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STENOGRAMA
şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 2 martie 2021
Şedinţa a început la ora 10.06.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Ludovic Orban, președintele Camerei
Deputaților, și doamna Anca Dana Dragu, președintele Senatului, asistaţi de domnul Vasile-Daniel
Suciu, înlocuit de doamna Oana Murariu, secretari ai Camerei Deputaţilor, și domnul Ion Mocioalcă,
secretar al Senatului.

Domnul Ludovic Orban:
Bună dimineața!
Îi rog pe liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală, ca să putem relua dezbaterea
Legii bugetului de stat.
Repet, îi rog pe liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii deputați și senatori să vină
în sală. (Discuții.)
Vă propun să facem un vot de verificare, să vedem dacă funcționează sistemul.
Vă rog să vă introduceți cartelele.
Funcționează, spuneți dumneavoastră. Să vedem.
Mă refer la sistemul, aplicația de vot. Credeam că la altceva vă referiți.
Vă rog să vă introduceți cartele, să facem un vot de verificare.
Votați, vă rog. (Discuții.)
Nu-i amendament.
Rog secretariatul să-mi comunice prezența, numărul parlamentarilor care și-au înregistrat
prezența. (Discuții.)
Vreau să vă solicit atenția câteva momente.
Vă informez că durata de exercitare a votului este de 10 secunde. Ca atare, vă rog să votați mai
repede, pentru că deja v-ați obișnuit. A existat o durată mai mare, până s-a obișnuit toată lumea. Acum
utilizați cartelele de vot, deci durata de vot e 10 secunde. Ca atare, vă rog să votați în interiorul acestui
interval de 10 secunde.
Doamnelor și domnilor deputați,
Doamnelor și domnilor miniștri,
Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.
Vă anunț că, din totalul de 466 de deputați și senatori, până în momentul de față și-au
înregistrat prezența 282. Deci avem cvorumul necesar.
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Reluăm discuțiile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 și a Proiectului Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
La finalul ședinței trecute ne-am oprit la Anexa nr.3/15 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației.
Ultimul amendament supus votului a fost amendamentul de la poziția marginal 1451.
Continuăm dezbaterea, prezentarea și votarea amendamentelor din acest punct.
Poftiți, domnule deputat.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Mulțumesc frumos.
Bună dimineața!
Doamna președintă,
Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor deputați,
Marginal 1452: se propune suplimentarea veniturilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației – „Modernizare DJ293A, Coțușca – Viișoara Mică – Viișoara”.
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, Anexa nr.3/65/01.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Deci 1452.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Da.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog. (Discuții.)
119 voturi pentru, 178 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă readuc aminte: intervalul de timp în care puteți vota este de 10 secunde.
Continuați, domnule deputat.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Mulțumesc.
Era o surpriză, aveam emoții.
Amendament la 1453…
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Și cred că amendamentul meu, primul, a picat că am uitat să spun că sunt în sală parlamentari
PNL de Botoșani care iubesc Botoșaniul, dar îl iubesc doar în opoziție.
Se propune suplimentarea veniturilor Ministerului Dezvoltării cu suma de 31 095 mii lei pentru
„Modernizare DJ294C, Borolea – Hănești”.
Realocare, bineînțeles, din Fondul de rezervă, de unde nu ați dat niciun leu până acum.
Poate iubiți Botoșaniul.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
1453 – votați, vă rog.
123 de voturi pentru, 190 de voturi contra.
Și acest amendament a fost respins.
Vă invit să luați cuvântul.
Domnul Dan-Constantin Șlincu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Bună dimineața, stimate colege și stimați colegi!
Fac referire la amendamentul numărul marginal 1454.
Prin acest amendament propunem suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării cu suma de
7 000 mii lei, care se alocă pentru finanțarea elaborării studiului de fezabilitate în vederea modernizării
DN29A, pentru tronsonul Suceava – Dorohoi, de la kilometrul 3 până la kilometrul 37+900, și în
vederea reabilitării podului de pe râul Siret din zona DN29A, de la kilometrul 22+859.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice – Acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.3/65/01, Capitolul 50.01.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Să mai spuneți, vă rog, poziția.
Domnul Dan-Constantin Șlincu:
Numărul marginal 1454.
Domnul Ludovic Orban:
1454 – supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
119 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Poftiți, domnule deputat.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Mulțumesc frumos.
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Virgil, te atenționez că ăsta e ultimul amendament, ai posibilitatea să-ți ții cuvântul.
(Replică neinteligibilă din sală.)
Am înțeles. Întotdeauna simpatic, ca de obicei.
Poate vă place fotbalul. Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației cu suma de 40 000 mii lei, necesară pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion municipal, municipiul Botoșani”.
Stadionul municipal este un stadion multifuncțional, administrat de consiliul local.
Vreau să mai prelungesc un pic, poate vă doare mâna când stați așa.
Eu pot să mai stau, în schimb.
Realocare din Fondul de rezervă.
Mulțumesc frumos, stimați colegi.
Domnul Ludovic Orban:
Tot din Fondul de rezervă, am înțeles.
Poziția?
Domnul Marius-Constantin Budăi:
1455, domnule președinte.
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc.
Votați, vă rog.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Virgil, te văd.
Nu-l știți pe domnul Virgil Guran?
Domnul Ludovic Orban:
132 de voturi pentru, 199 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Ai probleme în coaliție, Virgil.
Domnul Ludovic Orban:
Următorul coleg care dorește să susțină un amendament.
Doamna Georgeta-Carmen Holban:
Mulțumesc, domnule președinte.
Numărul de ordine al amendamentului este 1467.
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Având în vedere necesitățile autorităților locale, solicităm majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și creditele bugetare pentru anul 2021 cu suma de 48 000 mii lei pentru
municipiul Târgoviște – crearea unui campus școlar.
Sursa de finanțare: bugetul de stat, realocare din Fondul de rezervă.
Vă rog, dragi colegi, susțineți acest amendament.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1467 – votați, vă rog.
132 de voturi pentru, 202 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnule senator, vă invit să susțineți amendamentul.
Domnul Titus Corlățean:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Mă gândeam să vă fac o surpriză, prin prezentarea a trei amendamente legate de un județ
Dâmbovița, cu care aveți legături mai vechi, și sunt convins că votul dumneavoastră va fi favorabil
măcar la unul dintre ele.
Voi începe cu marginal 1468, este un amendament important privind orașul Pucioasa: solicităm
majorarea sumelor ce vizează creditele de angajament și creditele bugetare pentru 2021 cu suma de
12 500 mii lei, pentru construirea unei creșe în orașul Pucioasa.
Am indicat sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 1458, da?
Domnul Titus Corlățean:
1468.
Domnul Ludovic Orban:
68, îmi cer scuze.
Votați, vă rog.
129 de voturi pentru, 202 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Titus Corlățean:
Marginal 1482: propunem majorarea sumelor ce vizează credite de angajament, credite bugetare
pentru 2021 cu suma de 20 000 mii lei pentru orașul Pucioasa, pentru centrul medical al Spitalului
Orășenesc Pucioasa, care știți că este suport COVID și este mare nevoie de un sprijin bugetar.
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Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
136 de voturi pentru, 200 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Titus Corlățean:
În sfârșit, marginal 1484: propunem majorarea sumelor ce vizează creditele de angajament și
creditele bugetare pentru 2021 cu suma de 10 000 mii lei pentru municipiul Târgoviște, pentru un
centru de suport pentru promovarea inovării – facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv
tehnologii IT&C, automatizare, robotică, inteligență artificială.
De asemenea, sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă.
Vă rog să votați.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1484 – exprimați-vă votul, vă rog.
136 de voturi pentru, 195 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la microfon.
Domnul Ioan Vulpescu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Bună dimineața!
Marginal 1501: având în vedere necesitățile autorităților locale, solicităm majorarea sumelor ce
vizează creditele de angajament și creditele bugetare pentru anul 2021 cu suma de 4 400 mii lei pentru
comuna Dobra, construire sală sport comuna Dobra, sat Dobra, județul Dâmbovița.
Sursa de finanțare: bugetul de stat, realocare din Fondul de rezervă, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice – Acțiuni generale.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
126 de voturi pentru, 214 contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 1501 a fost respins.
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Domnul Ioan Vulpescu:
1505: având în vedere necesitățile autorităților locale, solicităm majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și creditele bugetare pentru anul 2021 cu suma de 36 520 de mii lei pentru
municipiul Târgoviște – crearea de locuri de parcare suficiente prin construirea de parcări multietajate.
Domnul Ludovic Orban:
1505 – exprimați-vă votul.
127 de voturi pentru, 214 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Ioan Vulpescu:
1507: propunem suplimentarea cu suma de 122 mii lei pentru comuna Dobra – locuri de joacă
în satele Dobra și Mărcești.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul pe amendamentul de la poziția 1507.
129 de voturi pentru, 215 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marian Țachianu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 1553: având în vedere necesitățile autorităților locale, solicităm majorarea sumelor ce
vizează creditele de angajament și creditele bugetare pentru anul 2021 cu suma de 9 460 mii lei pentru
comuna Braniștea – înființare distribuție de gaze naturale în satul Braniștea, comuna Braniștea.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
134 de voturi pentru și 213 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marian Țachianu:
Marginal 1568: având în vedere necesitățile autorităților locale, solicităm majorarea sumelor ce
vizează creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2021 cu suma de 31 000 mii lei pentru
comuna Corbii Mari – înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Corbii Mari,
cu satele aparținătoare Corbii Mari, Ungureni, Satu Nou, Grozăvești, Petrești, Bărăceni, Moara din
Groapă și Vadu Stanchii.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 1568.
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Votați, vă rog.
136 de voturi pentru și 217 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă readuc aminte că aveți posibilitatea să aplicați, pe finanțări europene, pentru înființarea de
distribuție de gaze. Să le spuneți primarilor.
Vă invit să vă susțineți amendamentele.
Doamna Alexandra Presură:
Bună dimineața!
Mulțumesc, domnule președinte.
Se suplimentează bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la
capitolul „Alte transferuri”, cu suma de 50 000 mii lei, care se alocă pentru finanțarea obiectivului
de investiții „Studiu de fezabilitate pentru drumul expres Craiova – Filiași – Orșova – Băile
Herculane – Caraș-Severin – Lugoj”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice.
Acest drum va asigura conectivitatea municipiului Craiova cu granița de vest și va îmbunătăți
accesibilitatea de transport pentru întreaga zonă de sud, accesibilitate favorizată și de drumul expres
Pitești – Craiova, aflat în execuție.
Fac o referire…
Domnul Ludovic Orban:
Îmi spuneți, vă rog, poziția.
Doamna Alexandra Presură:
1590.
Domnul Ludovic Orban:
1590.
Doamna Alexandra Presură:
Da. Solicit pe această cale și-i rog pe colegii de pe regiune, și nu numai, să susțină acest
amendament, important pentru județul nostru, dar și pentru întreaga regiune.
Vă mulțumesc mult.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament, cu mențiunea că există suma de 20 de milioane, care este
prevăzută pentru finanțarea studiului de fezabilitate.
Votați, vă rog.
Doamna Alexandra Presură:
Sperăm să se și realizeze, domnule președinte.
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Mulțumesc.
Și mai fac o referire: drumul expres Craiova – Pitești este început pe guvernarea PSD, ca să
nu mai auzim discuții.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Drumul expres Craiova – Pitești, studiul de fezabilitate a fost realizat în 2008 și indicatorii
tehnico-economici, aprobați în 2008. Dumneavoastră, între 2008 și 2020, n-ați făcut aproape nimic.
Așa, ca să reconstituim adevărul istoric. (Aplauze.)
Doamna Alexandra Presură:
Important este, domnule președinte, că lucrările au început în anul 2019, pe guvernarea PSD,
atunci când dumneavoastră erați în opoziție și ne acuzați că acest drum nu se va realiza. (Aplauze.)
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Important e să se realizeze.
144 de voturi pentru, 211 voturi contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Următorul amendament, domnul senator Mazilu.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Mulțumesc.
Marginal 1592: propunem suplimentarea cu 56 215 mii lei a creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/15, la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației, în vederea realizării obiectivului aferent proiectului finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020 „Reabilitare/modernizare DJ607C, pe traseul DN6 Ilovița – Podeni
– Mălărișca – Balta, județul Mehedinți, în lungime de 37,157 km”.
Menționez că aceasta este partea de cofinanțare a Consiliului Județean Mehedinți, aproape
11 milioane de euro, pe care Consiliul Județean Mehedinți nu-i are. În lipsa acestor bani, riscăm
pierderea proiectului și a fondurilor europene.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1592 – votați, vă rog.
132 de voturi pentru, 212 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Marginal 1593: propunem suplimentarea cu 19 845 mii lei la bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea realizării obiectivului aferent proiectului finanțat prin
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Programul Operațional Regional 2014 – 2020 „Modernizare/recompartimentare spații interioare și
eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta-Turnu Severin”.
Spitalul este cea mai mare unitate spitalicească din județul Mehedinți. E vorba de partea de
cofinanțare. Județul Mehedinți este unul sărac și nu este printre favoritele Guvernului Cîțu, nu se află
pe celebra, deja, Anexă nr.7.03.
Domnul Ludovic Orban:
1593 – votați, vă rog.
126 de voturi pentru, 211 contra și 2 abțineri.
Și acest amendament a fost respins.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Mulțumesc.
Marginal 1594: propunem suplimentarea cu 500 mii lei la bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea realizării obiectivului „Reabilitarea clădirii «Casa
Pogany», aflată în proprietatea Bibliotecii Județene «I.G. Bibicescu» din Drobeta-Turnu Severin,
județul Mehedinți”. Este vorba de o clădire istorică, care în prezent este puternic degradată și are
nevoie urgentă de reabilitare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 215 contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 1594 marginal a fost respins.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Cu voia dumneavoastră, o să sar la 1622 marginal.
Domnul Ludovic Orban:
1622.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
1622, cu mențiunea că vor reveni colegii mei: propunem suplimentarea cu 20 994 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/15/04 (Cod Program 49), la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea realizării obiectivului „Construire locuințe
sociale, Strada Ghioceilor, municipiul Orșova, județul Mehedinți”.
În prezent, în municipiul Orșova, o perlă a Dunării, se află două blocuri de locuințe sociale
chiar în centrul orașului, puternic degradate, cu impact major asupra curățeniei în zonă, asupra
impresiei pe care o fac turiștilor și, mă rog, cu toate celelalte servicii, aceste locuințe sunt puternic
degradate și viața locuitorilor de acolo este improprie, practic, nu pot trăi în condiții civilizate. De
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aceea, propunem construirea unui ansamblu de patru blocuri pentru locuințe sociale, extrem de util
sănătății municipiului Orșova.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1622 – votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 216 contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Marginal 1647: propunem suplimentarea cu 18 700 de mii lei la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru realizarea obiectivului „Realizarea lucrărilor
de reabilitare a stației de epurare cu treaptă secundară în municipiul Orșova, județul Mehedinți”.
