată? O mai  respectă cineva sau 

facem toți programe de guvernare și eludăm orice lege? Nu mai contează nicio lege, nici Constituție, 

nimic, facem doar ce vrem noi, de la PSD, că așa-i în dictatură! (Discuții, vociferări, aplauze.) 

Dați pensionarilor banii. Există bani în buget, excedent bugetar, dați-le dreptul lor legal, nu le 

tăiați pensia. Pentru că asta faceți. De la 1 ianuarie pensionarii trebuiau să aibă 100 de lei în plus la 

punctul de pensie și nu-l au. De ce? Pentru că în Ordonanța nr.114 ați prevăzut că nu le dați acest drept 

și le-ați tăiat dreptul lor, adică le-ați tăiat pensia. Asta se întâmplă. Asta este realitatea.  

Ba mai mult de atât, aveți ceva sau mai ales aveți ceva cu oamenii care acum lucrează, căci 

afectați Pilonul II și vreți să-l desființați tot prin această Ordonanță nr.114. Obligați să se capitalizeze 

firmele care administrează Pilonul II cu 800 de milioane de euro în 2019, adică le desființați. Nu vor 

avea capacitatea să aducă acest capital social (aproape un miliard de euro capital social). Pentru ce? 

Statul nu câștigă nimic din afacerea asta. Pur și simplu, puneți presiune pe ei ca să îi desființați. Asta 

este realitatea. 

Și, în final, încă o dată vă mai spun: dați pensionarilor banii. Spuneți că aveți excedent, dați-le 

dreptul prevăzut de lege, altfel le tăiați pensia, așa cum ați făcut-o. (Discuții, vociferări, aplauze.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bun, mulțumesc.  

Doamna senator, un minut, colegul dumneavoastră s-a întins foarte mult. 

Vă rog. (Discuții.) 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

8 avem. 
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Domnilor și doamnelor de la PSD-ALDE,  

Ați plecat la cumpărături cu bugetul social al românilor. Cumpărați voturi și n-ar fi niciun fel de 

problemă că faceți asta, dacă le-ați plăti cu măsuri pentru bunul mers al lucrurilor, pentru ca să le 

îmbunătățiți viața, dar le plătiți cum le-ați plătit și pe cele din 2016, cu păcăleli. Știu precis că de astă dată 

suferința socială va fi, din păcate, atât de mare, încât românii nu vor mai înghiți toate manipulările. 

Dar, despre altceva vreau să vă spun acum, vreau să vă spun, în plus față de faptul că 

dumneavoastră micșorați pensiile românilor, nu le măriți, așa cum v-ați lăudat în programul electoral, 

și despre faptul că vă purtați incalificabil cu anumite categorii…, cu anumite categorii de români, cum 

ar fi veteranii de război și persecutații regimului politic. Este inacceptabil ca un parlamentar care-și 

iubește țara să nu-și respecte eroii și să nu găsească pumnul acela de mărunțiș – pe  care tot noi, 

liberalii, am reușit să vi-l smulgem în an centenar – ca să le dați niște indemnizații ceva mai mari, 

penibile și acelea, 700-800 de lei nu-s niște bani. 

Vă purtați în același fel cu persoanele cu dizabilități, cu copiii orfani. Nu votează oamenii 

aceștia. Pe asta contați, domnilor? Și ați contat pe faptul că nu votează copiii, dar de data asta PNL a 

reușit să forțeze creșterea alocațiilor. Și le mulțumesc, cu respect, tuturor colegilor care s-au aliniat pe 

această idee. 

Închei prin a vă spune că am o satisfacție politică deosebită, ca deputat care în mandatul trecut 

a făcut parte din grupul politic care a forțat creșterea alocației copiilor de la 42 la 84 de lei, să constat 

că noua generație politică, colegii mei, deputați, cu o campanie susținută mediatic și ca forță politică 

excepțional de colegul mai tânăr, Robert Sighiartău, care n-a dat un milimetru înapoi în lupta politică 

pentru acest obiectiv, sunt în stare să ducă mai departe ștafeta aceasta. 

Partidul Național Liberal, veritabilul partid de opoziție din Parlamentul României, centenar și 

venerabil, are o generație de politicieni care dovedesc că asta este adevărata schimbare a clasei 

politice. Avem viitor profesional, românii trebuie să știe că se bazează pe noi, dacă vor în România o 

clasă mai bună. 

Nu diletantismul, nu populismul, ci munca serioasă dedicată pentru români este cea care 

împinge România mai departe.  

Felicitări, Robert Sighiartău!  

Mulțumesc. (Aplauze.)  

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Cred că n-aveți alegeri interne la PNL, dacă vă faceți așa reclamă. 

Din partea Grupului UDMR, doamna Csép Éva-Andrea. Vă rog. 

Doamna Csép Éva-Andrea: 

Domnule președinte de ședință, 
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Stimate domnule ministru, 

Dragi colegi, 

Ne aflăm în mijlocul lunii februarie și încă suntem în plină dezbatere a bugetului de stat, lege 

pe care o consider cea mai importantă, prioritatea nr. 1 în fiecare an calendaristic. 

Faptul că Guvernul nu a venit cu proiectul de buget la sfârșitul anului trecut a pus instituțiile 

statului în mod stand-by, neputând să-și facă niciun fel de plan pentru anul acesta. Prevederile 

Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, din nou, par a fi destul de generoase din punct 

de vedere al măsurilor financiare stabilite de către acesta. 

UDMR acordă în continuare atenție sporită măsurilor care oferă stabilitate și protecție 

familiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor defavorizate și persoanelor marginalizate sau excluse 

social. 

Datoria noastră, a tuturor, este să asigurăm pensii decente pentru toți cei care au muncit o viață 

întreagă. Avem nevoie de reducerea ratei șomajului, iar locurile de muncă nou create trebuie să fie 

stabile și predictibile. 

Atingerea de rezultate concrete în realizarea acestui obiectiv depinde de gradul în care reușim 

să armonizăm în mod real cererea de pe piața muncii cu oferta educațională, impunându-se astfel un 

accent mai mare pe educația profesională și pe acordarea de sprijin angajatorilor.  

De asemenea, UDMR consideră că beneficiile sociale acordate copiilor și familiilor, inclusiv a 

indemnizațiilor pentru concediul de creștere a copilului trebuie să ajungă din urmă nivelul celor 

acordate de celelalte state ale Uniunii Europene, iar pentru aceasta este nevoie de actualizarea urgentă 

a nivelului indicatorului social de referință, lucru ce nu s-a întâmplat în anul 2008. Avem nevoie de 

stabilitate, de rațiune și de responsabilitate politică pentru a asigura societății bunăstare, siguranță, 

justiție socială și conviețuire armonioasă. 

Potrivit proiectului de buget, în anul 2019, fondul de pensii iese din deficit și merge pe 

excedent, ceea ce înseamnă că dispare gaura din fondul de pensii publice. Trebuie să recunoaștem 

faptul că, deși transferul plății suportării contribuțiilor de asigurări sociale de către angajați a fost o 

măsură primită cu reținere, a adus rezultate. 

Stimați colegi, 

Nu pot totuși să nu menționez noua măsură potrivit căreia sarcina finanțării centrelor pentru 

persoane cu handicap, a sistemului de protecție a copilului și a indemnizațiilor pentru însoțitorii 

persoanelor cu dizabilități a fost transferată autorităților locale. 

În acest an, responsabile pentru plata acestor cheltuieli vor fi tocmai acele autorități care și 

până acum au completat atât lipsurile instituțiilor deconcentrate, cât și bugetele DGASPC-urilor în 

cazul în care Guvernul nu aloca la timp sumele necesare sau le aloca doar parțial. Preluarea 
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responsabilității trebuie să vină concomitent cu preluarea resurselor aferente acestor plăți. În lipsa 

asigurării resurselor bugetare necesare și în cuantum suficient, demersul nu va fi altceva decât izvor de 

permanente dileme pentru autoritățile locale de a fi nevoite să decidă ce finanțează și în ce măsură.  

Așadar, finanțarea cu prioritate a acestor cheltuieli trebuie să fie o prioritate în primul rând pentru 

Guvern, deoarece responsabilitatea autorităților locale nu se poate întinde mai mult decât le permite 

bugetul. În cazul în care calculele se dovedesc a fi greșite, iar bugetele locale nu vor putea suporta plățile 

puse în cârca lor, Guvernul este cel care trebuie să intervină și să îndrepte greșeala în virtutea răspunderii 

pe care o are în general față de cetățeni și în particular pentru efectele deciziilor bruște. 

În concluzie, UDMR-ul va susține, prin vot, un buget care asigură resursele necesare pentru 

creșterea pensiilor și pentru implementarea de măsuri active de combatere a șomajului care vor 

conduce la creșterea numărului persoanelor active pe piața forței de muncă, îndemnând astfel toți 

colegii, din toate partidele politice parlamentare, la o dezbatere privind echitatea, transparența și 

eficiența sistemului de asigurări sociale de stat, în așa fel încât promisiunile asumate în fața cetățenilor 

acestei țări să fie respectate. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc și eu.  

Dar atrag atenția colegilor că mai sunt patru colegi înscriși și 10 amendamente și suntem la 

jumătatea timpului. 

Domnul Dobrovici-Bacalbașa.  

Rugămintea ar fi să scurtăm. (Discuții.) 

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa: 

Domnilor, politica nu-i meseria mea. Eu îs doctor de meserie – mă rog, și profesor –, dar sunt 

absolut uimit de ce trăiesc aici. Mă simt cumva în hiperrealitate. 

Observ un domn dezlănțuit care face acuze la adresa partidului care a creat relativa prosperitate 

care permite alocări în plus. Observ o doamnă – un fel de Savonarola pitic în fustă – care vine și este 

copleșită de indignare. 

Discutăm despre bugetul de pensii, când, printr-o măsură care a fost înjurată de ambele partide 

care se află pe extremitatea acestei săli și denigrată în public de…, și eu m-am speriat…, cu transferul 

alocațiilor de la… (Discuții.) contribuției de la întreprinzător la salariat, s-a rezolvat o problemă uriașă, 

gaura din bugetul de pensii. În loc să facem toți 10 cruci, că s-a rezolvat chestia asta, venim și înjurăm. 

Suntem tâmpiți? Suntem nebuni? (Discuții.) 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Doamna Lia Olguța Vasilescu, vă rog. 
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Doamna Lia Olguța Vasilescu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi,  

Nu doar că am văzut de la această tribună un populism ieftin, dar, în același timp, am văzut și o 

necunoaștere crasă a măsurilor care au fost luate până acum de către Guvernul României. 

Ați acuzat aici că nu au crescut indemnizațiile veteranilor. Vreau să vă spun că au crescut –  și 

vă dau exemplu la gradul I –  de la 259 de lei la 1 500 de lei. 

Ați acuzat aici că nu au crescut prestațiile persoanelor cu handicap. Ele s-au dublat anul trecut, 

au crescut, o dată, de la 1 ianuarie și, încă o dată, de la data de 1 iulie. 

Ați acuzat aici că am scăzut pensiile, că nu am aplicat Legea nr.263 de la 1 ianuarie.  

Matematica e simplă. Faceți un calcul cât ar fi însemnat să aplicăm strict Legea nr.263 și apoi 

vedeți, prin creșterea forțată a punctului de pensie, la cât au ajuns pensiile. 

Dacă tot vorbim de pensii scăzute, dumneavoastră chiar nu aveți niciun drept să veniți la această 

tribună, pentru că pe guvernarea dumneavoastră ați încercat să tăiați pensiile. Nu v-a lăsat Curtea 

Constituțională. Și ce ați făcut?  Le-ați impozitat și ați introdus CASS în ele, lucru pe care noi l-am 

rezolvat încă de la venirea noastră la guvernare, în 2017, când am eliminat CASS-ul din toate pensiile, 

iar impozitul l-am adus la zero pentru pensiile sub 2 000 de lei și la 10% la pensiile peste 2 000 de lei.  

De asemenea, ați vorbit aici despre faptul că bugetul asigurărilor este neprofesionist făcut, că 

estimările nu sunt corecte –  nu știu de unde ați luat cifrele astea –,  că ar trebui să mai fie nu știu câte 

zeci de mii de locuri de muncă și așa mai departe. 

Vreau să vă spun un lucru, că noi chiar am estimat corect, pentru că nu ne-a crezut nimeni 

atunci când am spus că, în urma transferului contribuțiilor, anul trecut, în 2018, adică, vom reduce la 

jumătate deficitul pe fondul de pensii. Și asta s-a întâmplat încă din primele luni ale anului. Așa cum 

spunem acum că se reduce total deficitul la fondul de pensii, ca urmare a acestei măsuri foarte bune, 

care nu a fost apreciată la vremea respectivă, dar iată că, la ora actuală, toți încep să o aprecieze, pentru 

că au văzut unde duce ea, urmează să avem și un ușor excedent la fondul de pensii. 

Deci din punctul acesta de vedere, vreau să aveți încredere în estimările pe care le-a făcut 

Guvernul, pentru că sunt estimări mai bune decât le-au făcut instituții cum ar fi Comisia Europeană, 

FMI-ul și așa mai departe. Comisia de Prognoză, care lucrează cu Guvernul României, niciodată nu a 

dat estimări greșite, față de celelalte instituții europene sau internaționale care, totdeauna, au făcut 

estimări greșite și în ceea ce privește creșterea economică, deficit și așa mai departe. 

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze.)  

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc și eu. 
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Rog colegii să fie mai scurți, pentru că mai avem și 10 amendamente. 

Domnul Bichineț, de la... Deputat. Vă rog. 

Domnul Corneliu Bichineț: 

De la Partidul Mișcarea Populară.  

(Râsete. Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Da. Și e în expansiune majoră. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Eram foarte sigur.  

Domnul Corneliu Bichineț: 

Stimați colegi, 

Semnalele care vin din lume către România se pot asemui cu cele care veneau în 2008, la 

sfârșitul lui 2008, începutul lui 2009. Și nu le-a luat nimeni în seamă. Vă aduceți aminte că duduia 

economia și, în 2009, s-a întâmplat ca să fie ravagii în România și în buzunarele oamenilor. Bugetul 

asigurărilor sociale de stat s-ar părea că, pentru prima dată, dar mie nu-mi vine a crede, că pentru 

prima dată este îndestulător și este și un surplus. 

Nu ar fi rău să fim prudenți cu chestiuni de acest gen și să nu inflamăm lumea. Oricum, am 

ascultat-o pe doamna ministru Lia Olguța Vasilescu, care doi ani de zile a lucrat cu seriozitate la 

Ministerul Muncii și ne-a spus și astăzi șapte-opt-nouă lucruri pe care le-a mărit.  

Oricum, veți rămâne în istorie, doamnă, ca un om care pe ce pune mâna se mărește... (Râsete.) 

Numai domnul Iohannis... (Râsete.) numai domnul președinte Iohannis s-ar părea că nu a înțeles acest 

lucru. Îmi pare rău. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Vedeți că nu mai…, tocmai discutam aici, pierdem... Nu se mai pot susține amendamentele. 

Domnul Varujan Vosganian. Domnul deputat. Vă rog. 

Domnul Varujan Vosganian: 

Mulțumesc, stimați colegi. 

Aș vrea să spun câteva lucruri pornind de la această foarte stranie modalitate de a încerca să 

convingi pe oameni, nu așa cum se întâmplă de obicei în politică, că veniturile care scad, de fapt, nu 

scad, și că veniturile care cresc, de fapt, nu cresc.  

Nu înțeleg de ce trebuie să-i convingem pe români că, atunci când veniturile cresc, de fapt, nu 

cresc, și, firește, ignorând orice calcul.  

Eu am să vă dau doar două calcule. 
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Punctul de pensie. Până în septembrie 2019, va crește cu 45%, de la vreo 870 de lei, în 

decembrie 2016, la 1 265 de lei, în timp ce inflația cumulată nu va depăși 10 procente. Deci o creștere 

brută de 45% la o inflație de 10% vă imaginați că înseamnă creștere netă. 

Dar, stimați colegi, ca om care am făcut multă politică, știu ce înseamnă când pensiile scad și 

asociațiile pensionarilor se revoltă. Suntem într-un moment în care asociațiile pensionarilor nu își fac 

prezența publică prin proteste, pentru că și pensionarii, care sunt înțelepți, având o viață întreagă în 

spate, au înțeles, ceea ce dumneavoastră refuzați cu obstinație să acceptați, și anume că pensiile sunt pe 

un trend crescător. Și aș adăuga la acestea neapărat: pensia minimă garantată, care a crescut de la 400 

de lei, în 2016, la 700 de lei de la 1 ianuarie, ceea ce este o creștere, trebuie să acceptați, considerabilă. 

Și aș mai vrea să adaug ceva: nu vă atingeți de excedentul de la bugetul de asigurări sociale. 

Acest excedent are o valoare strategică importantă. Eu am putut să dublez pensiile în 2007, pentru că 

am avut în prealabil un excedent la bugetul de pensii. Acest excedent din 2019 este premisa strategică 

de a aplica legislația pensiilor pentru anii următori, pentru că veți vedea că în 2020 și 2021 acest 

excedent se va absorbi prin aplicarea legislației pensiilor. 

Din aceste două motive, ALDE va vota Proiectul Legii asigurărilor sociale. 

Mulțumesc. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc. 

Încă ultimul vorbitor.  

Domnul Năsui, de la USR. Vă rog. 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui: 

Mulțumesc, domnule președinte.  

O scurtă precizare. Spunea cineva de la această tribună aici –  cred că doamna Vasilescu –, că 

prognozele au fost tot timpul respectate, ale noastre, sau am reușit să facem planul și toate acestea.  

Vă reamintesc că, pentru anul anterior, CNP, Comisia Națională de Prognoză, ne spunea 6,1% 

creștere și că – chiar ieri am aflat datele oficiale de la INS – creșterea a fost de 4%. Deci o marjă de 

eroare mare de vreo 50%. În felul ăsta – na! – reușiți… Toate estimările sunt corecte, cu o marjă de 

eroare suficient de mare.  

Mulțumesc. 

Domnul Şerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Începem dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale. 

La titlul legii nu sunt observații. 
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La Capitolul I nu sunt observații. 