Lucrările sunt foarte întârziate, România riscă să intre în infringement pe acest subiect.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și acțiuni generale ale
Ministerului Finanțelor Publice.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
143 de voturi pentru, 217 contra și 3 abțineri.
Amendamentul de la poziția 1647 a fost respins.
Luați cuvântul, vă rog.
Domnul Cornel-Vasile Folescu:
O secundă, îmi cer scuze.
Mulțumesc, domnule președinte.
Este vorba de nr.1596, unde se propune suplimentarea cu 17 105 mii lei a bugetului de stat
pentru construirea de străzi în cartierul Veterani, din Drobeta-Turnu Severin.
Domnul Ludovic Orban:
1596.
Domnul Cornel-Vasile Folescu:
1596, da.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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Aș avea rugămintea către grupurile parlamentare care susțin amendamente să păstreze o
succesiune în ordine crescătoare, să nu revină la amendamente după ce s-au votat amendamente de la
poziții care sunt, în ordine crescătoare, mai mari.
134 de voturi pentru, 218 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Cornel-Vasile Folescu:
E vorba de poziția 1618, unde, de asemenea, se propune suplimentarea cu 350 000 de lei a
creditelor de angajament. Este vorba de o lucrare pentru asfaltarea orașului Vânju Mare, din județul
Mehedinți.
De asemenea, banii provin din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1618 – exprimați-vă votul, vă rog.
143 de voturi pentru, 218 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Cornel-Vasile Folescu:
Poziția 1666, unde se propune suplimentarea cu 48 250 mii lei a creditelor de angajament.
Este vorba de lucrare pe „Extindere apă-canal aglomerarea Strehaia – Comanda – Ciochiuța
– Hurducești, județul Mehedinți”.
De asemenea, sursa de finanțare este Fondul de rezervă al Ministerului Finanțelor Publice.
Domnul Ludovic Orban:
1666…
Domnul Cornel-Vasile Folescu:
Exact.
Domnul Ludovic Orban:
… vă rog să votați.
139 de voturi pentru, 213 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi!
Marginal 1598, domnule președinte.
Domnul Gabriel Andronache (din sală):
Domnule președinte, procedură!
Se întoarce… (Neinteligibil.)
Domnul Ludovic Orban:
Asta… le-am adresat solicitarea să nu se mai întoarcă după ce depășim un număr. Acum o să
acceptăm aceste amendamente, după care o să rog să existe totuși această succesiune.
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Domnul Virgil Alin Chirilă:
Mulțumim, domnule președinte.
Domnul Ludovic Orban:
Repetați, vă rog, numărul amendamentului, că nu l-am…
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Marginal 1598, domnule președinte.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
1598. Spuneți, vă rog.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Se propune suplimentarea cu 12 080 mii lei a creditelor de angajament și a creditelor bugetare
la bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului
„Modernizare drumuri sătești Cioroboreni și Jiana Veche, comuna Jiana, județul Mehedinți”.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament.
Vă rog să votați.
139 de voturi pentru, 217 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Marginal 1601: se propune suplimentarea cu 18 158 mii lei a creditelor de angajament și a
creditelor bugetare la bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea
realizării obiectivului „Modernizare și reabilitare drumuri sătești în satele Jidoștița și Sușița, comuna
Breznița-Ocol, județul Mehedinți”.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
129 de voturi pentru, 212 voturi contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Marginal 1635: se propune suplimentarea cu 10 106 mii lei a creditelor de angajament și a
creditelor bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea
realizării obiectivului „Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din comuna Malovăț, județul Mehedinți”.
Domnul Ludovic Orban:
1635 – votați, vă rog.
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128 de voturi pentru, 221 contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Marginal 1665: se propune suplimentarea cu 28 450 mii lei a creditelor de angajament și a
creditelor bugetare la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea
realizării obiectivului „Construire rețea distribuție gaze naturale UAT Strehaia, județul Mehedinți”.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Vă rog să vă exprimați votul.
126 de voturi pentru, 217 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Și 1670: se propune suplimentarea cu 24 500 mii lei a creditelor de angajament și a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa nr.3/15/27 la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației în vederea realizării obiectivului „Reabilitare și modernizare Stadion «Dr. Angelescu»,
municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți”.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1670 – vă rog să votați.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
141 de voturi pentru, 220 contra, 3 abțineri.
Și acest amendament a fost respins.
Vă invit să susțineți amendamentele.
Domnul Constantin Bîrcă:
Marginal 1672: se propune suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma de 500 mii lei pentru „Reabilitare Cămin cultural în comuna
Ciocănești, județul Călărași”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice – Acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.3/65/01, Capitolul 50.01.
Domnul Ludovic Orban:
1672 – votați, vă rog.
127 de voturi pentru, 214 contra și o abținere.
Amendament respins.
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Domnul Constantin Bîrcă:
Marginal 1673: se propune suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma de 500 mii lei – construire sală de sport în comuna Ciocănești,
județul Călărași.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
129 de voturi pentru, 217 contra și o abținere.
Amendament respins.
Domnul Constantin Bîrcă:
Marginal 1674: se propune suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma de 200 mii lei pentru „Construirea Centrului multifuncțional,
comuna Dor Mărunt, județul Călărași”.
De asemenea, sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul
Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 220 contra și o abținere.
Amendament respins.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Mulțumesc, domnule președinte.
Bună dimineața, stimați colegi!
Domnul Ludovic Orban:
Bună dimineața!
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Marginal 1675: se propune alocarea sumei de 75 000 mii lei pentru amenajarea unui Aqua Park
pe locul actualului Ștrand Neptun în municipiul Arad, județul Arad.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1675 – votați, vă rog.
132 de voturi pentru, 217 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
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Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Marginal 1677: se propune alocarea sumei de 50 000 mii lei pentru extinderea magistralei de
gaz în localitățile Apateu – Șepreuș din județul Arad.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
129 de voturi pentru, 201 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
De magistrale, de extinderea magistralelor se ocupă Transgaz-ul.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Cunoaștem, domnule președinte…
Domnul Ludovic Orban:
Păi, Transgaz-ul are resurse proprii, are plan de extindere de 10 miliarde în ultimii doi ani.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Ne-am gândit doar să vă oferim ocazia să ne mai amintiți lucrul acesta, știam că o să pice…
Domnul Ludovic Orban:
Păi, dacă o să le dăm bani de la bugetul de stat, se cheamă că e ajutor de stat.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Nu era rău să le dați bani la timp ca să avem cu toții…
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit… Îmi cer scuze că…
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
129 de voturi pentru, 201 voturi contra.
Amendament respins.
Domnul Mihai-Viorel Fifor:
Mulțumesc.
Se acceptă scuzele.
1678 marginal: se propune alocarea sumei de 50 000 mii lei pentru construcția unui Aqua Park
și Aventura Park în stațiunea Moneasa din județul Arad.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului și acest amendament.
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Votați, vă rog.
135 de voturi pentru, 209 voturi contra.
Și acest amendament a fost respins.
Luați cuvântul?
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
Se propune alocarea sumei de 24 000 mii lei pentru finalizarea pasajului denivelat pe centura
Aradului – lucrare ce a început acum zece ani și este într-un stadiu de realizare de 36%.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Să ne comunicați poziția marginală la care e…
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
1676.
Domnul Ludovic Orban:
Mulțumesc.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
129 de voturi pentru, 201 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Luați loc, domnule Cristescu… Nu „luați loc”, luați cuvântul! (Discuții, râsete.)
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
Marginal 1681: se propune alocarea sumei de 300 mii lei pentru proiectul „Reabilitare
Dispensar medical – comuna Homoroadele, județul Satu Mare”.
Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
1681, poziția marginală – votați, vă rog.
122 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă și o abținere.
Amendament respins.
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
Marginal 1686: se propune alocarea sumei de 1 500 mii lei pentru proiectul „Introducere rețea
apă – comuna Pir, județul Satu Mare”.
Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
143 de voturi pentru, 215 contra.
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Amendamentul de la poziția 1686 a fost respins.
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
Să facem ceva și pentru primăriile PNL.
Se propune alocarea sumei de 7 000 mii lei pentru construire/dotare centru medical plus
farmacie – localitatea Apa, comuna Apa, Satu Mare.
Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
La ce poziție?
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
1698.
Domnul Ludovic Orban:
1698 – vă rog să vă exprimați votul.
132 de voturi pentru, 214 contra.
Amendament respins.
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
Și pentru încă o primărie PNL, 1699 marginal: se propune alocarea sumei de 2 000 mii lei –
construire sală de sport în localitatea Medieșu Aurit, comuna Medieșu Aurit.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Sală de sport în Medieșu Aurit, am înțeles.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
Așa vrea primarul PNL de acolo, sală de sport.
Domnul Ludovic Orban:
127 de voturi pentru, 203 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Radu-Mihai Cristescu:
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Invit următorul coleg să susțină amendamentele.
Domnul Vasile Cîtea:
Mulțumesc, domnule președinte.
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Se știe că Iașiul este al doilea județ ca mărime, după București și Ilfov, ajungem la aproape un
milion de locuitori. Este primul centru… sau al doilea centru universitar din România și, cu toate
acestea, la capitolul infrastructură sportivă este foarte defavorizat.
De aceea, o să vă propun să aprobați și să introduceți în lista de finanțări lucrările unui
Complex sportiv olimpic pentru județul Iași, care va cuprinde:
- sală polivalentă – cu suma de 98 000 de mii de lei;
- stadion olimpic – 274 400 mii lei;
- bazin olimpic acoperit – 35 000 mii lei;
- și patinoar olimpic acoperit – în valoare de 17 150 mii lei.
Sursa de finanțare: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Îmi comunicați poziția la care se găsește?
Domnul Vasile Cîtea:
1702.
Domnul Ludovic Orban:
1702.
Domnul Vasile Cîtea:
Da.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
131 de voturi pentru, 212 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Vasile Cîtea:
1703: se alocă suma de 73 500 mii lei pentru Parc de divertisment în județul Iași plus structuri
de tip Aqualand – parc de agrement și toate celelalte necesare unui asemenea parc extrem de util
pentru județul Iași.
Sursa de finanțare, la fel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Fondul
de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Adică aqualand pe bani publici. Am înțeles.
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
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138 de voturi pentru, 212 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Vasile Cîtea:
1704: Se alocă suma de 2 500 mii lei pentru „Reabilitare și modernizare… ale comunei
Bălțați, județul Iași”.
Sursa de finanțare, aceeași: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și
Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
1704, poziția – votați, vă rog.
142 de voturi pentru, 207 voturi contra și o abținere.
Amendament respins.
Domnul Silviu Nicu Macovei:
Marginal 1708: se alocă suma de 12 000 mii lei pentru „Reabilitarea și modernizarea
drumurilor locale în comuna Tătăruș, județul Iași, în lungime de 6,3 km”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 205 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Silviu Nicu Macovei:
Marginal 1710: se alocă suma de 4 500 mii lei pentru „Construire sală de sport la Liceul
Tehnologic Tătăruși, județul Iași”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 199 de voturi contra.
Amendamentul de la poziția marginală 1710 a fost respins.
Aveți cuvântul.
Domnul Marius-Eugen Ostaficiuc:
Poziția marginală 1713.
Domnul Ludovic Orban:
1713.
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Domnul Marius-Eugen Ostaficiuc:
1713: se propune alocarea sumei de 1 564,49 mii lei pentru „Construire grădiniță cu program
normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași”.
Relocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog, amendamentul.
143 de voturi pentru, 209 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marius-Eugen Ostaficiuc:
1715: se alocă suma de 6 576 mii lei pentru „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna
Dolhești, județul Iași (sat Pietriș)”.
La fel, Fondul de rezervă al Guvernului ca sursă de finanțare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Vă rog să votați.
144 de voturi pentru, 211 contra.
Amendament respins.
Domnul Silviu Nicu Macovei:
Marginal 1717: se alocă suma de 3 721 mii lei pentru „Realizare dispensar uman în sat Ciurea,
comuna Ciurea, județul Iași”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul de la poziția 1717 – votați, vă rog.
Domnul Silviu Nicu Macovei:
Trece ăsta. Trece.
Domnul Ludovic Orban:
Cu 139 de voturi pentru, 210 voturi contra și o abținere, amendamentul a fost respins.
Domnul Silviu Nicu Macovei:
Marginal 1718: se alocă suma de 3 463 mii lei pentru „Construire pod – cartier Chihan, sat
Lunca Cetățui, comuna Ciurea, județul Iași”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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140 de voturi pentru, 212 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Vasilică Toma:
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 1726: propunem alocarea sumei de 25 253 mii lei pentru „Modernizare drumuri
sătești și comunale – comuna Costești, județul Iași”.
Sursa: Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1726 – votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 205 voturi contra.
Amendament respins.
Domnul Vasilică Toma:
Marginal 1727: propunem alocarea sumei de 655 mii lei pentru „Amenajare bază sportivă –
comuna Heleșteni, județul Iași”.
Sursa: Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
149 de voturi pentru, 210 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Bună dimineața tuturor!
Amendament marginal 1729: se propune suplimentarea cu 240 000 mii lei a creditelor de
angajament și a creditelor bugetare pentru realizarea obiectivului „Amenajarea unei pârtii de schi cu
sistem de urcare și telecabină la nivel european în arealul Munților Apuseni, județul Alba”.
Realizarea unei investiții de o asemenea amploare în Munții Apuseni va genera revitalizarea
domeniului turistic, crearea unei noi industrii care să deservească domeniul schiabil. Se vor crea sute
de locuri de muncă în mod direct și alte mii, în mod indirect. Se va înregistra o scădere considerabilă a
șomajului, precum și o ameliorare a depopulării zonei.
Sursa de finanțare: bugetul de stat, realocare din Fondul de rezervă.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Vot, vă rog.
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139 de voturi pentru, 205 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Amendament marginal 1732: se propune suplimentarea cu 1 500 mii lei a creditelor de
angajament și creditelor bugetare în vederea realizării obiectivului „Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Ciuruleasa, comuna Ciuruleasa, județul Alba”.
Sursa de finanțare: bugetul de stat și realocare din Fondul de rezervă.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
141 de voturi pentru, 213 contra.
Amendamentul de la poziția 1732 este respins.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Amendament marginal 1738: se propune suplimentarea cu 5 000 mii lei a creditelor de
angajament în vederea realizării obiectivului „Rețea de canalizare menajeră în localitățile
aparținătoare, Cisteiul de Mureș și Micoșlaca, oraș Ocna Mureș, județul Alba”.
Sursa de finanțare: bugetul de stat și Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
147 de voturi pentru, 207 împotrivă.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Amendament marginal 1742: se propune suplimentarea cu 1 585,82 mii lei a creditelor de angajament
în vederea realizării obiectivului „Reabilitare, modernizare și dotare clădire existentă prin înființarea
unui centru de zi pentru persoane vârstnice, unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și
centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie, oraș Abrud, județul Alba”.
Sursa de finanțare: buget de stat, Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog!
155 de voturi pentru, 213 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Amendament marginal 1745: se propune suplimentarea cu 3 240 mii lei a creditelor de
angajament în vederea „Realizării rețelei de apă potabilă din orașul Teiuș, județul Alba”.
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Sursa de finanțare: bugetul de stat, Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
144 de voturi pentru, 204 voturi contra.
Și acest amendament a fost respins.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Sărut mâna, doamnă președintă!
Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua, stimați colegi!
Marginal 1750: se propune suplimentarea cu 49,73 mii lei a creditelor de angajament și cu
49,73 mii lei a creditelor bugetare în vederea realizării obiectivului „Captare și extindere rețea de apă
în comuna Bucium, județul Alba”.
Sursa de finanțare: bugetul de stat, realocare din Fondul de rezervă, buget Ministerul de
Finanțe – Acțiuni generale, Cod 50.01, Anexa nr.3.
Vreau să vă spun că aceste investiții sunt necesare pentru 1 500 de oameni, ca să aibă apă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
131 de voturi pentru, 194 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Vreau să vă spun o poveste, dragi colegi, și încep cu 1752, marginal 1752.
Vorbim de comuna Ciugud, una dintre cele mai cunoscute comune din România, unde colegii
mei – și din stânga, și din dreapta – și-au făcut poze în campania electorală, fiind… primarul neavând
apartenență politică – și ne-am mândrit cu el –, vreau să vă spun că acum are nevoie de o grădiniță.
Are școală „smart”, are nevoie de o grădiniță.
Aș fi curios să văd, dintre dumneavoastră, care v-ați mândrit cu ei, colegii mei din stânga și din
dreapta, dacă veți vota. Pentru că, după cum știm, în județul Alba cea mai frumoasă investiție a
bugetului și cea mai spectaculoasă, cu care se laudă alianța în județul Alba, este Podul Minciunilor,
dragilor! Asta avem în Alba: Podul minciunilor din Blaj! Cred că este un nume predestinat, care să
facă legătura în această alianță.
Avem nevoie de mult mai mult de atât în județul Alba, decât Podul Minciunilor! Dar se
pare că atâta putem susține.
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Domnul Ludovic Orban:
Dar ce legătură are grădinița cu podul, că nu am înțeles. (Discuții.)
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Păi, în asta se investește… (Discuții.)
Asta se investește în județul Alba.
Domnul Ludovic Orban:
Vreți să o construiți pe pod? (Aplauze.)
Vreți să o construiți pe pod? Nu, că nu înțeleg…
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Nu. Asta se construiește în județul Alba.
Anexă… 1752: se propune suplimentarea cu 2 942 mii lei a creditelor de angajament și cu 2 942
mii lei a creditelor bugetare în vederea realizării obiectivului „Dezvoltare servicii socio-educative la
nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit”.
Sursa de…
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
147 de voturi pentru, 206 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Marginal 1756: se propune suplimentarea cu 4 339 mii lei a creditelor angajament și cu 4 339
mii lei a creditelor bugetare în vederea realizării obiectivului „Modernizare, extindere, reabilitare
Școală Gimnazială Gârbova, comuna Gârbova, județul Alba”.
Haideți, pentru școlile din județul Alba, dragi colegi din stânga și din dreapta!
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1756.
Votați, vă rog.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
N-am avut noroc.
Domnul Ludovic Orban:
145 de voturi pentru, 204 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
1758 – o primărie PNL din județul Alba, să vedem dacă susținem și aici: se propune
suplimentarea cu 15 688 mii lei a creditelor de angajament și cu 15 688 mii lei a creditelor bugetare
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„Realizare sistem de alimentare apă și rețea de canalizare menajeră în localitatea Galda de Jos”.
Primărie PNL. Să vedem acum colegii de la USR PLUS și de la PNL.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog. (Discuții.)
141 de voturi pentru, 200 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Din păcate.
1760 marginal: se propune suplimentarea cu 700 mii lei a creditelor de angajament și cu 700
mii lei a creditelor bugetare în vederea realizării obiectivului „Rețea canalizare menajeră și stație de
epurare în localitatea Șibot, Balomiru de Câmp, comuna Șibot, județul Alba”. Tot o primărie PNL.
Haideți, haideți, dragi colegi, haideți să le arătăm, că de aia ne-au trimis aici.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog. (Discuții.)
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Păi, UDMR, PNL.
Domnul Ludovic Orban:
128 de voturi pentru,198 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Mulțumesc din suflet.
Cred că o să ne putem uita în ochii cetățenilor din județul Alba.
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să susțineți amendamentele.
Domnul Felix Stroe:
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Marginal 1771.
Fac un apel la toți parlamentarii constănțeni să sprijine acest amendament, deoarece este vorba
de o problemă vitală pentru sănătatea copiilor județului Constanța, copiii Dobrogei. Deși orașul nostru
este unul dintre marile orașe ale României, viața a făcut ca, în ceea ce privește unitățile sanitare, să fie
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absolut insuficiente pentru acest mare oraș, mare oraș, care pe timpul sezonului estival primește peste
un milion și jumătate de vizitatori, de turiști.
E vorba de alocarea sumei de 3 000 mii lei în vederea realizării obiectivului „Realizare studiu
fezabilitate și proiectare în vederea realizării obiectivului de investiții Spital Județean/Regional de
Pediatrie Constanța”.
Vă rog să îmbrățișăm și să votăm acest proiect, cei care suntem, cei puțini, cei care suntem
parlamentari constănțeni.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Domnul Felix Stroe:
Da, să votați. (Discuții.) La opoziție mă refeream.
Domnul Ludovic Orban:
117 voturi pentru, 200 voturi contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 1771 marginal a fost respins.
Îl invit pe următorul coleg să susțină amendamentele.
Dacă doriți să mai susțineți, dacă nu doriți… (Discuții.)
Vă rog, doamna...
Doamna Ana-Loredana Predescu:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 1777.
Deoarece vorbim de anul 2021 și, mai ales, de un municipiu al județului Brașov, orașul Săcele,
amintesc coaliției de guvernare cuvântul „investiții” și, mai ales, unele de primă necesitate, rețele de
apă și canalizare. Prin urmare: se suplimentează bugetul cu suma de 9 129 mii lei pentru „Rețeaua de
apă și canalizare menajeră cartier Baciu, municipiul Săcele”.
Investiția se referă la extinderea rețelelor de apă și canalizare pe cinci străzi, prin care vor fi
racordate la sistemul public de colectare a apelor menajere circa 350 de imobile.
Sursă de finanțare: diminuarea Fondului de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
115 voturi pentru, 199 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
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Doamna Ana-Loredana Predescu:
Marginal 1778: se suplimentează bugetul cu suma de 11 789 mii lei pentru „Rețeaua de apă și
canalizare menajeră cartier Cernatu, municipiul Săcele”. Proiectul prevede construirea unei rețele
publice de distribuție a apei potabile, având o lungime de 4 028 de metri. Rețeaua de canalizare menajeră
este amplasată într-o zonă ce cuprinde nouă străzi, unde instalația de canalizare este inexistentă.
Sursă de finanțare: diminuarea Fondului de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1778, votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 203 voturi contra.
Și acest amendament a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Tot de la Brașov. Capitolul 5001, Titlul 51, Articolul 01: se suplimentează bugetul cu suma
de 1 700 mii lei pentru obiectivul de investiție „Pod peste râul Breaza pe DC75B, comuna Lisa,
județul Brașov”.
Necesitatea realizării investiției este dată de următoarele aspecte:
- reducerea discrepanțelor dintre zonele rurale și cele urbane;
- asigurarea dezvoltării durabile pe termen mediu și lung a comunei Lisa;
- asigurarea cetățenilor la toate serviciile publice;
- dezvoltarea turismului rural.
Vă amintesc faptul că este o comună la poalele munților Făgăraș, o comună turistică.
Vă mulțumesc.
Așteptăm votul.
Domnul Ludovic Orban:
Să-mi spuneți, vă rog, poziția în raport.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
Marginal 1781.
Domnul Ludovic Orban:
1781, votați, vă rog, stimați colegi.
136 de voturi pentru, 204 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
Marginal 1782: se suplimentează bugetul cu suma de 2 500 mii lei pentru „Modernizarea
infrastructurii rutiere în comuna Teliu, județul Brașov”.
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Comuna are străzile principale asfaltate, dar în comunitățile marginale străzile sunt în
continuare pietruite, într-o zonă avansată de degradare.
Având în vedere cele de mai sus, putem spune că în cazul aprobării proiectului și, ulterior, a
realizării infrastructurii propuse prin proiect, comuna Teliu va fi o localitate cu infrastructură
dezvoltată, atât în comunitățile marginalizate, dar și în cele nemarginalizate. Vreau să vă spun că
această comună este în proximitatea municipiului Brașov, este o zonă destul de pauperă și necesită
intervenții în infrastructură în mod regulat.
Vă mulțumesc.
Așteptăm votul.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
129 de voturi pentru, 202 voturi contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 1782 a fost respins.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
Mulțumesc colegilor pentru răbdare.
Domnul Ludovic Orban:
Următorul coleg.
Mai aveți parlamentari de Brașov?
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Organizați-vă.
Vă rog, stimată doamnă!
Doamna Cristina-Elena Dinu:
Bună ziua!
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 1806: se propune alocarea sumei de 1 522 mii lei pentru finalizarea construcției
dispensar medical și centru de permanență comuna Buturugeni, județul Giurgiu.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 199 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Cristina-Elena Dinu:
Marginal 1811: se propune alocarea sumei de 8 001 mii lei pentru construcție și dotare sediu
administrativ primărie comuna Vărăști, județul Giurgiu.
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Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul. (Discuții.)
130 de voturi pentru, 201 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul.
Domnul Marian Mina:
Mulțumesc, domnule președinte.
Număr marginal 1807: se propune alocarea sumei de 1 579,5 mii lei pentru modernizare
drumuri comunale în satele: Poșta, Pădureni, Podul Ilfovățului, Buturugeni, comuna Buturugeni,
județul Giurgiu.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
135 de voturi pentru, 201 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marian Mina:
Număr marginal 1812: se propune alocarea sumei de 313 mii lei pentru asfaltare străzi în
comuna Ulmi, județul Giurgiu.
Sursa de finanțare: acțiuni generale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Cu 128 de voturi pentru, 194 voturi contra, amendamentul a fost respins.
Domnul Marian Mina:
Am convingerea că acest amendament va fi votat, fiind vorba de o comună PNL, iar colegii
parlamentari de Giurgiu vor vota cu siguranță.
Se propune alocarea de credite de angajament în cuantum de 300 mii lei pentru modernizare și
extindere Școală Gimnazială nr.1 în sat Vlad Țepeș, Comana, județul Giurgiu.
Sursa de finanțare: realocare bugetară – acțiuni generale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Domnul Ludovic Orban:
Să-mi spuneți, vă rog, poziția.
Domnul Marian Mina:
1821.
Domnul Ludovic Orban:
1821.
Vă rog să vă exprimați votul.
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128 de voturi pentru, 196 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit să luați cuvântul.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Domnule președinte,
Marginal 1828: propunem suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației la Capitolul „Alte transferuri” cu suma de 15 milioane de lei pentru „Finanțarea
studiului de fezabilitate pentru drumul expres Baia Mare – Satu Mare”.
Dragi colegi, v-aduc aminte că drumul expres între municipiul reședință de județ Baia Mare și
municipiul reședință de județ Satu Mare e o promisiune a tuturor partidelor politice în ultimii 20 de ani
de zile, inclusiv a domnului Orban de pe vremea când era ministru al transporturilor. Dânsul, fiind cel
mai vechi politician din România, a avut timp 30 de ani să ocupe toate funcțiile din statul român și să
facă toate promisiunile electorale imaginabile.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, precum și din bugetul
Ministerului Finanțelor Publice de la acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1828, vă rog să votați.
(Intervenție neinteligibilă a domnului deputat Gabriel-Valer Zetea.)
130 de voturi pentru, 196 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Mulțumesc.
Marginal 1829: propunem suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației la Capitolul „Alte transferuri” cu suma de 18 milioane de lei pentru „Finanțarea
studiului de fezabilitate pentru drumul expres Baia Mare – Jibou”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, precum și din bugetul
Ministerului Finanțelor Publice de la acțiuni generale.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
145 de voturi pentru, 193 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Marginal 1830: propunem suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației la Capitolul „Alte transferuri” cu suma de 24 500 000 lei pentru „Reabilitarea Casei
Tineretului din municipiul Baia Mare”.
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Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, precum și din bugetul
Ministerului Finanțelor Publice de la acțiuni generale.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
120 de voturi pentru, 196 voturi contra și o abținere.
Și acest amendament a fost respins.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Marginal 1831: propunem suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației la Capitolul „Alte transferuri” cu suma de 16 milioane pentru „Finanțare studiu de
fezabilitate pentru varianta ocolitoare a municipiului reședință de județ Baia Mare”.
Sursa de finanțare: realocare Fondul de rezervă al Guvernului, precum și din bugetul
Ministerului Finanțelor Publice de la acțiuni generale.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1831.
Votați, vă rog.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
126 de voturi pentru, 200 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Sorin Vlașin:
Mulțumesc.
Marginal 1832: se suplimentează bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației la Capitolul „Alte transferuri” cu suma de 1 500 mii lei pentru „Finanțarea studiului de
fezabilitate pentru varianta ocolitoare a municipiului Sighetu Marmației.
Mulțumesc.
Sursa de finanțare: realocarea Fondului de rezervă al Guvernului și acțiuni generale de la
Ministerul Finanțelor.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați.
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135 de voturi pentru, 197 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Sorin Vlașin:
Marginal 1840: se suplimentează cu suma de 2 500 mii lei pentru „Cofinanțarea proiectului
bugetului național privind asfaltare străzi pe Axa 7.2 – Fonduri europene – în comuna Sarasău din
județul Maramureș”.
Sursa de finanțare: realocarea Fondului din rezerva Guvernului și acțiuni generale de la
Ministerul Finanțelor.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
Amendament respins cu 130 de voturi pentru, 199 de voturi contra și două abțineri.
Domnul Sorin Vlașin:
Marginal 1841: se suplimentează cu suma de 4 417 mii lei pentru „Cofinanțarea din bugetul
de stat a proiectului creării rețelei de canalizare menajere și stații de epurare în comuna Suciu de
Sus, județul Maramureș”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului și acțiuni generale de la
Ministerul Finanțelor.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
130 de voturi pentru, 194 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Gheorghe Șimon:
Marginal 1838: se suplimentează cu suma de 35 mii lei pentru „Cofinanțarea de la bugetul
național pentru obiectivul «Modernizare Liceu Tehnologic Comuna Repedea, Maramureș»”.
Sursa de finanțare este realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să vă exprimați votul.