Art.1. Nu sunt observații. 

La art.2, 3, 4, 5...   

La art.6 supun votului dumneavoastră un amendament de tehnică legislativă la alin.(1).  

Să înceapă votul. 

313 voturi pentru, 2 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Art.7, 8, 9. Nu sunt observații. 

La art.10 avem un amendament. 

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la art.10.  

Să înceapă votul. (Discuții.) 

Amendament admis, de tehnică legislativă. Vă spun eu, la respinse. 

Deci 306 voturi pentru. 

Amendamentul... Art.10 a fost adoptat în forma amendată.  

La art.11 avem un amendament. 

Supun votului dumneavoastră art.11, de tehnică legislativă, amendament de adoptare.  

Să înceapă votul.  

322 de voturi pentru... 324 de voturi pentru. Unanimitate. 

A fost adoptat. 

Art.12. Nu sunt amendamente. 

La art.13 avem un amendament.  

Și supun votului dumneavoastră art.13 în integralitate, cu amendamentul de tehnică legislativă.  

Să înceapă votul. 

328 de voturi pentru. 

A fost adoptat art.13. 

Art.14 nu are amendamente. 

Capitolul III – Dispoziții finale.  Fără amendamente. 

Art.15. Fără amendamente. 

Art.16. Nu are amendamente. 

Art.161. Avem un amendament respins. 

Vă rog. 

Domnul Dan Vîlceanu: 

Rapid. 
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Art. 161. „În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 se suspendă art.31 din Ordonanța 

de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.” 

Alin.(2). „În temeiul art.102 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea 

punctului de pensie se majorează cu 9,5%.” 

Doamnelor și domnilor, este exact articolul la care făceam referire mai devreme. Este excedent 

bugetar la sistemul de asigurări sociale. Este lege care prevede majorarea sumei... majorarea punctului de 

pensie de la 1 ianuarie și cred că acest amendament trebuie votat, pentru că, până la urmă, cine votează 

împotrivă votează împotriva pensionarilor. Și cum am făcut și ieri și v-am scos din lista de vot pe toți care 

ați votat împotriva copiilor, acum o să vă scoatem pe toți care votați împotriva pensionarilor... (Discuții.) 

Domnul Florin Iordache:  

Mulțumesc. 

Domnul Dan Vîlceanu: 

... și o să o arătăm pensionarilor. 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc. 

161. Vot. Amendament respins. (Discuții.) Imediat. 

116 voturi pentru, 217 împotrivă. 

A fost respins. 

Explicarea votului.  

S-a epuizat și timpul. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Stimați colegi de la PNL, nu vreți să vă hotărâți odată? Prin amendamentul de ieri tocmai luați 

excedentul de la bugetul de pensii și îl dădeați alocațiilor, în mod ilegal și neconstituțional, și acum 

veniți și ne spuneți că nu vrem să mărim pensiile din același excedent pe care voiați să-l luați. Totuși, 

până unde merge ipocrizia dumneavoastră?  

Scoateți-ne toate pozele posibile, dar vă anunțăm, cu drag, că, dacă nu votați Proiectul Legii 

bugetului pe anul 2019, vă vom scoate și noi toate pozele și vom spune că votați împotriva măririi 

alocațiilor. (Discuții.) 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Varujan. Explicarea votului. Vă rog. 

Domnul Varujan Vosganian: 

Stimați colegi,  
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O să vă repetăm până o să înțelegeți. Aceste majorări de la 1 ianuarie au fost sistematic 

devansate. La jumătatea lui 2017, am acordat majorarea care ar fi  trebuit dată de la 1 ianuarie 2018, 

chiar mai mult de atât, la jumătatea lui 2018, am acordat majorarea care trebuia dată de la 1 ianuarie 

2019 și, în septembrie 2019, o să dăm majorarea care trebuia făcută de la 1 ianuarie 2020, cu diferența 

că, dacă am fi făcut așa cum spuneți dumneavoastră, am fi alocat numai creșterile de inflație. Or, s-a 

acordat o mărire și mai mare și s-a și devansat. O să vă spunem până o să înțelegeți. Din fericire, din 

climatul social, se vede că pensionarii au înțeles. 

Mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Doamna Hărău, vă rog. Și apoi domnul Seidler. Explicarea votului. 

Doamna Eleonora-Carmen Hărău: 

Domnul coleg, antevorbitorul, e poet. Poeții știu mai puțină aritmetică. (Râsete. Discuții.) 

Dacă faci calculul… Dacă faci calculul riguros, exact, cu indexările, vă asigur, ca absolvent de 

Cibernetică, promoția ’83, că pensiile scad, nu cresc. (Discuții.) Nu putem vota așa ceva. Adevărat, ați 

majorat indemnizațiile veteranilor. 

Domnilor și doamnelor, ați prorogat termenul prin Ordonanța nr.114 pentru oamenii care au 

venit din Tatra pe jos, 8 000 la număr. Și scad simțitor, nu mai aveți bani. Mi-ar fi rușine! (Discuții.)  

Pensiile pe care dumneavoastră le susțineți sunt de tipul următor:100 000 de pensionari de lux, 

cu pensii speciale, iau o sumă egală cu 4 milioane de pensionari. Halal social-democrație! 

Noi, liberalii, nu suntem de acord cu așa ceva! (Vociferări.)   

În plus față de asta, domnul Vâlcov a pus –  e clar! e clar! –,   a pus ochii pe fondul din Pilonul 

II de pensii. Îi face cu ochiul Pilonul II de pensii și obstrucționează sistemul acesta. Inițiativa noastră 

ca această cotizație să crească la 5% a fost trântită la toate nivelurile. 

De asta, Partidul Național Liberal n-are cum susține acest proiect care, repet, este un proiect de 

piață, proiect de cumpărat voturi cu păcăleli. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache:  

Întâmplător, doamna senator, poetul este profesor de matematică. Matematica înseamnă calcul. 

Vă spun eu.  

Domnul Varujan Vosganian: 

Mulțumesc, domnule Iordache. 

Ați anticipat ce am vrut să spun. 

Stimată doamnă, nu cunosc pregătirea pe care o aveți și nu reușesc s-o deslușesc din felul în 

care vorbiți.  
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Vreau să vă încredințez... (Discuții.)  Vreau să vă încredințez că am absolvit Facultatea de 

Comerț a Academiei de Studii Economice, luând nota 10 la absolut toate examenele, și am absolvit 

Facultatea de Matematică a Universității București, unde am avut profesori de prestigiu de la Solomon 

Marcus… Și domnul Pambuccian, care era asistent, e martor.  

Dar vreau să mai adaug ceva: când vorbiți de faptul că poeții nu au contact cu realitatea, vă rog 

să aveți în vedere că poetul Mihai Eminescu a fost primul autor de articole socotite astăzi de natură 

statistică pe vremea când era inspector școlar. Și aș putea să vă dau o listă lungă de poeți, de la Ion 

Barbu până la Vasile Voiculescu, care au fost deosebit de performanți în profesiunile pe care le-au 

îndeplinit. (Aplauze.)  

Domnul Florin Iordache:  

Vă mulțumesc. 

Și Ion Barbu a fost poet și matematician... (Discuții.) îmi spune un coleg. 

Domnul Seidler. 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler: 

Domnule Vosganian, poet sau matematician, observ că aveți un obicei în Partidul ALDE acela 

de a vă băga în fața cozii. E moștenit, probabil, de la domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu. 

Revenind la fondul problemei, la pensii, sunt două adevăruri care, de obicei, nu se rostesc, dar 

sunt foarte dureroase: 12% de la 1 ianuarie 2018... cu 12% ați scăzut pensiile viitoare... (Microfon 

întrerupt.) 

Mulțumesc. 

Cu 12% ați scăzut, deci, pensiile viitoare ale angajaților de astăzi, începând cu 1 ianuarie 2018 

– și doamna Lia Olguța Vasilescu știe foarte bine acest lucru – vorbim de ciopârțirea Pilonului II, pe 

care, probabil, o veți duce la bun sfârșit în acest an, fiind singura sursă de unde puteți acoperi, de fapt, 

deficitul fondului de pensii care nu e nicidecum excedentar. 

Pe de altă parte, da, nu puteți vorbi despre pensii fără să spuneți despre pensiile speciale. Am 

inițiat de anul trecut, din 2017 chiar, o lege de abrogare a acestor pensii speciale despre care uitați să 

vorbiți de fiecare dată. 

Domnul Florin Iordache: 

Pensiile speciale trebuie să rămână.  

Nu. N-am drept la replică. Nu v-a pronunțat numele. 

Supun votului... S-a epuizat timpul...  

Supun votului dumneavoastră amendamentele respinse, pozițiile de la 1 la 5. Amendamente 

respinse. 

Să înceapă votul. 
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125 de voturi pentru, 250 împotrivă. 

Au fost respinse. 

Art.17, 18. Nu au amendamente. 

La art.19 avem un amendament respins. 

Supun votului amendamentul respins la art.19. 

127 de voturi pentru, 252 împotrivă.  

A fost respins. 

Supun art.19 în propunerea comisiei.  

Să înceapă votul. 

254 de voturi pentru, 128 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Art.20. Avem un amendament respins la poziția 8.  

Să înceapă votul. 

126 de voturi pentru, 256 împotrivă. 

A fost respins. 

Art.20 în formularea comisiei.  

Să înceapă votul.  

248 de voturi… 249 de voturi pentru, 132 împotrivă. 

A fost adoptat. 

21, 22 nu au amendamente. 

La 23 avem un amendament admis, de corelare.  

Să înceapă votul. 

385 de voturi pentru, un vot împotrivă. 

A fost adoptat. 

La 24 nu avem amendamente. 

Trecem la anexe. 

Anexa nr.1 are două amendamente respinse.  

Să înceapă votul la cele două amendamente respinse. 

259 de voturi pentru, 128 împotrivă. 

Au fost respinse. 

Supun Anexa nr.1 în formularea comisiei.  

Să înceapă votul.  

262… 263 de voturi pentru, 125 împotrivă. 

Anexa nr.2/03 – nu avem amendamente. 
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Supun votului dumneavoastră Anexa nr.2/03. 

263 de voturi pentru, 127 împotrivă. 

A fost adoptat. 

La Anexa nr.3/03 nu avem amendamente.  

Să înceapă votul. 

263 de voturi pentru, 125 împotrivă. 

A fost adoptat.  

Anexa nr.4/04 – fără amendamente.  

Să înceapă votul.  

261 de voturi pentru, 126 împotrivă. 

A fost adoptat. 

Anexa nr.5/03/01.  

Să înceapă votul.  

Fără amendamente. 

262 de voturi pentru, 120 împotrivă. 

A fost adoptat 5/03. 

Anexa nr.3/03.  

Să înceapă votul. 

Imediat, să anunț votul. 

263 de voturi pentru, 129 împotrivă. 

A fost adoptată și Anexa nr.6. 

Vă rog, procedură. Invocați-mi articolul.  

A, explicarea votului? 

Vă rog. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnelor și domnilor copii, (Râsete, discuții.)  

Doamnelor și domnilor colegi, 

Cât de cinic poți să fii, ca să furi de la copii? 

Cât de cinici puteți să fiți, să furați de la pensionari? (Rumoare, discuții.) 

Numai dumneavoastră puteți prezenta scăderile ca fiind creșteri. Numai dumneavoastră! 

Ceea ce nu ați spus, stimați colegi, este că prin Ordonanța 114 ați suspendat indexarea 

punctului de pensie de la 1 ianuarie. La fel ați procedat și anul trecut, ați dus indexarea la 1 iulie. 

Acum o duceți la 1 septembrie.  
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Și nu spuneți oamenilor că neaplicând indexarea… și este trist că am ajuns în Parlamentul 

României să fim obligați să venim cu un amendament în care să vă rugăm să respectați legea. Așa 

spune legea. Legea spune că la 1 ianuarie dumneavoastră trebuia să indexați punctul de pensie cu rata 

inflației și cu salariul mediu brut pe economie.  

Ce ați făcut dumneavoastră? La o pensie de 1 000 de lei, v-ați băgat mâna – că așa v-ați 

obișnuit, furați de la copii, hai să furăm și de la pensionari –, ați luat 90 de lei din buzunarul fiecărui 

pensionar. Timp de 10 luni… 

Domnul Florin Iordache: 

Explicarea votului. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Domnule Dragnea, nu dialogați cu sala. (Rumoare, discuții.)   

Domnul Florin Iordache: 

Domnule Roman… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Haideți la muncă, dacă vreți să vorbiți, dom’le. (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin Iordache:  

Domnule Roman… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Rugămintea este să veniți la muncă, dom’le. Și așa absentați toată ziua, dom’le! (Rumoare, 

vociferări, discuții.) 

Când erați la Consiliul Județean… (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Domnule Roman… domnule Roman, 

V-am rugat frumos, fără atac la persoană.  

Domnule Roman… (Discuții, rumoare, replici neinteligibile.) 

Deci, domnule Roman, explicarea votului…  

Numai puțin. Ascultați-mă puțin.  

Explicarea… nu, nu, nu. Explicarea votului… (Rumoare, discuții.)  

Numai puțin. Vă dau cuvântul.  

Explicarea votului: ce a făcut grupul dumneavoastră parlamentar, cum ați votat. Fără referire și 

fără atacuri la persoană.  

Vă rog. Mai aveți 30 de secunde. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Prin urmare, ați furat… (Rumoare, discuții.)  
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Domnul Florin Iordache: 

Deci încă o dată vă spun: fără atacuri la persoană! Nu vă dau cuvântul. (Discuții, rumoare, 

replici neinteligibile.) 

Deci, domnule Roman…  

Vă mulțumesc.  

Deci puteți să aveți un discurs fără atac la persoană?  

Mai aveți… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

O să încerc. O să încerc. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă rog. Vă rog.  

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Rugămintea este să înțeleagă și colegul din banca întâi că trebuie să facă același lucru, că nu e 

mai presus de lege. (Rumoare, discuții.)   

Deci, stimați colegi, prin neindexarea punctului de pensie, la o pensie de 1 000 de lei ați luat 90 

de lei din buzunarul fiecărui pensionar; ori 10 luni – înseamnă 900 de lei. Practic, ați luat de la copii, 

ați luat de la pensionari, mai nou… (Rumoare, discuții.)… mai nou ați luat și de la primari.  

Unde vreți să mergeți, stimați colegi?  

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc, vă mulțumesc. 

Deci ați epuizat timpul pentru explicarea votului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Închei în 10 secunde, domnule președinte de ședință. (Rumoare, discuții.)   

Domnul Florin Iordache: 

Vă rog, timpul curge. Mai aveți 3 secunde.  

Vă rog. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Veți da socoteală la un moment dat… (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc. 

Domnul Bacalbașa. 

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.) 

Ați epuizat timpul. (Rumoare, replici neinteligibile.) 

Domnule Roman, eu v-am spus: explicarea votului nu înseamnă atacuri la persoană.  
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Vă rog frumos, domnule Roman. 

Deci, domnule Roman, ați epuizat timpul.  

Vă mulțumesc mult. (Replici neinteligibile.) 

Nu, nu pot să vă las. Nu vă pot lăsa să vorbiți cu atacuri la persoană. (Discuții, rumoare.)  

Vă rog. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Cât de cinic poți să fii, ca să… (Microfon întrerupt.) 

Domnul Florin Iordache: 

N-ați înțeles nimic. Păcat. Păcat.  

Ăsta nu e comportament de Parlament. 

Domnule Bacalbașa, vă rog frumos. 

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa:  

… ceea ce e un lucru de care sunt mândru.  

Vreau să arăt că impotența, când se manifestă, se manifestă la modul grotesc. Și am văzut-o. 

Colegul a cerut mai înainte cuvântul pentru o problemă personală. Și are, într-adevăr, grave probleme 

personale, pe care eu le-am depistat când a început așa-zisa grevă a foamei… 

Domnul Florin Iordache: 

Nu facem referire la… (Rumoare, replici neinteligibile.) 

Da, mulțumesc. 

Domnule Savin, vă rog.  

Aveți o problemă? 

Vă rog, procedură, domnule Savin. 

Nici cu medicamente…  

Domnul Emanoil Savin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Dacă vorbim de pensii, pentru că mă uit în sală și aș vrea să… 

Domnul Florin Iordache: 

Vă rog. 

Domnul Emanoil Savin: 

… doresc să o invităm la microfon pe doamna Roberta Anastase. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă rog, fără atacuri, domnule coleg. 

Domnul Emanoil Savin: 

Aoleu! 
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Domnul Florin Iordache: 

Vorbiți de votul grupului dumneavoastră. 

Domnul Emanoil Savin: 

Dacă număra voturile și la amendamentul de la alocații, cu siguranță nu trecea. Eram colegi și 

mergeam în… (Discuții, râsete.) 

Eram colegi, eram colegi. Dar mergeam în teritoriu și peste tot ne întrebau: iar ați venit cu 

Roberta, iar ați venit cu Roberta? 

Atunci când ați impozitat – când am impozitat pensiile, că eram și eu… (Râsete, discuții.)   

Domnul Florin Iordache: 

Deci, domnule senator… 

Domnul Emanoil Savin: 

Singurul care le-a crescut a fost PSD-ul… (Rumoare, discuții.)   

Domnul Florin Iordache: 

Domnule senator, te rog, fără atacuri.  

Dacă le cerem lor fără atacuri la persoană, poți să respecți chestia asta? 

Domnul Emanoil Savin: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Băișanu.  

Domnule Băișanu, vreți să mai interveniți? Nu?  

Vă rog.  

Se pregătește doamna Vasilescu. 

Domnul Ştefan-Alexandru Băişanu: 

Stimați colegi,  

Evident că partidele din care facem cu toții parte sunt partide rezonabile. Am o rugăminte: mai 

țineți-i pe cei care nu și-au luat pastilele de dimineață în bănci și trimiteți la acest microfon oameni 

serioși, care să discute despre probleme, soluții și rezolvarea acestor probleme, nu atac la oameni. Sunt 

convins, domnilor din PNL, că dacă n-ar exista Dragnea ați fi șomeri. 

Domnul Florin Iordache: 

Doamna Vasilescu, vă rog. 