133 pentru, 186 contra.
Amendament respins.
Domnul Gheorghe Șimon:
Marginal 1842 – un amendament privind, ca multe alte amendamente care au fost supuse
dezbaterii și votului astăzi și ieri, privind alimentarea privind distribuția și privind extinderea de gaze.
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Din păcate, nu a trecut niciunul.
Dumneavoastră, stimați colegi, care astăzi conduceți România, le-ați căzut pe bandă. Aceste
amendamente, în schimb, sunt nevoi și necesități firești ale cetățenilor, ale comunităților locale.
Această parte de România o tratați cu fața la perete. Nu este drept și nu este normal.
Mai mult de atât, domnule președinte, permiteți-mi, că de foarte multe ori ați intervenit dând
sfaturi colegilor parlamentari, ca ele să fie transmise administrației locale, privind finanțarea acestor
proiecte de distribuție și de extindere de gaze, dar nu putem să depunem proiecte europene privind
distribuția și extinderea de gaze în condițiile în care nu avem sursa, nu avem gazoductul, iar pentru
construcția de gazoducte nu sunt prevăzute fonduri europene.
De asemenea, trebuie să vă spun, domnule președinte, că este o chestiune foarte importantă
această parte de distribuție de gaze și, în general, în sectorul energetic, fiindcă dumneavoastră încă nu
știți astăzi că în România mai avem 500 000 de locuințe care nu sunt legate la curent electric, unde
trăiesc copii și…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă prezentați amendamentul.
Domnul Gheorghe Șimon:
... și unde copiii învață la lampă, domnule președinte. Și vă mai spun o chestiune importantă,
domnule președinte – trebuie să știți, degeaba vă supărați –, avem 4 milioane de locuințe care ard lemn
de foc doar pentru a se încălzi, aceasta înseamnă...
Domnul Ludovic Orban:
Stimate coleg, termenul de un minut de prezentare a amendamentului a trecut de mult.
Domnul Gheorghe Șimon:
… aceasta înseamnă, domnule președinte…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă prezentați amendamentul, altfel nu mai avem ce să supunem la vot.
Domnul Gheorghe Șimon:
... dispar de pe suprafața României 40 de milioane de metri cubi de lemn, pe care-i ardem fără a
pune plus valoare pe metrul cub. Vă voi prezenta amendamentul.
Domnul Ludovic Orban:
Prezentați amendamentul.
Domnul Gheorghe Șimon:
Suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării cu suma de 18 000 mii lei pentru
„Implementarea rețelei de distribuții gaze în comuna Șieu, Maramureș”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
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Domnul Ludovic Orban:
Să mai spuneți o dată poziția.
Domnul Gheorghe Șimon:
1842.
Domnul Ludovic Orban:
Da.
Supun votului amendamentul de la poziția…
116 voturi pentru, 188 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Gheorghe Șimon:
Marginal 1843: se suplimentează bugetul Ministerului Dezvoltării cu suma de 296 mii lei
pentru cofinanțarea proiectului pentru lucrări la distribuția de gaze din comuna Vadu Izei, Maramureș,
sursa de finanțare fiind realocarea din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1843.
Votați, vă rog.
125 de voturi pentru, 195 de voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă readuc aminte că din 2012, de când a revenit la putere PSD, nu s-au mai înființat distribuții
de gaz nici măcar în sistem de concesiune din cauza schimbării legislației și a lipsei totale de interes
pentru acest subiect.
Vă readuc aminte că, în afară de finanțarea europeană pe care am obținut-o în valoare de peste
1 miliard de euro, există o posibilitate de finanțare de la buget când vor începe exploatările offshore,
pentru că tot noi am amendat Legea energiei electrice și gazului natural, prin care am alocat un
cuantum de 50% pentru finanțarea investițiilor de extindere de înființare a distribuțiilor de gaz.
Vă invit să vă exprimați. (Aplauze.)
Vă rog să vă exprimați.
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Dacă dumneavoastră faceți declarații politice de la tribună, pot și eu de aici.
Domnul Ludovic Orban:
Ați cerut cuvântul pe procedură, domnule lider?
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Da, am cerut.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog.
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Domnul Alfred-Robert Simonis:
Domnule președinte, domnule fost prim-ministru, dacă ați fost atât de bun, de ce v-au
schimbat ăștia? Că nu înțeleg. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să vă exprimați.
Eu mi-am schimbat poziția. Sunt președintele Camerei, chiar dacă nu vă place. Asta este!
Spuneți, vă rog.
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul.
Număr marginal 1846: alocare de credite bugetare în cuantum de 10 276 mii lei pentru
reabilitarea de străzi comunale în comuna Cârțișoara, județul Sibiu.
Domnul Ludovic Orban:
Înainte de a vă da cuvântul, trebuie să supun la vot, cum bine mi-a atras atenția colegul meu,
amendamentul anterior, de la poziția 1843.
Votați, vă rog.
117 voturi pentru, 193 contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
1846 ați spus, stimate coleg?
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Exact.
Domnul Ludovic Orban:
Da?
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Da, da.
Domnul Ludovic Orban:
Continuați.
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Vă rog să-l supuneți la vot.
Domnul Ludovic Orban:
Supun la vot.
Votați, vă rog.
120 de voturi pentru, 192 de voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Nr. marginal 1870: alocarea de credite bugetare în cuantum de 29 400 mii lei pentru reabilitarea
obiectivelor de patrimoniu ale Castelului Apaffy, din orașul Dumbrăveni, județul Sibiu.
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Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 197 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Domnule președinte,
Nr. marginal 1875: alocarea de credite bugetare în cuantum de 920 mii lei pentru amenajarea
rețelei de canalizare în satele Stejărișu, Netuș, din comuna Iacobeni, județul Sibiu.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
127 de voturi pentru, 196 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 1875 a fost respins.
Domnul Bogdan Gheorghe Trif:
Mulțumesc colegilor de la PNL Sibiu și USR Sibiu pentru nimic.
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit la microfon.
Domnul Ion-Cătălin Grecu:
Mulțumesc.
Marginal 1908: se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 4 000 mii lei pentru finanțarea
obiectivului de investiții „Continuare lucrări de construire la obiectivul Sediu Primărie Drăgănești Olt”.
Fac precizarea că Primăria Drăgănești Olt este singura primărie… singurul oraș din județul Olt
unde aveți primar PNL. Vă rog frumos să-l susțineți. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Domnul Ion-Cătălin Grecu:
Mulțumesc.
Eu vreau să vă spun că joi o să merg cu colegii mei PSD acasă, în circumscripții. Nu știu dacă
și dumneavoastră veți face la fel.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
112 voturi pentru, 196 de voturi contra și 2 abțineri.
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Amendamentul a fost respins.
Probabil că de aia am câștigat primăria în Drăgănești Olt, dacă n-aveați nici sediu de
primărie, cu primar PSD.
(Replică neinteligibilă din sală.)
Mai știu și eu istorie.
Poftiți, vă rog.
Domnul Nicușor Halici:
Marginal 1911: se suplimentează cu suma de 10 000 mii lei, pentru construire centru de bătrâni,
comuna Dumbrăveni, județul Vrancea.
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul pe amendament.
129 de voturi pentru, 197 contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Nicușor Halici:
Marginal 1914: suplimentarea bugetului cu suma de 4 093 mii lei pentru construire și dotare
centru medico-social, comuna Gugești, județul Vrancea.
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Vă supun la vot amendamentul.
Votați, vă rog.
Amendament respins cu 130 de voturi pentru, 195 contra și 3 abțineri.
Domnul Nicușor Halici:
Să candidezi la Vrancea și să nu te intereseze, nu-i nicio noutate. Dacă tot sunteți așa viteji să
comentați din bănci.
1916: suplimentarea bugetului cu suma de 3 031 mii RON pentru construire dispensar medical,
comuna Jitia, județul Vrancea.
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1916 marginal – votați, vă rog.
Domnul Nicușor Halici:
Ei, miștourile… lăsați, că o să vedem.
Domnul Ludovic Orban:
118 voturi pentru, 186 de voturi contra și 2 abțineri.
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Amendamentul a fost respins, continuați.
Domnul Nicușor Halici:
1923 marginal…
Poate faceți ordine și în sală, mai ales la colegii dumneavoastră.
Domnul Ludovic Orban:
Le-am atras atenția.
Domnul Nicușor Halici:
Am observat, s-a și auzit foarte clar.
Și mai ales la limbajul pe care-l folosesc.
Domnul Ludovic Orban:
Limbajul… în materie de limbaj cred că putem să vă dăm lecții.
Domnul Nicușor Halici:
Dar presupun că n-auziți… dumneavoastră auziți doar pe dreapta sau pe stânga? Că nu am
înțeles încă. Se pare că doar pe stânga auziți mai mult. Bun.
Domnul Ludovic Orban:
Continuați, vă rog, nu vă legați de auzul meu.
Domnul Nicușor Halici:
Nu, eu mă leg de faptul că trebuie să prezidați corect și într-un mod ferm, politic cel puțin.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să reveniți la…
Domnul Nicușor Halici:
Suplimentarea bugetului cu suma de 1 000 mii RON pentru construire centru de zi persoane
vârstnice și persoane cu handicap, comuna Nănești, județul Vrancea.
Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
Domnul Nicușor Halici:
Un miliard jumate de euro ani de zile, în Vrancea, hai.
Domnul Ludovic Orban:
124 de voturi pentru, 194 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Nicușor Halici:
1924 marginal: se suplimentează bugetul cu suma de 3 000 mii RON pentru construire cămin
cultural, comuna Nistorești, sat Nistorești.
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Fondul de rezervă al Guvernului, sursă de finanțare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Domnul Nicușor Halici:
Mai sunt foarte multe, dar oricum pe PNL nu-l interesează nimic, nu doar județul Vrancea, așa
că pierdem timpul.
Domnul Ludovic Orban:
125 de voturi pentru, 193 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Știu că aveți un gust amar după alegerile locale, așa că vă înțeleg.
Domnul Romulus-Marius Damian:
Bună ziua, domnule președinte!
Marginal 1925: se suplimentează bugetul cu suma de 228 de mii lei pentru „Modernizare și
dotare Cămin Radimna, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
125 de voturi pentru, 198 contra și 2 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Romulus-Marius Damian:
Marginal 1930: se suplimentează bugetul cu suma de 1 546 mii mii lei pentru „Alimentare cu
apă în localitatea Nermed, comuna Carașova, județul Caraș-Severin”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
113 voturi pentru, 190 de voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Romulus-Marius Damian:
Marginal 1931: se suplimentează bugetul cu suma de 800 mii mii lei pentru „Alimentare cu apă
în localitatea Valea Bolvașnița, comuna Mehadia”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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Amendamentul de la poziția 1931, respins cu 116 voturi pentru, 188 contra.
Domnul Romulus-Marius Damian:
Apropo, domnule președinte, în ce poziție stați acum?
Domnul Ludovic Orban:
Cu mine vorbiți?!
Continuați, vă rog, susținerea amendamentelor.
Doamna Raluca Giorgiana Dumitrescu:
Mulțumesc mult, domnule președinte.
La numărul marginal 1954 se propune alocarea sumei de 1 020 de mii de lei pentru execuție
lucrări de modernizare stație de tratare în comuna Traian, județul Ialomița.
Sursa de finanțare: bugetul alocat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
din sume necheltuite și implementarea tranșei II la Programul național de dezvoltare locală.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 1954.
Doamna Raluca Giorgiana Dumitrescu:
Da.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
120 de voturi pentru, 202 împotrivă și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Raluca Giorgiana Dumitrescu:
1960 număr marginal: se propune alocarea sumei de 210 mii lei pentru extinderea sistemului de
canalizare și tratarea apei uzate menajere, comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița.
Sursa de finanțare: bugetul alocat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației și sume necheltuite din PNDL – tranșa II.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
114 voturi pentru, 204 împotrivă și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să vă prezentați amendamentele.
Domnul Ștefan Mușoiu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 1970: se propune alocarea sumei de 3 372 000 lei pentru realizare obiectiv „Dispensar
medical uman, orașul Căzănești, județul Ialomița”.
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Investiția este necesară pentru asigurarea accesului facil la servicii medicale în vederea oferirii
unei minime protecții a cetățenilor.
Sursa de finanțare este bugetul alocat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, din sume necheltuite din implementarea etapei a II-a a Programului național de
dezvoltare locală.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
124 de voturi pentru, 206 împotrivă, 4 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Ștefan Mușoiu:
Se propune alocarea sumei de 20 940 000 lei pentru demararea lucrărilor de modernizare
drumuri comunale de interes local în comuna Valea Măcrișului, sat Grindași, județul Ialomița.
Acest proiect contribuie la dezvoltarea economică a localității, dar și îmbunătățirea accesului
populației rurale la servicii medicale și educaționale.
Sursa de finanțare este bugetul alocat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, din sume necheltuite din implementarea etapei a II-a a Programului național de
dezvoltare locală.
Domnul Ludovic Orban:
La ce poziție se găsește amendamentul?
Domnul Ștefan Mușoiu:
1975.
Domnul Ludovic Orban:
1975 – votați, vă rog.
121 de voturi pentru, 196 de voturi contra și o abținere.
Amendament respins.
Domnul Ștefan Mușoiu:
Și marginal 1977: se propune alocarea sumei de 11 088 000 lei, din care 630 mii lei cofinanțare
pentru înființare distribuție cu gaze naturale în comuna Jilavele, județul Ialomița.
Sursa de finanțare: bugetul alocat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
sume necheltuite din implementarea etapei a II-a a Programului național de dezvoltare locală.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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122 de voturi pentru, 203 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să vă prezentați amendamentele.
Doamna Oana-Gianina Bulai:
Bună ziua, stimați colegi!
Domnule președinte,
Marginal 2007: alocarea sumei de 700 mii lei pentru realizarea obiectivului „Înființare rețea de
alimentare cu apă în comuna Boghicea, județul Neamț”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
113 voturi pentru, 197 împotrivă, 3 abțineri.
Amendament respins.
Doamna Oana-Gianina Bulai:
Marginal 2008: alocarea sumei de 4 145 mii lei pentru realizarea obiectivului „Alimentarea cu
gaze naturale a localităților Luțca și Sagna, din comuna Sagna, județul Neamț”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
118 voturi pentru, 195 contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Oana-Gianina Bulai:
Marginal 2015: alocarea sumei de 5 769 mii lei în vederea realizării obiectivului „Reabilitare
școală generală, comuna Poienari, județul Neamț”.
Prin realizarea acestei investiții se urmărește modernizarea școlii din comuna Poienari,
județul Neamț, astfel încât să asigure condiții decente de învățare pentru copii , dar și siguranța
acestora pe tot parcursul orelor.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
Amendament respins – 117 voturi pentru, 196 împotrivă, 2 abțineri.
Aveți vreun amendament la 2021?
Domnul Dumitru-Viorel Focșa:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
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Domnul Ludovic Orban:
Vă rog.