Doamna Lia Olguța Vasilescu: 

Stimați colegi,  
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Am revenit și cu un calcul, ca să se înțeleagă o dată pentru totdeauna ce ar fi fost să aplicăm 

strict Legea nr.263 și ce se întâmplă cu toate măsurile pe care le-am luat noi în acești ultimi doi ani. 

Exemplul este o pensie stabilită în baza unui punctaj mediu anual de 3,44 de puncte.  

În anul 2016, pensia brută era de 3 000 de lei. În 2017, pensia brută a fost de 3 158 de lei în 

ianuarie și de 3 442 de lei în iulie. În anul 2018, prin aplicarea strictă a prevederilor legale, pensia – 

adică pe 263, ce spuneți dumneavoastră că ar trebui să facem –, pensia ar fi ajuns la 3 341 de lei pe 

brut și 2 873 de lei pe net. Dar, prin aplicarea Programului de guvernare, a ajuns la 3 786 de lei pe brut și 

3 607 lei pe net. (Aplauze.)  

Se observă o creștere a pensiei nete din 2016, 2 590 de lei, cu 1 017 lei în iulie 2018, în varianta 

Guvernului, față de o creștere a pensiei nete cu doar 283 de lei în iulie 2018 dacă s-ar fi aplicat strict 

formula din lege. Măcar acum ați înțeles? (Aplauze.)  

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc. 

Anexa nr.6/03 a fost adoptată. 

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr.1/04.  

Nu sunt amendamente.  

Să înceapă votul. 

270 de voturi pentru, 123 împotrivă.  

A fost adoptată Anexa nr.1/04. 

Supun votului Anexa nr.2/04.  

Să înceapă votul.  

Suntem în procedură de vot. Imediat, să anunț… 

261 de voturi pentru, 107 împotrivă.  

A fost adoptată Anexa nr.2/04. 

Vă rog. Vă rog. 

Domnul Dan Vîlceanu: 

Am venit pentru explicarea votului și să vă spun că eu nu știu despre ce pensii vorbește doamna 

Olguța Vasilescu… (Rumoare, discuții.)… pentru că în România 90% dintre pensionari câștigă sub 2 000 

de lei. 

Domnul Florin Iordache:  

Anexa nr.3/04 – fără amendamente.  

Să înceapă votul. 

269 de voturi pentru, 117 împotrivă.  

A fost adoptată Anexa nr.3/04. 
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Anexa nr.4/04.  

Să înceapă votul.  

271 de voturi pentru, 123 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Anexa nr.4/04/01.  

Să înceapă votul. 

273 de voturi pentru, 124 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Anexa nr.5/04 – Sinteza finanțării programelor.  

Să înceapă votul. 

271 de voturi pentru, 121 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Anexa nr.5/04/01 – Fișa programului.  

Să înceapă votul. 

275 de voturi pentru, 126 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Anexa nr.6/04.  

Să înceapă votul.  

271 pentru… 272 pentru, 122 împotrivă.  

A fost adoptat. 

Anexa nr.6/04/01 – Fișa obiectivului.  

Să înceapă votul. 

272 de voturi pentru, 122 împotrivă.  

Adoptat.   

Și Anexa nr.7/04 – Sinteza.  

Să înceapă votul. 

273 de voturi pentru, 129 împotrivă.  

A fost adoptat.   

Stimați colegi, am finalizat dezbaterile.  

Vă dau cuvântul. 

Pauză 10 minute, până vin membrii Cabinetului, să putem face votul asupra celor două proiecte 

de lege. Pauză 10 minute. 

Domnule Seidler, vă rog. 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler: 

Decembrie 2018, site-ul Ministerul Muncii: pensia medie în România – 1 180 de lei.  
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Cifrele pe care le-ați invocat dumneavoastră, doamnă Lia Olguța Vasilescu, sunt eventual cele 

mai mici pensii speciale, acelea despre care dumneavoastră considerați că trebuie să rămână, noi 

considerăm că trebuie să plece. 

Atât despre corectitudinea datelor pe care le distribuiți în mod public. 

Domnul Florin Iordache: 

Doamna Vasilescu. 

Doamna Lia Olguța Vasilescu: 

… explicații, ca să nu pară că v-ați făcut de râs.  

Am luat un exemplu, pe o pensie de 3 000 de lei, pur și simplu. Un exemplu. Dacă vreți, vă 

calculez și la 2 000, și la 1 000, că văd că nu sunteți în stare să vă faceți propriile calcule. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:   

Spuneți celor din staff să-mi pornească microfonul. 

Domnul Florin Iordache: 

E pornit, e pornit. Puteți vorbi. 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler: 

Doamnă Lia Olguța Vasilescu,  

Dumneavoastră ne acuzați că nu știm să facem calcule, dar dumneavoastră dați un exemplu de 

o pensie de două ori și jumătate peste media celei din România. Accentuez: vorbiți despre cifre care 

sunt specifice pensiilor speciale celor mai mici, acelea pe care le susțineți și despre care noi 

considerăm că trebuie abrogate. 

PAUZĂ 

Domnul Florin Iordache: 

Stimați colegi,  

Vă rog să luați loc, să putem continua.  

Suntem la finalul dezbaterilor.  

Avem vot final asupra celor două proiecte de legi. 

Domnule deputat Lazăr, înțeleg că aveți o corectare de ordin material. Vă rog. 

Domnul Sorin Lazăr: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Este o eroare materială, pe care trebuie să o îndreptăm.  

La Anexa nr.7/01, la nr.20 amendamente respinse, pagina 2551, denumirea localității „Rimeți” 

se va citi „Râmeț”. 

Mulțumesc. 
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Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Rog colegii să scoateți – înainte de vot o să facem un vot de control –, să scoateți cartelele și le 

introduceți. O să facem un vot de control și apoi… (Discuții.) 

Stimați colegi,  

Înainte de a începe cele două voturi finale, așa cum am stabilit, o invit pe doamna prim-

ministru să facă o prezentare a celor două proiecte de legi. 

Vă rog, doamna prim-ministru. 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă – prim-ministrul Guvernului României: 

Stimate domnule președinte al Senatului României, 

Stimate domnule președinte al Camerei Deputaților, 

Stimați parlamentari,  

Dragi colegi, 

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată de-a lungul întregii 

săptămâni și pentru efortul pe care l-ați făcut până târziu în noapte pentru a dezbate bugetul pe acest an. 

Și pentru Guvern, și pentru Parlament, adoptarea bugetului este momentul în care se stabilesc 

principalele linii de acțiune, prioritățile și, în egală măsură, momentul în care transmitem cetățenilor – 

de data aceasta, nu sub forma discursului politic, ci a cifrelor – ce anume se va întâmpla în anul 2019. 

Pentru Guvernul pe care îl conduc, și pentru mine în mod special, este un moment al 

adevărului, momentul în care putem lăsa declarațiile politice total în afara acestei săli și, pe baza 

cifrelor și a proiectelor prevăzute în proiectul de buget, să spunem ce se va întâmpla în anul 2019 cu 

viața fiecărui cetățean. Bugetul reflectă realitatea economică și socială din acest moment din România 

și, de asemenea, concepția politică și programul politic al alianței care a câștigat în mod foarte clar 

alegerile parlamentare în 2016.  

Construcția bugetului pentru acest an s-a bazat pe faptul că, după acești ani de creștere 

economică neîntreruptă, avem un produs intern brut mai mare, un buget mai mare, cu un deficit mai 

scăzut și o datorie publică în scădere. În același timp, ca orice buget, de la noi sau de oriunde în lume, 

nu poate să răspundă tuturor așteptărilor, dar este un buget realist și cu perspectivă de dezvoltare 

pentru România. 

În primul rând, așa cum am mai spus, anul 2019 va fi un an al investițiilor. După doi ani de 

majorări consistente de pensii și salarii, preocuparea cea mai importantă a cetățenilor o reprezintă, în 

mod firesc, investițiile în infrastructura de transport, în sănătate, în grădinițe, școli, în agricultură și, 

desigur, în proiectele de dezvoltare locală. Am ținut deci cont de vocea cetățenilor și am croit un buget 
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care să răspundă acestor așteptări. Am suplimentat bugetul investițiilor cu 15,7 miliarde de lei față de 

anul trecut, din care 6 miliarde se adaugă direct la bugetul pentru infrastructura de transport.  

Ne dorim ca în acest an să accelerăm lucrurile pentru drumurile expres și autostrăzi. Vom 

continua să finalizăm segmentele de legătură pe autostrăzile din Transilvania, dar vom demara în acest 

an proiecte de drumuri expres, autostrăzi și în Moldova sau în sud, pentru a reduce decalajele de 

dezvoltare. Este absolut necesar să legăm granița de vest cu Marea Neagră, pentru a pune România pe 

harta marilor trasee comerciale către centrul și vestul Europei. Dar în același timp este necesar să 

recuperăm decalajele de dezvoltare din Moldova și din sud, pentru că toți cetățenii României merită un 

trai decent. 

O altă veste bună este că în acest an programele europene vor merge cu toate motoarele turate. 

Am recuperat întârzierile din 2016, am ajuns din urmă media europeană la gradul de absorbție, iar în 

anul 2019 avem deja multe proiecte ajunse la maturitate, care vor aduce mai mulți bani pentru 

investiții în țara noastră. Toți acești bani europeni ajung în dezvoltarea României, a comunităților 

locale și vor contribui la creșterea condițiilor de trai ale cetățenilor români.  

Ne vom bate pentru acești bani europeni, pentru că, așa cum am spus și la întâlnirile cu 

reprezentanții Uniunii Europene, România își dorește să fie un stat pe deplin integrat în Europa, dar în 

același timp ne dorim un tratament egal față de România. Iar tratament egal înseamnă inclusiv accesul 

țării noastre la fondurile de dezvoltare ale Uniunii. Avem deja o bună expertiză în acest exercițiu 

financiar, dobândit în anii precedenți. Toată lumea s-a familiarizat cu aceste mecanisme. Deci avem tot 

ce ne trebuie pentru a depăși media Uniunii Europene în ceea ce privește gradul de absorbție. Acesta 

este unul dintre obiectivele majore pe care mi le-am propus ca prim-ministru pentru acest an. 

Stimați colegi,  

Pentru acest an am pregătit mai multe programe guvernamentale de sprijinire a mediului de 

afaceri, cu un accent special pe companiile și produsele românești. Ne dorim dezvoltarea capitalului 

românesc, pentru că în anii trecuți acesta a avut de suferit, iar noi vom susține cu putere acest lucru. 

În egală măsură, vom continua să susținem și să încurajăm noi investiții străine, Legea 

parteneriatului public-privat creând oportunități uriașe în acest sens. Vom avea în acest domeniu mai 

multe programe guvernamentale: Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de 

investiții”, Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, înființarea Programului de 

finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare, Schema de ajutor de 

stat privind sprijinirea industriei cinematografice și alte asemenea măsuri pentru dezvoltarea 

capitalului românesc. 

O altă direcție importantă a investițiilor o reprezintă industria națională de apărare, unde 

România are un potențial uriaș. Suntem furnizori de componente pentru mulți dintre partenerii NATO, 
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iar eu cred că România are șansa de a-și recâștiga poziția în acest domeniu prin revigorarea industriei 

de profil. Suntem deja în al treilea an în care România își respectă angajamentul față de partenerii 

NATO și alocă 2% din PIB pentru apărare, bani care se vor regăsi, desigur, și în investiții pentru 

dezvoltarea industriei de apărare.  

În total, dacă luăm în considerare și creșterea absorbției fondurilor europene, România va 

beneficia în acest an de investiții totale de 50 de miliarde de lei, peste 13 miliarde de euro, ceea ce va 

da un impuls puternic și creșterii economice. 

Celelalte două domenii prioritare ale bugetului propus sunt sănătatea și educația, așa cum au 

fost tot timpul în guvernările social-democrate.  

În acest an avem cea mai mare creștere din toate timpurile a bugetului la educație, aproape cu 

47,8% mai mult față de anul trecut, adică un plus de peste 10 miliarde față de anul 2018. Ca prim-ministru, 

mi-am propus un obiectiv la care țin foarte mult. Până la finalul mandatului meu, îmi doresc ca toate școlile 

din România să îndeplinească toate condițiile din autorizația de funcționare. Ca prim-ministru, dar și ca 

mamă, am această datorie și obligație, în așa fel încât copiii noștri să învețe în cele mai bune condiții. 

De asemenea, vom avea o creștere substanțială și la bugetul sănătății, cu aproape 15,3% mai 

mult, respectiv cu 6,5 miliarde de lei în plus. Astfel, bugetul alocat sănătății ajunge la 4,8% din 

produsul intern brut, ceea ce reconfirmă preocuparea acestui guvern pentru creșterea calității actului 

medical în România. După creșterea salariilor medicilor și asistenților, a venit momentul ca acest an să 

fie anul investițiilor în infrastructura medicală. 

Stimați parlamentari, 

Dragi colegi, 

Am vorbit despre toate aceste creșteri și sunt convinsă că și dumneavoastră, dar și cetățenii care 

ne privesc se întreabă, pe bună dreptate, de unde va veni surplusul. Răspunsul este dat de buna evoluție 

economică a țării.  

În cei doi ani de guvernare PSD-ALDE, România a cunoscut creșteri economice spectaculoase, 

care s-au reflectat în creșteri substanțiale ale veniturilor populației. Iată că anul acesta alocăm 50 de 

miliarde pentru investiții, bani care vor impulsiona creșterea economică sănătoasă și care explică 

destul de bine, pe lângă alți factori, de ce ne bazăm pe o creștere de 5,5% în 2019. România va depăși 

pentru prima oară 1 000 de miliarde de lei la produsul intern brut, cu o treime mai mult față de 

momentul preluării guvernării în decembrie 2016. Anul trecut am avut o creștere economică de trei ori 

mai mare decât media europeană.  

Salariile și pensiile s-au mărit, așa cum am promis. Vă rog să vă uitați pe cifre: în acest an, 

câștigul salarial mediu net pe economie va fi cu 50% mai mare decât în decembrie 2016. Veniturile la 

bugetul de stat au ajuns la cel mai mare nivel din toate timpurile, chiar dacă procentual gradul de 
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colectare are o pondere mai mică în raport cu produsul intern brut, ceea ce este firesc când reduci taxe 

și impozite și oferi facilități fiscale pentru economie. Iar în această privință vreau să subliniez că în 

acest an va fi pentru prima dată când vom avea excedent la bugetul de pensii. Pentru prima oară vor 

veni la buget mai mulți bani decât suma pensiilor care sunt în plată.  

Eu le spun astăzi tuturor românilor următorul lucru: aveți încredere în economia noastră 

națională, îndrăzniți să credeți în România, suntem în topul statelor cu cea mai mare dezvoltare din 

Uniunea Europeană. 

Dragi colegi, 

Am vorbit despre investiții, despre creșterile din sănătate și educație. Nu aș vrea să se creadă că 

ne vom abate de la programul de majorări de venituri pentru populație prevăzut pentru anul acesta. 

Dimpotrivă, am prevăzut în buget sumele necesare pentru creșterile de pensii și salarii așa cum ne-am 

angajat în Programul de guvernare și în Legea salarizării unitare. Crește salariul minim cu 10%, cresc 

salariile bugetarilor, în medie, cu un sfert din diferența rămasă pentru perioada 2018 – 2022. Acordăm 

și în acest an voucherele de vacanță de 1 450 de lei, precum și indemnizația de hrană, echivalentă cu 

două salarii minime pe economie. La fel, pentru pensionari, începând cu 1 septembrie, punctul de 

pensie va crește cu 15%, până la 1 265 de lei, iar pensia minimă cu 10%, până la 704 lei. Creșterea 

pentru începutul acestui an a fost acordată în avans, la 1 iulie anul trecut, și a fost mai mare decât 

indexarea prevăzută de lege, iar la 1 septembrie vom majora în avans cu sume mai mari față de ceea ce 

era prevăzut. 

Stimați parlamentari, 

Aș vrea să dăm la o parte toate știrile false care s-au vehiculat despre bugetele comunităților 

locale. Realitatea este una singură și nu poate fi contrazisă: bugetele locale vor primi mai mulți bani 

decât în anii precedenți, iar multe dintre aceste sume suplimentare sunt destinate investițiilor la nivel 

local. Aleșii locali vor avea o creștere a veniturilor cu 7 miliarde de lei, ce vor proveni din încasările 

din impozitul pe venit, care vor rămâne în totalitate la bugetele locale. 

Doamnelor și domnilor, 

Vreau să precizez la final că Proiectul de buget pe anul 2019 restabilește adevărul legat de 

situația noastră ca țară, o economie care crește an de an. Și dorim ca prin măsurile pe care le-am 

prezentat să continue creșterea economică, creșterea salariilor, a pensiilor, a alocărilor în sănătate și 

educație și în anii următori. Vă rog însă să fiți de acord cu mine că acest lucru este posibil doar printr-o 

colaborare între Guvern, Parlament, Președinte, societate civilă, toți cei care au un cuvânt de spus și o 

contribuție de adus la dezvoltarea României. Dincolo de jigniri, importante sunt proiectele și ceea ce 

facem pentru români.  
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Vreau să vă mulțumesc tuturor încă o dată și în special parlamentarilor care au sprijinit în 

comisiile de specialitate acest proiect, dar și celor care au făcut amendamente. Cu siguranță că orice 

proiect de buget este perfectibil. Respect decizia politică a celor care vor vota, dintr-un considerent 

numai politic, împotriva proiectului de buget. Fac însă un apel la absolut toți membrii Parlamentului ca 

aceste date esențiale, reale, legate de măsuri economice, sociale și de dezvoltare, prevăzute în bugetul 

pe anul 2019 să fie comunicate corect către cei care ne-au trimis aici, în Parlament, pentru că doar așa 

vom fi o societate mult mai solidară. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

* 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc. 

Fiind finalizate discuțiile și dezbaterile, stimați colegi, supun votului dumneavoastră Proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2019 în ansamblul său. 

Să înceapă votul. 

Cu 275 de voturi pentru, 122 de voturi împotrivă și 2 abțineri, Proiectul Legii bugetului a fost 

adoptat. (Aplauze.) 