Domnul Dumitru-Viorel Focșa:
Stimați colegi,
Vă supun atenției dumneavoastră o condiție jalnică din școlile românești. Dacă știți, la
începutul anului școlar 2020 – 2021 aveam 836 de unități școlare, la care copiii noștri ies în curte. Aici
vedem pe domnul care vine și igienizează. Foarte bine face. Gândiți-vă cum se descurcă copiii noștri la
școli unde nu au asemenea condiții de igienă.
Haideți, vă rog frumos, dacă tot avem un guvern atât de competent – și cred în performanța pe
care ne-o promite domnul Cîțu, rămâne să fie demonstrată până la proba contrarie –, să vedem dacă
poate să-și asume o cheltuială, care poate fi alocată de la Ministerul de Finanțe – Acțiuni generale, de
600 de mii de lei, prin care putem igieniza aceste grupe de copii dispersați în toate ținuturile țării.
Pentru că ce am văzut aici am văzut de pe Colosseumul lui Nero. Toate se taie. Toți trebuie să
dispară. Elevii noștri din Ucraina nu mai au voie, trebuie să dispară. Și ce facem atunci? Ne lăsați
impresia că suntem vaccinați sau v-ați vaccinat…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să-mi spuneți la ce poziție e amendamentul.
Domnul Dumitru-Viorel Focșa:
2019.
Rog colegii care sunt de bună-credință să se gândească dacă au curajul să-și dea copiii în
aceste școli.
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc.
Supun votului amendamentul de la poziția marginal 2019.
Votați, vă rog.
118 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă.
Amendament respins.
Domnul Mutu.
Domnul Gabriel Mutu:
Mulțumesc, domnule președinte.
A venit și vremea amendamentelor pentru un București în care să avem căldură așa cum ați
promis în campania electorală din 2020, septembrie, în care vă tăvăleați și vă rupeați hainele de pe
dumneavoastră promițând că după ce veți câștiga Primăria Capitalei și primăriile de sector veți rezolva
problema apei calde și căldurii din București.
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Iată că dumneavoastră, care în mod normal ar fi trebuit să faceți alocare bugetară… alocare
bugetară…
Domnul Ludovic Orban:
Domnule… domnule primar, vă rog să…
Domnul Gabriel Mutu:
Lăsați-mă, domnule fost prim-ministru…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să susțineți amendamentul.
Suntem la dezbaterea pe articole, în care cuvântul se acordă pentru susținerea amendamentelor.
Spuneți, vă rog, ce amendament susțineți.
Domnul Gabriel Mutu:
Ascultați-mă: în loc să faceți alocare bugetară pentru Ministerul Energiei, dumneavoastră nu
sunteți în stare nici măcar să votați un amendament pentru oameni, pentru milioanele de români care
trăiesc în București.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule Mutu… domnule Mutu…
Domnul Gabriel Mutu:
Știu că doare. Știu că doare. Da, da, da, știu că doare.
Atitudine de vagabond pe stradă, domnule.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule Mutu…
Domnul Gabriel Mutu:
Atitudine de vagabond pe stradă.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să-i tăiați microfonul dacă nu revine în…
Susțineți amendamentul?
Domnul Gabriel Mutu:
Îl susțin, normal că-l susțin.
Domnul Ludovic Orban:
Spuneți la ce poziție și susțineți amendamentul. Dacă nu, vă tai microfonul.
Domnul Gabriel Mutu:
Normal, tăiați…
Domnul Ludovic Orban:
Deci nu suntem la declarații politice, avem pe agendă, dar probabil în ultimii patru ani ați uitat
cum funcționează Parlamentul.
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Domnul Gabriel Mutu:
Eu știu că atunci când nu-ți convine începi să dai din coate, să faci…
Domnul Ludovic Orban:
Domnule, nu e vorba de a conveni.
Respectați Regulamentul, suntem la dezbaterea pe articole.
Domnul Gabriel Mutu:
Da, domnule, încă o dată, eu am vrut doar să vă reamintesc că ați promis lucruri…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să-i tăiați microfonul.
Domnul Gabriel Mutu:
… pe care nu le-ați mai susținut după ce ați câștigat.
Domnul Ludovic Orban:
Deci, dacă nu doriți să susțineți amendamente și ați venit să faceți…
Domnul Gabriel Mutu:
Ba da, susțin.
Domnul Ludovic Orban:
… declarații politice, o să vă întrerup.
Vă rog deschideți-i microfonul, să susțină amendamentul.
Domnul Gabriel Mutu:
Amendamentul la poziția 2041: se propune suplimentarea cu 1 461 000 mii lei a creditelor de
angajament și a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/15/02, Capitolul 5001, Grupa
51/art.2/alin.(6), la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Modernizarea CET-urilor în București”.
Proiectul are ca scop modernizarea CET-urilor din municipiul București prin alocarea de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a sumelor menționate către Societatea
Comercială „Electrocentrale București S.A.”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și acțiuni generale ale
Ministerului Finanțelor Publice.
Sper să votați.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament, după care o să-mi permit să vă spun ceva.
Votați, vă rog.
116 voturi pentru, 204 voturi împotrivă, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
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Există un Fond de modernizare care este derulat de Ministerul Energiei, care finanțează…
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Domnule președinte,
Dacă doriți să faceți declarații, vă invităm jos la tribună. Dar tocmai ați spus că nu suntem la
declarații politice. Faceți comunicare. Dacă aveți amendamente, vă invităm să le susțineți. Nu răspundeți…
Domnul Ludovic Orban:
Dumneavoastră vorbiți?! Păi, dar jumate din intervenția…
Domnule Simonis, jumate din intervenția colegului dumneavoastră a fost o declarație politică.
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Tocmai de aia, coborâți aici, unde stăm și noi toți care luăm cuvântul, și spuneți ce vreți
dumneavoastră.
Domnul Ludovic Orban:
Lăsați, că știu eu ce să fac.
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Nu, dumneavoastră nu știți ce să faceți. Trebuie să respectați Regulamentul.
Domnul Ludovic Orban:
Am reținut, vă rog să vă invitați alți colegi.
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Trebuie să respectați Regulamentul, chiar dacă sunteți președintele Camerei.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă invitați colegii să susțină amendamente.
Domnul lider de grup.
Vă mulțumesc, domnule Andronache, că vă veți referi la Regulament.
Domnul Gabriel Andronache:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Exact la Regulament doresc să mă refer și îl invit pe colegul lider de grup PSD să-mi arate unde
scrie, în Regulament, că președintele Camerei trebuie să coboare la acest microfon.
Vă rog să-mi arătați.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Haideți să nu deschidem…
Domnul Gabriel Andronache:
Nu există… doar atât: nu există nicio prevedere regulamentară care să dispună un astfel de
lucru. (Discuții.)
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Mulțumesc mult.
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Eu vă răspund așa, domnule Andronache și stimați colegi: până la dumneavoastră, domnule
Orban, în 30 de ani de politică postdecembristă în România, toți președinții Camerei sau ai Senatului
au coborât la tribună pentru declarații politice.
De la tribuna aia se conduce ședința și-atât! (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
De la nivelul acesta conduc ședința și simt nevoia uneori să furnizez informații, că văd că nu
aveți toate informațiile necesare. (Discuții.)
Chiar Fondul de modernizare, e bine să știți de el, ca să nu mai veniți cu astfel de amendamente
care nu au nicio legătură cu realele surse de finanțare.
Poftiți, domnule lider.
Domnul Radu-Mihai Mihail:
Cred că domnul lider PSD de la Cameră n-a trecut pe la Senat. În ultimii patru ani, colegii
dânsului plus aliații, gen domnul Tăriceanu, au făcut repetat acest lucru, așa că nu mai spuneți
minciuni, domnule Simonis.
Domnul Ludovic Orban:
Trecem la susținerea amendamentelor, vă rog să vă înscrieți.
Poftiți, vă rog.
Vă cam doare când vă mai spun câte un adevăr.
Domnul Florin-Silviu Hurduzeu:
Bună ziua, stimați colegi!
Domnule președinte,
O să vă propun două amendamente, care privesc sănătatea cetățenilor din județul Caraș-Severin.
2043: se propune suplimentarea cu 20 000 mii lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3
a bugetului Ministerului Dezvoltării.
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și acțiuni generale ale
Ministerului Finanțelor Publice.
Banii sunt prevăzuți pentru Spitalul Județean de Urgență din Reșița, pentru stingerea
datoriilor acumulate.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 2043.
Votați, vă rog.
116 voturi pentru, 201 contra și o abținere.

- 49 -

Amendamentul a fost respins.
Domnul Florin-Silviu Hurduzeu:
2044: se propune suplimentarea cu 10 000 mii lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3
la bugetul Ministerului Dezvoltării, pentru Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș. La fel,
stingerea datoriilor acumulate.
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și acțiuni generale ale
Ministerului Finanțelor Publice.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
126 de voturi pentru, 202 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să continuați prezentarea amendamentelor.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu:
Bună ziua!
Doamnă președintă,
Domnule președinte,
Doamnelor, domnilor,
Am ales să susțin câteva amendamente care vizează comunitățile rurale cu resurse limitate din
județul Cluj. Sunt și astfel de comunități. Măsurile vizează igiena și, implicit, sănătatea membrilor
acestor localități, așa că vă rog să le susțineți.
Prima se referă la extinderea rețelei de canalizare în satul Cămărașu, comuna Cămărașu, și se
solicită o suplimentare cu 1 800 de mii lei din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule Cadariu, să-mi precizați și poziția.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu:
2045.
Domnul Ludovic Orban:
2045 – supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Amendament respins cu 121 de voturi pentru, 192 împotrivă, 3 abțineri.
Continuați, vă rog.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu:
O situație similară în localitatea Soporu de Câmpie, comuna Frata, județul Cluj: o solicitare de
17 756 mii lei – înființare rețea de canalizare, stație de epurare.

- 50 -

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția?
Domnul Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu:
Poziția 2049.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul pe amendament.
122 de voturi pentru, 201 contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu:
Și la poziția 2052: înființare rețea de canalizare menajeră, stație de epurare, localitatea Beliș – o
solicitare de suplimentare cu 29 100 mii lei din Fondul de rezervă bugetară.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
125 pentru, 206 contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Dacă mai aveți amendamente de susținut în plen…
Dacă nu mai aveți amendamente de susținut în plen… (Discuții.) Mai aveți? (Discuții.)
Deci suntem la poziția 2052.
Vă invit să vă exprimați.
Doamna Laura Georgescu:
Vă mulțumesc.
Marginal 2165: alocarea sumei de 1 000 mii de lei în vederea realizării obiectivului „Bază
sportivă, sală polivalentă și stadion, localitatea Vădeni, județul Brăila”, adică între Brăila și Galați.
Vorbim aici de studiu de fezabilitate, studiu teren, geotehnic și topografic.
Prin realizarea acestui obiectiv se va construi o bază sportivă pe terenul situat între localitățile
Galați și Brăila, bază care va putea fi folosită de locuitorii ambelor județe.
Sursa de finanțare: diminuarea cu 1 000 mii de lei a sumelor atribuite Ministerului Finanțelor,
acțiuni generale, Anexa nr.3/65/02.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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119 pentru, 201 contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Vă invit la microfon.
Domnul Maricel Popa:
Domnule președinte,
Doamna președinte,
Stimați colegi,
Pentru…
Și susțin amendamentele de la 2179 la 2285.
În plen solicit suma de 200 000 către bugetul orașului Hârlău pentru finanțarea proiectului
„Amenajare construire blocuri ANL” – patru blocuri ANL.
Sursa de finanțare: diminuarea Fondului de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, Anexa 2,
Capitolul 5001, Grupa 50, Titlul V, Articolul 01.
Domnul Ludovic Orban:
Acest amendament este la poziția 2179 marginal, da?
Domnul Maricel Popa:
2183.
Domnul Ludovic Orban:
2183 – supun votului.
Votați, vă rog.
117 pentru, 198 contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Maricel Popa:
Vă reamintesc că v-am anunțat că am depus amendamente de la 2179 la 2285 pentru
Ministerul Dezvoltării. Tot din acest pachet de amendamente, solicit suma de 5 000 către bugetul
orașului Târgu Frumos, cel mai frumos oraș din România, pentru finanțarea proiectului
„Modernizare străzi în orașul Târgu Frumos”.
Sursa de finanțare: diminuarea Fondului de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, Anexa 2,
Capitolul 5001, Grupa 50, Titlul V. Amendamentul 2183.
Domnul Ludovic Orban:
… și cel dinainte tot 2183 mi-ați spus că este.
Domnul Maricel Popa:
…҆ 85, mă scuzați.
Domnul Ludovic Orban:
Ăsta este 2185.
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Vă rog să vă exprimați votul.
Amendament respins:113 pentru, 191 contra, 4 abțineri.
Domnul Maricel Popa:
Merg mai departe, la 2195, și solicit suma de 6 426 către bugetul comunei Ciurea pentru
„Modernizare drum de interes local în comuna Ciurea”.
Sursa de finanțare: diminuarea Fondului de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, Anexa 2,
Capitolul 5001, Grupa 50, Titlul V, Articolul 01.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 2195.
Domnul Maricel Popa:
Nu mai citesc restul amendamentelor, dar le susținem de la 2185.
Domnul Ludovic Orban:
Stați numai puțin.
Domnul Maricel Popa:
Vă mulțumesc.
Și sper ca să finanțați...
Domnul Ludovic Orban:
Păi, nu, nu. Mai lămuriți-mă că… am supus…
Domnul Maricel Popa:
Amendamentul respectiv este la 2195.
Domnul Ludovic Orban:
… ҆95
Votați, vă rog.
119 pentru, 201 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Maricel Popa:
Stimați colegi de la PNL, de la USR, vă rog să susțineți amendamentele pentru dezvoltarea
Iașiului de la 2179 la 2285.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Următorul coleg care urmează să susțină amendamente.
Domnul Leonard Azamfirei:
Marginal 2242…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să repetați.
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Domnul Leonard Azamfirei:
Marginal 2242.
Domnul Ludovic Orban:
2242.
Domnul Leonard Azamfirei:
Se solicită suplimentarea sumei alocate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației cu 35 964, 436 de mii de lei în vederea finalizării „Patinoarului artificial acoperit cu
2000 de locuri din orașul Târgu-Mureș, județul Mureș”.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul.
113 voturi pentru, 196 contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Leonard Azamfirei:
2243: se solicită suplimentarea cu 58 565, 900 de mii de lei a sumelor prevăzute în Anexa
nr.3/15/26, finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în județul Mureș:
- racordare, canalizare comună Iclănzel – 732, 900 mii;
- stație de pompare și rezervor – 590, 500 mii;
- extindere rețele de alimentare cu apă – 6 812, 200 mii;
- extindere rețea de canalizare Iclănzel – 9 139, 800 mii;
- reabilitare și dotare dispensar medical Căpușu de Câmpie – 1 539,000 de mii;
- sala de sport în Căpușu de Câmpie – 2 770, 300 de mii;
- Școala Gimnazială „Petru Maior” Căpușu de Câmpie – 4 016, 900 de mii;
- construire capele în satele Căpușu de Câmpie – 413, 300 mii – în Iclandu Mare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Domnul Leonard Azamfirei:
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Amendament respins.