Explicarea votului – două minute fiecare grup parlamentar. 

Grupul PNL. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnă prim-ministru al României, 

Doamnelor și domnilor membri ai Cabinetului, 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 

Domnule Liviu Dragnea, adevăratul prim-ministru al României, mă așteptam ca dumnevoastră 

să fi prezentat ceea ce a spus doamna prim-ministru, pentru că de la dumneavoastră de pe Facebook 

am înțeles că „viitorul sună bine”. 

Domnule Liviu Dragnea, m-au rugat mamele să vă întreb:  

Cât de cinic poți să fii… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul…  

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

… ca să furi de la copii? 

Domnul Florin Iordache: 

Domnule Roman, n-ați înțeles nimic. 
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Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Cât de hoț poți să fii, ca să furi de la copii, de la pensionari, de la primari?! V-ați trădat colegii, 

domnule Dragnea! (Rumoare, discuții.) 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Singurul lucru bun din acest buget, adoptat foarte târziu, este reprezentat de majorarea 

alocațiilor pentru copii, pe care, din fericire, Partidul Național Liberal a reușit s-o impună.  

Vă mulțumesc, stimați colegi. (Aplauze, rumoare, discuții.) 

Este păcat, domnilor din majoritatea guvernamenală și parlamentară, că nu ați tratat cu maximă 

seriozitate amendamentele propuse de opoziție, în special cele care privesc educația, îmbunătățirea 

serviciilor de sănătate, generalizarea unor programe naționale pentru copii. Știm că nu vă plac copiii, 

dar gândiți-vă la after school și la „Masa la școală”, precum și la deblocarea unor proiecte de 

autostrăzi, pe care cetățenii, românii în general, le așteaptă de ani buni. 

Domnul Florin Iordache: 

Finalizați. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Bugetul a fost adoptat și nu putem spune că ne așteptăm la vreo schimbare majoră pentru 

români. Mor oameni în spitale, pentru că nu doriți investiții, pentru că vreți în continuare să nu avem 

bani pentru medicamente. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Școlile sunt condamnate la improvizații și lipsuri… 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Termin imediat, domnule președinte. 

Domnul Florin Iordache: 

Ați depășit timpul. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Cele 3 000 de primării și autorități locale… 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

… trec direct… (Microfon întrerupt.) 
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Domnul Florin Iordache: 

Două minute. Respectăm Regulamentul. 

Mulțumesc mult. 

O invit pe doamna deputat Chichirău. 

Două minute, explicarea votului. 

Îmi pare rău. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Nu vă interesează punctul nostru de vedere? 

Domnul Florin Iordache: 

Respectăm Regulamentul. 

Doamna Chichirău, două minute.  

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.) 

Ați depășit timpul.  

Vă mulțumesc mult. 

V-am rugat să aveți… 

Vă rog frumos, fără atac, doamna deputat Chichirău. 

(Replică neinteligibilă a domnului Florin-Claudiu Roman.)  

Îmi pare rău, ați depășit timpul. Nu.  

Deci vă rog frumos… n-avem ce negocia, domnule Roman. N-avem ce negocia. Regulamentul 

nu se negociază. 

Vă mulțumesc mult… vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Închei prin a vă spune, stimați colegi, că o instanță va condamna, domnule Dragnea, pentru că 

ați furat de la… (Microfon întrerupt, discuții, rumoare.) 

Domnul Florin Iordache: 

N-ați înțeles nimic, domnule Roman.  

Cât mai trebuie să stăm împreună, ca să înțelegeți ceva? 

Doamna Chichirău, aveți două minute. 

Doamna Chichirău, vă rog, aveți două minute. 

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Mă bucur că bugetul a fost adoptat în sfârșit, chiar dacă a fost adoptat într-o procedură haotică 

și neconstituțională. În cinci zile a trecut prin comisii și prin plen. Luni seara am plecat din Comisia de 
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buget la ora 1.00 dimineața, marți seara am plecat din Comisia de buget la 4.00 dimineața. Și dacă am 

fi dezbătut încă o săptămână, probabil găseam soluții mai bune. 

Aș vrea să vă spun patru probleme cu acest buget. 

Unu: veniturile prea optimiste, la 33,5% din PIB. România nu a mai avut asemenea încasări din 

1992. Sperăm că veți avea noroc anul acesta. 

A doua problemă este inflația. Ați creat inflație cu programul dumneavoastră de guvernare și 

veți crea și anul acesta. Și banii pe care îi dați românilor cu o mână îi luați cu cealaltă; și chiar mai 

mult. Românii știu că plătesc mai mult pe alimente și energie. 

A treia problemă este deficitul. Ne-am fi dorit un deficit mai mic și m-am bucurat să văd că 

țintele dumneavoastră inițiale erau mai mici. Cu siguranță că dacă mai dezbăteam găseam bani pentru 

alocația pentru copii în altă parte și am fi reușit să păstrăm un deficit mai normal. 

Iar a patra problemă este lipsa infrastructurii. Deși ne spuneți că Moldova are acum prioritate, 

nu prea vă credem, pentru că începeți Autostrada Moldova tot din Ardeal, iar în Iași nu avem absolut 

nimic. Și, doamna prim-ministru, vă rog să ne dați un semn de bună-credință și să faceți investiții, să 

începeți investiții și din Iași. Și poate așa Moldova o să vă creadă că vreți să faceți ceva și pentru ea. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Varujan Vosganian, Grupul ALDE. 

Domnul Varujan Vosganian: 

Stimați colegi…(Discuții.)  

Stimați colegi, 

Este, din câte îmi pot aminti, bugetul cel mai consistent din 1990 până încoace în ce privește 

alocările pentru domenii esențiale, pentru politicile publice, pentru salariați și pentru pensionari ca și, 

de asemenea, pentru alocările de natură socială. 

În legătură cu alocațiile pentru copii vreau să spun doar un singur lucru: dumneavoastră ați votat 

amendamentul, după aceea n-ați mai votat. Noi am votat după aceea, ne-am smerit și am găsit o formulă 

credibilă prin care să putem aplica creșterea alocațiilor. Dumneavoastră, în schimb –  noi ne-am smerit –, 

dumneavoastră v-ați nărăvit. După aceea n-ați mai votat. 

Românii trebuie să știe că, dacă am fi votat și noi ca dumneavoastră, alocațiile ar fi rămas tot ca 

înainte. De aceea, nu vă puteți asuma un merit pentru jumătățile de măsură pe care le-ați produs. 

În legătură cu investițiile. Mie mi se pare că cea mai importantă împlinire a acestui buget este 

lansarea unei foi de parcurs pentru România. Este prima oară când avem o viziune investițională 

unitară, pornind de la căile ferate rapide, continuând cu drumurile expres și autostrăzile până la 

variantele ocolitoare, podurile și crearea posibilității navigabile a Dunării. Important pentru noi, care 
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am votat acest buget, inclusiv creșterea alocațiilor, ALDE, PSD și UDMR, să continuăm să 

monitorizăm acest buget, astfel încât programul investițional să fie îndeplinit, pentru că, dragii mei, mă 

adresez și vouă, celor care ați votat bugetul, și celorlalți, cu prietenie, votarea acestui buget este o 

imensă responsabilitate pentru noi toți. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Tomac –  Grupul PMP. 

Domnul Eugen Tomac: 

Domnule președinte de ședință, 

Doamnă prim-ministru, 

Partidul Mișcarea Populară a votat împotriva acestui buget, pentru că este un buget nerealist. 

Nu ați construit bugetul pliat pe prioritățile României, pentru că avem nevoie de investiții mai multe. 

4,3% alocați pentru investiții sunt foarte puțini bani, în condițiile în care, în plină criză, România aloca 

6,4 – 6,5% din PIB pentru investiții. Noi am propus 2 500 de amendamente, amendamente inspirate 

din programul dumneavoastră de guvernare, pe care le-ați respins, pentru că România are nevoie de 

autostrăzi. Sunt prea multe autoturisme pe șoselele României și e nevoie de mai multă siguranță. Avem 

nevoie de creșe, avem nevoie de grădinițe, avem nevoie de spitale moderne, pentru că prioritățile 

României țin nu doar de pomeni electorale, ci țin de nevoia de a îmbunătăți calitatea vieții românilor. 

Și acest lucru trebuie privit atunci când se construiește un buget. Deci pentru noi era important să 

alocați o atenție importantă investițiilor, lucru pe care nu l-ați făcut, motiv pentru care am votat 

„împotrivă”. 

Domnul Florin Iordache: 

Domnul Cseke Zoltan, vă rog, Grupul UDMR. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Doamnă prim-ministru,  

Onorați membri ai Guvernului, 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Grupurile parlamentare ale UDMR au votat în favoarea acestui buget. Acest buget pe care l-am 

adoptat astăzi, aici, în Parlament, este un proiect mult îmbunătățit în ultimele săptămâni și, așa cum am 

declarat și la  dezbaterea generală, am avut o colaborare corectă pe acest buget, ceea ce nu înseamnă că 

există buget perfect. Probabil nici acesta nu este perfect, cum nu va exista niciodată, nici în România, 

nici în altă țară. Va trebui ca ministerele, Guvernul, autoritățile locale să fie flexibile, să vedem unde 
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apar în implementare probleme. Și aici, Grupurile parlamentare ale UDMR vor fi întotdeauna 

partenere cu oricine dorește să fie parteneri și să discute cu noi. 

Cred că cel mai important lucru astăzi este acela ca acest buget să fie cât mai rapid implementat 

atât pentru grupurile parlamentare, indiferent de ce parte ne așezăm, cât și pentru autoritățile locale. 

Este important ca bugetul să intre în vigoare cât mai rapid posibil. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Florin Iordache: 

Varujan Pambuccian –  minoritățile naționale. 

Domnul Varujan Pambuccian: 

Vă mulțumesc, domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Am votat acest buget – grupul nostru parlamentar. Nu am să reiau foarte multe din lucrurile 

care s-au spus aici. 

Aș vrea să spun două lucruri.  

De foarte mult timp, în România există o creștere a produsului intern brut, de ani de zile. Și, 

poate că e bine ca, din când în când, pentru că, altfel, optimismul oamenilor scade, e bine ca, din când 

în când, lucrul ăsta să-l poată simți fiecare dintre cei care contribuie la creșterea PIB-ului, prin 

creșterea veniturilor pe care le are. Ăsta mie mi se pare un lucru important, care se întâmplă în 

perioada asta. Sigur, lucrul ăsta nu trebuie să fie în detrimentul investițiilor, pentru că trebuie să poți să 

ai premisele unei creșteri în viitor. Ăsta e primul lucru pe care am vrut să-l spun. 

Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că simt în continuare nevoia ca în bugetele 

României să existe și o componentă pe termen lung, o componentă de viziune. Și cred că lucrul ăsta nu 

am reușit să-l avem până acum în niciunul dintre bugetele pe care le-am votat de foarte mult timp 

încoace. În lumea în care trăim lucrul ăsta e un lucru periculos, pentru că e o lume care se schimbă 

foarte repede. Astăzi cifrele pot să arate foarte bine, dar, dacă nu pregătești din timp premisele 

dezvoltării de peste 10 ani, de peste 15 ani, o să avem o problemă atunci. 

Sigur, ciclul electoral e de 4 ani, dar lucru ăsta nu trebuie să-l gândim în detrimentul termenului 

lung, pentru că țara rămâne aceeași, oamenii care trăiesc în ea rămân aceiași, și atunci, poate, că 

rectificarea bugetară sau bugetul pe anul viitor va ține cont și de perspectiva aceasta, va ține cont… Poate 

o să apară și primele programe naționale care țin de proiecția pe viitorul… pe termen mediu și lung. 

Este, probabil, principalul lucru, chiar dacă el pare minor astăzi, pentru că ne-am obișnuit să 

gândim de pe o zi pe alta, poate că este principala scădere pe care o are nu neapărat acest buget, ci 

toate bugetele pe care le-am văzut trecând prin Parlament până acum. 

Vă mulțumesc.  
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Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc.  

Șerban Nicolae –  Grupul PSD. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc.  

Doamnelor și domnilor, 

Aș vrea să încep prin a mulțumi celor care au elaborat acest proiect de buget, celor care l-au 

analizat și l-au dezbătut – și nu mă refer doar la parlamentari, mă refer și la echipele tehnice – , reușind 

să depună un proiect de buget articulat, clar, transparent, orientat către dezvoltare. 

Există argumente dincolo de cifre, care spun că ne-am îndeplinit obiectivele. Și, în anii 

precedenți, de când am preluat guvernarea, am asigurat creșterea economică, am asigurat încadrarea în 

ținta de deficit, și asta arată că lucrurile pe care le-am gândit și la care ne-am asumat sunt corecte. 

De preferat, aș vrea să fie ultimul an în care discutăm după începerea anului calendaristic de 

bugetul pe anul în curs. Aș fi vrut să nu mai văd șicane cu două ministere fără titular de portofoliu, cu 

aviz pe structurile de forță care întârzie nepermis de mult, și în general, aș vrea să văd responsabilitate 

și loialitate în îndeplinirea funcțiilor publice. 

Dați-mi voie să fac o precizare și legată de structura votului la Legea bugetului de stat. Cei care 

votează „pentru” nu întâmplător sunt și cei care își asumă obligația de a-l aplica, pentru că noi nu avem 

doar responsabilitatea de a susține Guvernul, ci și de a urmări execuția bugetară. Pentru ceilalți este 

foarte comod să propună, să declare, dar să nu-și asume nimic. Și am să vă spun ceva: am avut o 

tentativă, n-am abandonat-o încă, de a pune cap la cap toate amendamentele opoziției. La 10% dintre 

ele deja am depășit PIB-ul României pe următorii trei ani, ceea ce arată că sunteți și ipocriți, și 

incorecți. (Discuții.) Majorarea alocației de stat pentru copii o faceți numai atunci când nu sunteți la 

guvernare, atunci când sunt cei de la PSD și aliații lor la guvernare. Atunci când ați fost la 

guvernare…(Vociferări.) 

Domnul Florin Iordache: 

Concluzionați, domnule coleg. 

Domnul Șerban Nicolae: 

… ați tăiat…(Discuții.) ați tăiat salarii, adică exact veniturile părinților copiilor de care vă 

plângeți.  Și în sală aici l-am văzut și pe cel care a tăiat, și o să vă dau o replică, cândva, pentru că să 

știți că nu sunt deloc sfios. Și dacă, cumva, aveți impresia că mă sperii… O să vă dau o replică. 

(Aplauze.) Acum 18 ani, când vă anchetam, tremurați din toate balamalele. Dar v-am înțeles, a fost ieri 

„Valentineʹs Day” la dumneavoastră și Costa Rica e departe. (Aplauze.) 
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Dar aș vrea însă să fie foarte clar că majorarea alocațiilor bugetare și-a amintit cineva că este în 

Programul de guvernare al PSD-ALDE? Se va face de către acest Guvern dintr-o sursă reală și stabilă, 

sustenabilă pentru perioada următoare. 

Aș vrea să nu mai văd totuși declarații de păreri personale și probleme personale. Este jenant ca 

la dezbaterea bugetului să aud că nu știu ce deputat „shaorma” a întâlnit babe, că nu știu cine a lucrat 

șapte ani prin străinătate și așa mai departe. Haideți să revenim la responsabilitatea funcției publice. 

Vă mulțumesc tuturor celor care ați sprijinit adoptarea bugetului și îndemn Guvernul să 

respecte Parlamentul, să execute bugetul așa cum s-a angajat. (Discuții.) 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

* 

Domnul Florin Iordache: 

Mulțumesc.  

Supun, stimați colegi, votului Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2019 

în ansamblul său. 

Să înceapă votul. 

272 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă.  

Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2019 a fost adoptat. (Aplauze.) 

Explicarea votului. 

Vă rog, domnule Predoiu, din partea Grupului PNL. 

Domnul Marian-Cătălin Predoiu: 

Mulțumesc.  

Domnule Varujan Vosganian, cu studiile până în tavan, degeaba aveți 10 la economie, bugetul 

dumneavoastră e o poezie, resurse și venituri bugetare ioc, le vor aduce, poate, cormorani-n cioc. 

(Aplauze.) 

Și acum ceva serios pentru dumneavoastră. Anul trecut ați promis un echilibru bugetar la acest 

buget. Ați avut deficit 4,73 miliarde. Singura întrebare care se mai poate pune este: cât va fi deficitul în 

acest an? 

Domnul Florin Iordache: 

Grupul USR, vă rog. Domnul Seidler. 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler: 

Nu știu alții cum sunt, dar suntem câțiva aici, în Parlament, care nu mai credem în Moș 

Crăciun. Cu siguranță, la Guvern lucrurile stau altfel, pentru că, altfel, nu se explică cum anume 

credeți într-o creștere cu 30% a veniturilor, în condițiile în care ar trebui ca toți șomerii din această țară 

să se angajeze pe două contracte de muncă. 
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Uitați, doamnă prim-ministru, să spuneți cifrele până la capăt. Dacă ați face-o, ați fi spus că, de 

la 1 ianuarie 2018, pensiile viitoare ale angajaților de astăzi au fost scăzute de dumneavoastră cu 12%, 

în același timp, însă, alocați în continuare bani pentru pensiile speciale, despre care reprezentanții 

dumneavoastră mai și afirmă că trebuie să rămână, în timp ce noi considerăm că ele trebuie abrogate. 

Bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2019 este o minciună pe care au recunoscut-o implicit 

și reprezentanții dumneavoastră atunci când ieri seară își arătau disperarea pentru eventualitatea 

faptului că excedentul care există doar pe hârtie ar trebui cheltuit în realitate. 

Încă o dată, bugetul acesta este doar o minciună pentru cei care mai cred în Moș Crăciun. 

Domnul Florin Iordache: 

Vă mulțumesc.  

Domnule Resmeriță, doriți să interveniți? Nu.Nu. 

Alte intervenții la explicarea votului, dacă sunt. Nu mai sunt. 

* 

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47, s-a depus la 

secretarii generali ai Camerei și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de 

sesizare, Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2019. 

Termen de sesizare – două zile. 

Acestea fiind spuse, ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința comună de astăzi. 

Vă mulțumesc. 

La revedere! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.15. 