119 voturi pentru, 205 contra, 2 abțineri.
Domnul Gheorghe Șoldan:
Marginal 2279: se propune suplimentarea cu 7 930 mii de lei a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa nr.3 la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Se propune
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„Extindere rețea apă și rețea canalizare în satele Căsoi, Teșna și în zona haltei CFR din comuna Poiana
Stampei din județul Suceava”.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
2279 votați, vă rog.
Amendament respins.
115 voturi pentru, 199 contra, o abținere.
Vă invit la cuvânt.
Domnul Ion Rotaru:
Mulțumesc, domnule președinte.
Bună ziua, stimați colegi!
Având în vedere generoasa deschidere pe care ați avut-o până la acest moment de a respinge
amendamentele opoziției, vă propunem pentru județul Brăila câteva amendamente.
Marginal 2337, sperând, așa cum am spus, să vă schimbați poziția: se propune suplimentarea
cu 104 958 mii lei a creditelor de angajament și cu 104 958 mii lei a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa nr.3/15 pentru obiectivul „Achiziții 10 tramvaie noi în municipiul Brăila, județul Brăila”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul asupra amendamentului.
119 voturi pentru, 199 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Continuați.
Domnul Ion Rotaru:
Marginal 2339: se propune suplimentarea cu 136 mii lei a creditelor de angajament și cu
136 mii lei a creditelor bugetare pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și modernizare stadion de
atletism municipiul Brăila, județul Brăila”.
Municipiul Brăila are un stadion de atletism foarte frumos, el este însă într-o situație destul de
precară la acest moment. Încurajarea sportului și posibilitatea de a se face mișcare și de a desfășura
competiții sportive sunt un obiectiv important și vă rog să-l susțineți.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului.
Domnul Ludovic Orban:
Stimate coleg, vă rog să-mi precizați punctul… poziția marginală.
Domnul Ion Rotaru:
2339.
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Domnul Ludovic Orban:
2339 – vă rog să vă exprimați votul. (Discuții.)
Sigur.
114 voturi pentru, 205 contra.
Amendamentul a fost respins.
Continuați, vă rog.
Domnul Ion Rotaru:
Marginal 2341: se propune suplimentarea cu 37 250 mii lei a creditelor de angajament și cu
37 250 mii lei a creditelor bugetare pentru realizarea obiectivului „Reabilitare și anvelopare pavilion A
(construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului.
Vă rog să susțineți acest amendament, stimați colegi, având în vedere faptul că suntem într-o
perioadă destul de complicată din punct de vedere sanitar, iar sistemul sanitar este oricum
subfinanțat, realizarea acestui obiectiv va crea posibilitatea accesului mai facil al oamenilor în
general la actul de sănătate.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
123 de voturi pentru, 211 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Domnul Florin Mircea:
Mulțumesc.
Doamna președinte,
Domnule președinte,
Domnilor miniștri,
Doamna ministru,
Marginal 2363: se propune suplimentarea cu 1 000 de lei a creditelor de angajament și cu 1 000 de
lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr. 3/15/27, Cod Program 1284, la bugetul Ministerului
Dezvoltării și Lucrărilor Publice pentru obiectiv „Realizare platformă comercială industrială în
comuna Jirlău, județul Brăila”.
Ca sursă de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și acțiuni ale
Ministerului de Finanțe.
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Domnul Ludovic Orban:
Poziția marginală 2343.
Domnul Florin Mircea:
… ҆63… 2363!
Domnul Ludovic Orban:
2363. Bine că… Îmi cer scuze… 2363.
Votați, vă rog.
122 de voturi pentru, 211 contra, 2 abțineri.
Amendament respins.
Domnul Florin Mircea:
Marginal 2370.
Asta e pentru colegii de la USR. Este singurul primar USR din județul Brăila și neavând
parlamentar – și nici nu o să aveți! –, rugămintea, să votați…
Se propune suplimentarea cu 600 de mii de lei a creditelor de angajament și cu 600 de mii de
lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/15/27 pentru proiect „Modernizare, extindere și
dotare dispensar uman și centru de permanență în comuna Măxineni, județul Brăila”.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați votul asupra amendamentului. (Discuții.)
Domnul Florin Mircea:
Plus alea 900… mergea… Nu de asta… pentru altceva.
Domnul Ludovic Orban:
Amendament respins.
113 voturi pentru, 208 contra, 5 abțineri.
Domnul Florin Mircea:
Din păcate, și ultimul amendament al Grupului PSD la această anexă. Si rugămintea, domnule
președinte… este o localitate în care dumneavoastră v-ați oprit când erați prim-ministru pentru o problemă.
2384 marginal: se propune suplimentarea cu 500 de mii a creditelor de angajament și cu
500 de mii a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/15/27, Cod Program 362, la bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea realizării obiectivului:
„Reabilitarea bisericii, comuna Șuțești, județul Brăila”.
Este un obiectiv istoric, datează din 1842 și are nevoie de sprijinul nostru.
Vă rog. La vot.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
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Domnul Florin Mircea:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Înțeleg că este ultimul amendament.
Amendamentul a fost respins cu 129 de voturi pentru, 220 contra.
Dacă mai există un alt amendament care urmează să fie susținut în plen.
Dacă nu, vom trece la votarea amendamentelor conform procedurii votate, pe calupuri. (Discuții.)
Aveți amendament depus la Anexa asta? Sigur că da. (Discuții)
La cât? Nu este la Anexa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Deci, conform procedurii votate de plen, voi supune la vot amendamentele pe calupuri,
calupuri de 100. Fiți pregătiți!
Supun votului amendamentele de la 1 la 100, evident, amendamentele care n-au fost
susținute în plen.
De la 1 la 100.
Votați, vă rog.
136 de voturi pentru, 224 contra și 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
De la 101 la 200.
Vă rog să vă exprimați votul.
134 voturi pentru, 225 contra și 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
De la 201 la 300.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 215 împotrivă, 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
De la 301 la 400.
Votați, vă rog.
132 de voturi pentru, 220 contra, o abținere.
Amendamentele de la 301 la 400 au fost respinse.
Amendamentele de la 401 la 500.
Supun votului.
Votați, vă rog. (Discuții.)
134 de voturi pentru, 220 de voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentele de la 401 la 500 au fost respinse.
Repet pentru procedură, supunem la vot acele amendamente care n-au fost susținute în plen și
nu au fost supuse la vot.
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De la 501 la 600.
Supun…(Discuții.)
Stați, că am o propunere pe care… Câte 500.
De la 501 la 1 000.
Supun votului.
Cine e pentru? Nu. Nu. Supun votului, că n-am mai supus la vot procedura.
128 de voturi pentru, 223 de voturi contra, 5 abțineri.
Amendamentele de la 501 la 1000 au fost respinse.
De la 1001 la 1500.
Supun votului.
Votați, vă rog.
136 de voturi pentru, 228 de voturi contra, 5 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
De la 1501 la 2000.
Votați, vă rog.
136 de voturi pentru, 229 voturi contra, 4 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
De la 2001 la 2487.
Supun votului.
Votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 227 de voturi contra, 4 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
Rămâne să supun la vot adoptarea Anexei nr.3/15 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației.
Votați, vă rog.
Cu 236 de voturi pentru, 144 de voturi contra… (Aplauze.)
Anexa nr.3/15 a fost adoptată.
Vă propun să facem o pauză mai lungă un pic.
Deci este ora 12.34 până la 13.30. Este în regulă, da?
Ne vedem la 13.30 în plen.
Vom continua cu Anexa nr.3/16 – Ministerul Finanțelor.
PAUZĂ
Domnul Ludovic Orban:
Îi rog pe liderii de grup să invite colegii deputați și senatori în sală pentru a putea continua
dezbaterea pe articole.
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Repet, liderii de grup să își invite colegii în sală.
PAUZĂ
Domnul Ludovic Orban:
Vă propun să facem un vot de verificare, să vedem cum funcționează sistemul.
Am rugămintea să luați loc în bănci și să facem un vot de verificare.
Votați, vă rog.
(Tabela electronică de vot indică: 117 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 5 abțineri și 113
voturi – „prezent, nu votez”.)
Continuăm dezbaterile pe articole la Legea bugetului de stat.
După ce am aprobat Anexa nr.3/15 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, trecem la dezbaterea următoarelor anexe.
Anexa nr.3/16 – Ministerul Finanțelor.
Nu avem amendamente depuse.
Supun votului Anexa nr.3/16 – Ministerul Finanțelor.
Votați, vă rog.
Cu 187 de voturi pentru, 135 de voturi contra, Anexa nr.3/16 a fost adoptată.
Următoarea anexă este Anexa nr.3/17 – Ministerul Justiției.
Există patru amendamente respinse.
Dacă există solicitarea de susținere în plen a vreunuia dintre amendamente.
Dacă nu există, supun votului amendamentele…
Domnul Vasile-Daniel Suciu (de la prezidiu):
Este, este.
Domnul Ludovic Orban:
… la Anexa nr.3/17 – Ministerul Justiției.
Domnul Boris Volosatîi:
3/17 – Ministerul Justiției.
Domnul Ludovic Orban:
Opriți votul.
Domnul Boris Volosatîi:
Am venit de peste Prut să vă salut.
Am venit să vă chem să susțineți un amendament pe care l-am așteptat 74 de ani.
Eu cred că suma nu este atât de mare. Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 20 000
mii lei pentru dublarea posturilor din cadrul ANC, în interesul statului și al românilor care așteaptă
redobândirea cetățeniei.
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Astăzi, la ANC se lucrează patru zile din săptămână, câte 400 de dosare pe zi. Absolut
imposibil să așteptăm ani de zile ceea ce am pierdut în 48 de ore. Părinții mei nu au mai ajuns să
aibă… să redobândească cetățenia, eu am reușit.
Vă chem să nu votăm nici de stânga, nici de dreapta, să votăm adevărul istoric. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Deci este vorba de amendamentul de la poziția 2…
Domnul Boris Volosatîi:
2 marginal, da.
Domnul Ludovic Orban:
… marginal.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
144 de voturi pentru, 198 de voturi contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Boris Volosatîi:
Vă mulțumesc.
Nu m-am așteptat. (Aplauze, râsete.)
Marginal 3: Ministerul Justiției – Anexa nr.3/17, Capitolul 5001/Grupa 10/Subcapitolul
01/„Cheltuieli de personal”, se propune alocarea sumei de 1 000 mii lei pentru trimiterea unui
magistrat de legătură în Italia de către partea română.
La moment, în Italia se află circa 2 500 de români în penitenciare și doar câte 100 de cazuri pe
an se repatriază. Trimiterea în Italia a unui magistrat de către partea română ar grăbi acest lucru și ar
soluționa multe probleme de așa fel.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția marginal 3.
Votați, vă rog.
150 de voturi pentru, 208 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Spuneți, vă rog.
Domnul Virgil Alin Chirilă:
Bună ziua încă o dată, domnule președinte.
Stimați colegi,
Marginal 4: se propune suplimentarea cu 107 008 mii lei a creditelor de angajament și cu
107 008 mii lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/17/27 la bugetul Ministerului Justiției în
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vederea reabilitării, modernizării și dotării obiectivului „Palatul de Justiție Mehedinți, județul
Mehedinți” – sediul Tribunalului Mehedinți și al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin din acest județ.
Domnule președinte,
Stimați colegi,
La un cutremur puternic, clădirea se poate prăbuși în orice moment. Ultimele reparații capitale
au fost făcute în anul 1980. Situația este foarte gravă, întrucât la un cutremur mai mare de 6 grade pe
scara Richter, aceasta se poate prăbuși.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
158 de voturi pentru, 203 voturi contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Mai avem de votat amendamentul de la poziția 1, care n-a fost susținut în plen.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
159 de voturi pentru, 212 împotrivă, 2 abțineri.
S-au supus votului amendamentele la Anexa nr.3/17, ca atare supun votului adoptarea
Anexei nr.3/17.
Votați, vă rog.
Cu 209 voturi pentru, 162 de voturi contra, a fost adoptată Anexa nr.3/17.
Anexa nr.3/18 – Ministerul Apărării Naționale.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului Anexa nr.3/18.
Vă rog să vă exprimați votul.
213 voturi pentru, 162 de voturi împotrivă.
A fost adoptată Anexa nr.3/18.
Anexa nr.3/19 – Ministerul Afacerilor Interne.
Avem un amendament.
Dacă inițiatorul amendamentului dorește să-l susțină în plen.
Vă invit la cuvânt.
Domnul Ioan Mang:
Mulțumesc, domnule președinte.
Amendamentul marginal 1 se referă la suplimentarea bugetului alocat cu suma de 20 000 de lei
pentru începerea, în regim de urgență, a lucrărilor necesare pentru conformarea la normele legale
privind prevenirea și stingerea incendiilor la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea.
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Menționez că Ministerul de Interne are doar două spitale în țară, unul este la București, cel de
al doilea este Spitalul „Avram Iancu” din Oradea.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului.
Există și un plan de măsuri întocmit de DSP, IGSU, ISCIR și ANMDR la nivelul județului
Bihor, inclusiv pentru acest spital.
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să votați.
166 de voturi pentru, 220 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/19.
Votați, vă rog.
229 de voturi pentru, 167 de voturi contra.
Anexa nr.3/19 a fost adoptată.
Continuăm cu Anexa nr.3/20 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Sunt formulate șapte amendamente.
Dacă inițiatorii amendamentelor doresc să le susțină de la microfon?
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
Marginal 1, domnule președinte: se majorează creditele de angajament și creditele bugetare cu
suma de 200 000 mii lei pentru acordarea tichetelor de valoare pentru creșterea natalității. (Aplauze.)
Din sală: Bravo!
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
Problema depopulării României este o problemă de proiect de țară, de viabilitate a statului
român, a națiunii române. Mecanismele psihosociale din spatele deciziei de a avea sau nu copii sunt
preponderent de ordin material. 55,4% din români au răspuns, pe un studiu al Academiei Române, că
situația financiară îi împiedică să aibă numărul de copii pe care și-l doresc. Proiectul privind proiecția
ONU privind populația totală a României ne spune că, de la o populație de aproximativ 19,2 milioane
de locuitori, în 2050, populația României va fi de 14,9 milioane.
Banca Mondială ne arată că România are cea mai mare pierdere, în termen absolut, ca număr de
locuitori, minus 3,6 milioane. Dacă nu luăm măsuri acum, peste 20, 30 de ani sistemul de pensii va
intra în faliment. Avem nevoie de politici publice, de politici de suport pentru familiile cu copii, care
să ajute la creșterea natalității, iar creșterea natalității trebuie să fie parte a unui proiect de țară coerent,
constant, de substanță, susținut de întreaga clasă politică.
Vă mulțumesc.
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Din sală: Bravo! (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 1.
Votați, vă rog.
169 de voturi pentru, 217 voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Doar un scurt comentariu. Astăzi, domnul Cîțu a anunțat că va fi pentru prima oară când va
trece un buget „curat” de Parlament, deci nu va fi pângărit de niciun fel de amendament care duce la
creșterea veniturilor, alocațiilor și așa mai departe, eminamente măsuri prociclice în acest buget.
Banca Națională obișnuia să vorbească permanent despre ceea ce se întâmpla acum puțină
vreme. De un an încoace, silentium lugubrum.
Sigur că am constatat cu toții că dimensiunea socială a acestui buget lipsește cu desăvârșire,
probabil, în afară de medicamentele gratuite care se ieftinesc și asigurarea pentru elevii care învață
online a transportului gratuit. (Aplauze.)
Amendament. Vreau un singur lucru, nu vreau să critic jargonul parlamentar, n-o să spun
„marginal”, pentru că toate amendamentele sunt de substanță, nu sunt marginale, deci, nr.crt.2: se
majorează creditele de angajament cu suma de 300 000 mii lei și creditele bugetare c u suma de
192 000 mii lei pentru acordarea de stimuli de inserție în vederea angajării de șomeri.
E o altă măsură pe care Partidul Social Democrat o propune Parlamentului pentru revigorarea
unei economii care suferă cumplit.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă exprimați prin vot asupra acestui amendament.
Votați, vă rog.
175 de voturi pentru, 218 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Ludovic Orban:
Dacă mai aveți amendamente de susținut în plen.
Domnul Vasile-Daniel Suciu (de la prezidiu):
Mai avem. Solomon.
Domnul Ludovic Orban:
Domnul deputat Solomon.
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Domnul Adrian Solomon:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Am observat, ieri, la textul legii, v-ați opus, în majoritate, măririi alocațiilor și am zis că e bine
să avem un amendament de rezervă prin care să suplimentăm capitolul bugetar de la Ministerul Muncii
privind asistența socială, și anume cu suma de 1 716 000 lei, astfel încât să puteți pune în aplicare
ordonanța pe care ați dat-o dumneavoastră în august anul trecut, nr.123, și anume cu reeșalonarea
măririi alocațiilor, astfel încât să ajungem la suma prevăzută în legea votată de Parlamentul României
în decembrie 2019 și pe care de patru ori ați tot prorogat-o prin diverse ordonanțe anul trecut.
Vă rog, toți cei care sunteți în arcul guvernamental, să vă aduceți aminte că anul trecut, cu
mâna domnului președinte actual, ați semnat Ordonanța nr.123 prin care propuneați copiilor și
românilor, totodată, mărirea alocațiilor în tranșe. Astfel că amendamentul vine să sigure banii
necesari măririi alocațiilor de la 1 iulie, și nu de mâine, nu de la 1 aprilie, luna următoare intrării în
vigoare a Legii bugetului, ci de la jumătatea anului, astfel încât deficitul să nu crească astfel încât să
nu-l puteți acoperi altfel.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 4.
Votați, vă rog.
Din sală: Furați de la copii! (Discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
178 de voturi pentru, 219 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Dacă mai aveți vreun amendament pe care doriți să-l susțineți în plen.
Dacă nu, mai există patru amendamente, de la pozițiile 3, 5, 6 și 7, pe care le vom vota în calup.
Vă rog, votați.
Amendamentele au fost respinse cu 175 de voturi pentru, 225 de voturi contra și 2 abțineri.
Urmează să supun la vot Anexa nr.3/20 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Votați, vă rog. (Discuții.)
230 de voturi pentru, 169 de voturi contra.
Anexa nr.3/20 a fost adoptată.
Continuăm dezbaterea cu Anexa nr.3/21 – Ministerul Tineretului și Sporturilor.
Există amendamente, 16 amendamente depuse.
Îi întreb pe inițiatori dacă doresc să susțină vreunul dintre aceste amendamente în plen.
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Poftiți, vă rog.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Mulțumesc, domnule președinte.
AUR a propus patru texte de amendament.
Primul se referă la alocarea sumei de 2 730 mii lei pentru programul de susținere a
activităților de tineret.
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/65.
Domnul Ludovic Orban:
Este la poziția 1.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Poziția 1, da, marginal 1.
Domnul Ludovic Orban:
… amendamentul.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Unu.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
166 de voturi pentru, 226 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Marginal 2: suplimentarea cu suma de 107 mii lei pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei de
servicii și programe pentru tineret.
Tot din aceeași sursă de finanțare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
172 de voturi pentru, 221 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Marginal 3: se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru demararea unui Program de
digitalizare pentru dezvoltarea Ministerului Tineretului și Sportului și subordonatelor din acest minister.
Din aceeași sursă de finanțare: 3/65.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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173 de voturi pentru, 223 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Și ultimul amendament AUR: se propune suplimentarea cu 1 000 mii lei, credite de angajament
pentru organizarea de tabere studențești pentru studenții merituoși sau cei cu situație socială gravă.
Din aceeași sursă de finanțare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 4.
Votați, vă rog.
175 de voturi pentru, 217 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Valentin-Rică Cioromelea:
Mulțumim.
Doamna Dumitrița Gliga:
Marginal 10: se solicită suplimentarea sumei alocate bugetului Ministerului Tineretului și
Sportului cu suma de 2 946 mii lei în vederea realizării obiectivului de investiții „Bazinul olimpic
acoperit cu 800 de locuri în tribune din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”.
Bazinul olimpic acoperit este în stadiu avansat de execuție, peste 95%.
Vă rog să susțineți acest amendament pentru ca termenul stabilit pentru finalizare să fie
respectat în perspectiva organizării de competiții sportive de anvergură, așadar, pentru sportul
românesc de performanță.
Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice, Anexa nr.3/21/2, Grupa 59, Titlul 11 –
„Alte cheltuieli”.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 10 – votați, vă rog.
169 de voturi pentru, 224 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Poftiți, domnule Romașcanu.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Putem felicita pentru creativitate coaliția de guvernare. Este al doilea buget care trece prin
asumare, dar o altă formă de asumare – niciun amendament acceptat. (Aplauze.)
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Doar atât vă zic: în urma unor discuții cu reprezentanții Consiliului Tineretului din România,
Uniunii Studenților și alți reprezentanți ai tineretului, au constatat o tăiere dramatică a fondurilor alocate
pentru programele dumnealor, importante pentru construirea unei generații tinere așa cum ne-o dorim.
O să susțin doar amendamentul de la nr. crt.11, dar și următoarele trei merg în aceeași direcție
și v-aș ruga, la momentul respectiv, să le susțineți.
Deci amendamentul spune: se propune suplimentarea cu 27 300 mii lei a creditelor de
angajament și cu 27 300 mii lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/21/26 la Ministerul
Tineretului și Sportului, Fișa Programului 401.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
175 de voturi pentru, 229 de voturi contra.
Amendamentul de la poziția 11 a fost respins. (Rumoare.)
Dacă mai aveți amendamente de susținut în plen.
Dacă nu, vă supun votului amendamentele, în calup: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 și 16.
Votați, vă rog.
169 de voturi pentru, 226 de voturi contra.
Amendamentele au fost respinse.
În urma respingerii amendamentelor, supun la vot Anexa nr.3/21 – Ministerul Tineretului și
Sportului.
Votați, vă rog.
226 de voturi pentru, 176 de voturi contra.
Anexa nr.3/21 a fost adoptată.
Următoarea anexă, Anexa nr.3/22 – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Avem 15 amendamente respinse.
Vă invit să susțineți acele amendamente pe care le considerați necesar de susținut în plen.
Vă rog.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
Domnule președinte,
Stimai colegi,
Ce motivare mai bună să avem astăzi pentru a susține amendamentul depus la Anexa pentru
Agricultură decât Scrisoarea Alianței pentru Agricultură și Cooperare din România, o scrisoare care
v-a fost înaintată tuturor parlamentarilor români. (Aplauze.)
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Sunt președintele Comisiei pentru agricultură și sunt aici să reprezint vocea fermierilor.
Spun colegii fermieri din agricultură că dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului
României… fermierii români, reuniți în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, le mulțumesc
parlamentarilor care au depus și susținut prin vot amendamentul la Legea bugetului pentru 2021
privind suplimentarea bugetului MADR cu suma de un miliard de lei – această sumă necesară pentru
acordarea despăgubirilor în cazul culturilor de primăvară afectate în anul 2020 de seceta pedologică,
fără precedent în ultimii 50 de ani.
Dacă votul din 25 februarie 2021 din comisie a fost politic, atunci, tot politic, azi, 2 martie
2021, este ziua în care puteți, stimați parlamentari ai puterii, să le arătați fermierilor că mai meritați o
șansă, că fermierii care v-au votat nu au greșit și că vă pasă de reziliența sectorului agroalimentar.
Domnule Orban, domnule Oros – a, chiulește domnul Oros! –, domnilor liberali, USR-iști sau
PLUS-iști, Dumnezeu nu ne cere să facem minuni, ci doar să fim oameni, așa că vă rog ca azi să fiți
oameni, pentru că realitatea în agricultura României nu arată cum visa domnul Cîțu la tribuna
aceasta aseară, ci arată cam așa: fermierii strigă disperarea în stradă, sunt executați de bănci și
furnizorii de inputuri.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule Chesnoiu, vă rog! Un minut aveți pentru susținerea amendamentului.
Apropiați-vă de final.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
Avem două amendamente identice, domnule președinte, 1 și 2…
Domnul Ludovic Orban:
Ce amendament susțineți? Orice amendament. Asta e procedura votată.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
… susțin același lucru. Cu banii din subvenții și-au plătit arendele. Nu au bani să înființeze
culturile noi de primăvară, iar pentru a trece iarna…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă apropiați de final.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
… și a pune hrană pe masa copiilor au început să-și vândă utilajele agricole.
Dacă banii pentru despăgubiri nu sunt plătiți imediat…
Domnul Ludovic Orban:
Domnule deputat,
Vă mai rog încă o dată să vă apropiați de final, dacă nu, o să mă văd obligat să vă…
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
Mulți dintre ei vor închide fermele și vor lua calea exilului.
Sigur, spuneți-i premierului chiulangiu că a lipsit de la această tribună…
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Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să-i închideți sonorul.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
… că țara are nevoie de hrană, iar fermierii au nevoie de susținere în momente de criză.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția marginal 1.
Votați, vă rog.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
Domnule președinte,
Să știți că-mi încălcați dreptul la vot. N-am ajuns să votez. Așteptați, așteptați!
Domnul Ludovic Orban:
Păi, trebuia să veniți cu cartela. Ceilalți colegi ai dumneavoastră și-au adus cartela.
Domnul Adrian-Ionuț Chesnoiu:
Păi, am cartela, dar este în bancă, domnule președinte. Nu-mi încălcați dreptul la vot.
Domnul Ludovic Orban:
Sunteți ocupat să citiți un text care nu are legătură cu procedura și cu Regulamentul.
157 de voturi pentru, 212 contra, 6 abțineri.
Amendamentul de la poziția 1 marginal a fost respins.
Dacă aveți alte amendamente de susținut în plen, vă rog.
Doamna Viorica Sandu:
Amendamentul nr.7: ținând cont de faptul că la Galați este unul din cele mai mari bazine
legumicole, propun prin acest amendament alocarea sumei de 150 000 mii lei în vederea realizării
obiectivului de investiție „Refacere sistem de irigație în județul Galați”.
Acest obiectiv este necesar pentru a veni în sprijinul agricultorilor gălățeni.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 7.
Votați, vă rog.
176 de voturi pentru, 214 contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
Marginal 8.
Mulțumesc domnului prim-ministru că a venit pentru acest amendament.
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Se propune suplimentarea cu suma de 566 de mii de lei pentru renovarea, modernizarea și
dotarea căminului cultural din comuna Vâlcelele, județul Buzău, din buget AFIR.
Sursa de finanțare era alocarea din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
170 voturi pentru, 214 voturi împotrivă.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Domnule președinte,
Marginal 14: cerem suplimentarea cu suma de 198 mii lei pentru „Cofinanțarea Proiectului privind
amenajarea pieței pentru valorificarea produselor locale în comuna Suciu de Sus, județul Maramureș”.
Dragi colegi parlamentari, demonstrați că susțineți produsele locale, vânzarea produselor
locale, a produselor fabricate în Maramureș și fabricate în România, printr-un vot pozitiv.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 14.
Votați, vă rog.
175 de voturi pentru, 212 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Dacă nu mai aveți amendamente de susținut în plen, supun votului în calup, conform procedurii
stabilite, amendamentele de la pozițiile marginale: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15.
Votați, vă rog.
180 de voturi pentru, 225 de voturi contra.
Amendamentele au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/22 – Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Votați, vă rog.
222 de voturi pentru, 178 de voturi contra.
Anexa nr.3/23 a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr. 3/23 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Avem depuse 27 de amendamente, care au fost respinse în Comisia de buget, finanțe.
Îi rog pe inițiatori să susțină în plen acele amendamente pe care le consideră necesar a fi susținute.
Domnul senator Mazilu.

- 71 -

Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Mulțumesc.
Marginal 4: se propune suplimentarea cu 11 000 de mii lei a creditelor de angajament și 11 000
de mii lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.3/23 la bugetul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor pentru realizarea obiectivului „Recalibrare albie și consolidare maluri pârâu Pleșuva, 3 000
metri, comuna Malovăț, județul Mehedinți”.
Datorită creșterilor rapide de debit pe râul Pleșuva și scurgerilor de pe versanți, s-au produs
viituri rapide cu efecte severe de inundații locale pe raza UAT Malovăț.
Domnul Ludovic Orban:
Marginal 4, da?
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
162 de voturi pentru, 219 contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul senator Cazanciuc.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Mulțumesc, domnule președinte.
Este vorba de amendamentul nr. 9: se majorează creditele de angajament și creditele bugetare
cu suma de 1 910 000 mii lei pentru finanțarea programelor: Rabla Clasic, Rabla Plus și Rabla
pentru Electrocasnice.
Stimați colegi,
Programul Rabla trebuie să continue. El a generat și generează o serie de beneficii importante,
a fost o măsură pentru sporirea veniturilor bugetare prin susținerea producției autohtone, indiferent ce
firmă produce în România. Stimulăm, în același timp, achiziția de produse eficiente energetic și
prietenoase cu mediul. Susținem politicile prin încurajarea achiziției de automobile electrice și
electrocasnice cu un consum mic de energie și nu în ultimul rând, sprijinim menținerea locurilor de
muncă în sectoare importante de producție din România.
Stimați colegi,
O vorbă din popor spune foarte clar: să nu ne scumpim la tărâțe și să ne ieftinim la făină!
Haideți să votăm acest amendament care aduce beneficii pentru români, dar și pentru buget.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament de la poziția 9.
Votați, vă rog.

- 72 -

168 de voturi pentru, 211 contra.
Amendamentul de la poziția 9 a fost respins.
Poziția 12 ați spus.
Domnul Daniel Florea:
12, da.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog.
Domnul Daniel Florea:
Se alocă suma de 80 000 de mii de lei în vederea realizării proiectării și execuției lucrărilor
pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei stații de sortare deșeuri, sector 5, municipiul București”.
Sunt 400 de hectare care aparțin Ministerului Apărării Naționale, care sunt, de fapt, o plantație
de ambrozie. Acolo, Ministerul Apărării aduce deșeuri, au fost de mai multe ori amendați pentru asta.
Și mai sunt încă 7,5 kilometri de cale ferată dezafectată de care Ministerul Transporturilor nu are grijă
și de pe care am luat zeci de mii de tone de deșeuri.
Este clar că este nevoie de o asemenea stație de sortare deșeuri în sectorul 5.
Surse de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 12.
Votați, vă rog.
159 de voturi pentru, 213 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog, doamnă.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 13: suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 60 085 mii lei în vederea
finalizării barajului Mihăileni, o amenajare hidroenergetică de pe valea Crișului Alb, care este în
derulare de peste trei decenii. Construcția barajului de la Mihăileni a început în anii ʹ80, iar stadiul
proiectului a ajuns la peste 95%. Odată finalizat, acest baraj ajută aproximativ 30 000 de locuitori, care
vor fi apărați de riscul inundațiilor.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția marginal 13.
Votați, vă rog.
161 de voturi pentru, 211 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
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Domnul Laurențiu-Cristinel Tepeluș:
Punctul 20: se propune suplimentarea cu suma 130 mii lei pentru proiectul de investiții
„Modernizare sistem de iluminat public în comuna Mărăcineni, județul Buzău”.
Sursă de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, buget MFP, acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Îmi mai spuneți o dată poziția?
Domnul Laurențiu-Cristinel Tepeluș:
Punctul 20. Poziția 20.
Domnul Ludovic Orban:
Punctul 20.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
165 voturi pentru, 218 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la cuvânt.
Doamna Alexandra Huțu:
Bună ziua!
Marginal 21: se propune suplimentarea bugetului pe anul 2021 la obiectivul de investiții
„Amenajarea complexă Vârful Câmpului, pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă.
Aș vrea să fac câteva mențiuni și să aduc în atenția dumneavoastră faptul că acest proiect a fost
deblocat după mai bine de 30 de ani de guvernarea PSD, iar în anul 2019, Guvernul PSD a alocat
pentru această investiție aproape 11 milioane de lei. Anul 2020 a fost unul mai sărăcăcios din partea
guvernării. Aceștia au alocat doar 3,4 milioane de lei pentru continuarea investiției, iar anul acesta,
aproape în bătaie de joc, s-au alocat doar 100 000 de lei. Nu știu ce putem face cu acești bani la o
asemenea investiție care se întinde pe o suprafață de 600 de hectare și pe o lungime de 10 kilometri.
Mai mult decât atât, această amenajare este suficient de importantă, întrucât amenajarea din aval de pe
râul Siret este în proporție de 80% colmatată, iar în câțiva ani, mai bine de jumătate din populația
județului Botoșani va rămâne fără apă potabilă.
Prin urmare, având în vedere că sunt și colegii de dreapta de la Botoșani în sală, care se laudă
în județ că-și iubesc județul, îi rugăm să voteze acest amendament, pentru că județul nostru are nevoie
să fie iubit și când vrea județul, nu doar când vreți dumneavoastră. (Aplauze.)
Mulțumesc frumos.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 21.
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Votați, vă rog.
152 de voturi pentru, 219 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la cuvânt.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Mulțumesc, domnule președinte.
Se propune suplimentarea a 560 de mii de lei, credite de angajament, în vederea realizării
obiectivului „Modernizare sistem iluminat stradal în comuna Gârbova”.
Sursa de finanțare: bugetul de stat, realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
La poziția 22, da?
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
162 de voturi pentru, 218 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Dacă mai aveți amendamente de susținut în plen.
Vă rog.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Domnule președinte,
Marginal 25: propunem suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu
suma de 4 800 000 pentru regularizarea pârâului Buleasa, în orașul Săliștea de Sus, județul Maramureș.
Am susținut acest amendament și în cadrul Comisiilor reunite de buget, finanțe și acolo am
felicitat prezentarea pe care a făcut-o domnul ministru Tánczos Barna și în același timp am ascultat
propunerile de finanțare pe care ni le-a făcut și l-am invitat în județul Maramureș – și reiterez această
invitație –, pentru că e important să vină să vadă felul în care trăiesc astăzi aproape 1 000 de persoane
în 300 de gospodării, în urma inundațiilor care s-au produs în județul Maramureș, anii trecuți.
Să știți, dragi colegi, că acolo nu locuiesc PSD-iști, locuiesc și liberali, și USR-iști, și
PLUS-eriști și vreau să vă rog să votați în consecință.
Mulțumesc mult. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
168 de voturi pentru, 208 voturi contra.
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Amendamentul de la poziția 25 a fost respins.
Vă invit.
Domnul Sorin Vlașin:
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 26: se suplimentează bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Fondului de
Mediu, cu suma de 15 000 lei „Construcția unei instalații de reciclare, exploatare și valorificare a
deșeurilor menajere în municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș”.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
171 de voturi pentru, 215 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Nemaiexistând intervenții de susținere în plen, supun votului în calup amendamentele care nu
au fost susținute de la pozițiile marginale 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, și 27.
Votați, vă rog.
171 de voturi pentru, 226 de voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/23 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Votați, vă rog.
226 de voturi pentru, 178 de voturi contra.
Anexa nr.3/23 este adoptată.
Trecem la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Avem depuse amendamente, 80 de amendamente. Timpul alocat l-am crescut față de alocarea
inițială, de la 15 la 25 de minute, ca urmare a reducerii timpului la alte anexe.
Invit inițiatorii de amendamente care vor să susțină în plen amendamentele să ia cuvântul.
Deci avem amendamente de la 1 la 80.
Domnul Marius Humelnicu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Uitându-mă în jur, prind și eu curaj și spun: dacă la Brașov s-a putut de ce nu și la Galați?
Alocarea sumei de 400 000 mii lei pentru realizarea obiectivului „Construire Aeroport Galați”,
credite de angajament.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară de la dispoziția Guvernului.
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Domnul Ludovic Orban:
Deci la poziția 4 aveți amendamentul.
Domnul Marius Humelnicu:
La poziția 4, da.
Domnul Ludovic Orban:
Bani pentru Aeroportul Galați.
Domnul Marius Humelnicu:
Din Galați.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 208 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Îl invit pe domnul senator.
Domnul Titus Corlățean:
Mulțumesc, domnule președinte.
Am să rog colegii să urmărească nu atât amendamentul, cât motivația amendamentului.
Este vorba de poziția 8 prin care solicităm o suplimentare la bugetul ministerului, creditele
bugetare, cu 500 de mii lei, respectiv credit de angajament, cu suma de 500 mii lei pentru 2021,
elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru un obiectiv de investiții din județul
Dâmbovița „Drum de legătură la drumul național DN71 și limita de sud a comunei Tărtășești pentru
creșterea accesibilității în zona orașului Răcari”, unde este și primar PNL, de altfel.
Sursa de finanțare este indicată: tot din Fondul de rezervă.
Explicația acestui amendament: e vorba, de fapt, de șoseaua de centură care ar elibera orașul
Răcari de traficul greu. Dacă acest lucru ar fi existat de un număr de ani, ceea ce s-a întâmplat acum
vrei cinci zile, cinci zile exact, în oraș, acolo unde un tir – știți, Arcticul, capacitatea doi, la intrarea în
Târgoviște… Acest tir a derapat, a intrat peste drum de școală în pavajul respectiv, în dreapta și a
zdrobit o fetiță de 11 ani. Este o problemă mai veche în acest oraș pe DN71 și proiectul ăla de
modernizare este absolut necesar. Chestiunea iluzorie cu un drum expres peste 10 ani nu rezolvă
problema. Haideți să folosim banii europeni care sunt prin Master Planul pe România alocați, 130 de
milioane de euro, dar până atunci, haideți să votăm acest amendament pentru a face proiectul tehnic și
de execuție pentru șoseaua de centură. Am fost la cinci minute după accident și ce am văzut acolo nu
vă doresc să vedeți nici dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
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Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul e la poziția 8 marginal.
Supun votului.
Votați, vă rog.
159 de voturi pentru, 215 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Domnul Alexandru-Răzvan Cuc:
Mulțumesc mult, domnule președinte.
Mai devreme, la Anexa de la Ministerul Dezvoltării, o colegă a noastră de la Dolj a spus un
lucru foarte important. Pitești – Craiova a fost început în mandatul Partidului Social Democrat. Haideți
să vă mai spun eu ce a fost început în mandatul Partidului Social Democrat. Pitești – Sibiu a fost
început în mandatul Partidului Social Democrat, centura Bucureștiului la profil de autostradă a fost
începută în mandatul Partidului Social Democrat, centura de la Bacău a fost începută în mandatul
Partidului Social Democrat și multe alte proiecte, unde dumneavoastră v-ați dus și v-ați făcut poze și
nimic mai mult, pentru că de un an jumătate de când conduceți Ministerul Transporturilor, nu ați lansat
niciun proiect de infrastructură mare pentru România… (Aplauze.) decât promiteți, dar a trecut un an
jumătate și nu ați lansat nimic.
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să spuneți amendamentul…
Domnul Alexandru-Răzvan Cuc:
Poziția…
Domnul Ludovic Orban:
… și să-l susțineți, lăsați declarațiile politice.
Domnul Alexandru-Răzvan Cuc:
Imediat.
Nu-s declarații, sunt realități, domnule președinte.
Domnul Ludovic Orban:
Sunt minciuni.
Domnul Alexandru-Răzvan Cuc:
Sunt realități, datele le certifică.
Poziția 18. E vorba de un proiect, drumul expres Piatra Neamț – Bacău, un proiect care a fost
terminat de evaluat în noiembrie 2019, a durat patru luni până ați reușit să semnați contractul, și – termen
de finalizare 12 luni –, deci, practic, ar trebui finalizat anul acesta. Dar ce să vedeți? În buget nu este

- 78 -

prinsă toată suma necesară pentru plata acestui studiu de fezabilitate ca să putem da mai departe
drumul la proiectare și execuție, nu să stăm cu studiile în sertare, cum stăteați altă dată pe la minister.
În acest sens, se propune redistribuirea sumei alocate pentru anii următori, respectiv a sumei de
10 592 mii lei pentru anul 2021.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 18.
Votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 220 contra, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la cuvânt.
Domnul Alfred-Laurențiu Antonio Mihai:
Mulțumesc, domnule președinte.
Se propune majorarea sumei de 19 345 653 de lei pentru realizarea obiectivului „Modernizare
străzi, comuna Berceni, județul Ilfov.”
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară pus la dispoziția Guvernului.
Marginal 14, domnule președinte.
Domnul Ludovic Orban:
14, da?
Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai:
Da.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
130 de voturi pentru, 216 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă ascultăm.
Doamna Mirela Elena Adomnicăi:
Poziția marginal 23: este vorba de propunerea pentru suplimentarea sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/24/29 – Ministerul Transporturilor, cu suma de 144 de mii de lei, obiectivul fiind centura
ocolitoare a municipiului Fălticeni, centură ocolitoare care, practic, se află pe E 85, un drum european
cu o reputație de drum al morții, supraaglomerat și mai mult decât atât, municipiul Fălticeni este și un
municipiul de tranzit spre zona de frontieră cu Ucraina. Și dacă mai este nevoie de un alt argument,
județul Suceava, în anul 2020, a fost pentru al optulea an consecutiv pe primul loc în ceea ce înseamnă
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numărul de victime decedate în accidente rutiere, iar ponderea accidentelor de pe raza municipiului
Fălticeni a fost de peste 30%.
Sursa de finanțare: redistribuirea sumelor prevăzute în Anexa bugetului Ministerului
Transporturilor, vizând proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului
financiar 2021 – 2024.
Vă mulțumesc
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 23.
Vot, vă rog.
Vine autostrada și la Fălticeni, doamna deputat, fiți liniștită.
(Tabela electronica de vot indică 148 de voturi pentru, 215 voturi contra, 2 abțineri.)
Domnul Gheorghe Șoldan:
Marginal 22 – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii/ Programul de modernizare,
dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, cu suma de 1 226 000 mii lei
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a centurilor ocolitoare pentru Câmpulung
Moldovenesc și Vatra Dornei.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
146 de voturi pentru, 212 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog, domnule senator.
Domnul Liviu-Lucian Mazilu:
Se propune suplimentarea cu 336 000 mii lei a creditelor de angajament și cu 336 000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în Anexa nr.03/24 la bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii
și Comunicațiilor în vederea realizării obiectivului „Construcție port comercial și port turistic, comuna
Gogoșu, județul Mehedinți”, obiectiv extrem de important pentru dezvoltarea județului Mehedinți și a
întregii zone, Regiunii de S-V – Oltenia.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Mulțumesc.
Amendamentul se găsește la poziția 26.
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Vă rog să vă exprimați prin vot.
141 de voturi pentru, 215 contra, 4 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Doamna Rodica Paraschiv:
Marginal 30: se propune suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
cu suma de 1 000 mii lei pentru cheltuieli de proiectare „Variantă ocolitoare orașul Vălenii de Munte”.
Necesitatea este, o dată, prin faptul că drumul DN1A este o variantă pentru drumul DN1 și știți
toți că drumul DN1 pentru sectorul Ploiești – Brașov, dar mai ales pentru ceea ce înseamnă Comarnic
– Bușteni, este cea mai mare parcare a țării și faptul că DN1A este o variantă ocolitoare și tot traficul
trece prin orașul Văleni, drumul național având caracter de stradă în orașul Văleni. Este absolut
necesar să se realizeze această variantă ocolitoare.
Ca sursă de finanțare, este realocarea din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul MFP – Acțiuni
generale, 50.01, Anexa nr.3/65/01, Capitolul 50.01.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 30 – votați, vă rog.
142 de voturi pentru, 207 voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog, doamnă.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 36 – acest amendament reprezintă solicitări venite din partea ligilor studențești din
România, dar și din partea Ligii studenților români din străinătate –: suplimentarea bugetului
ministerului cu suma de 150 000 mii lei în vederea asigurării transportului gratuit pentru studenți pe
liniile feroviare din România. (Aplauze.)
Impactul bugetar pentru gratuitatea acordată studenților pe liniile de transport feroviar din
România este unul redus, în imaginea de ansamblu, situat undeva la sub 0,018% din PIB.
Vă rog să susțineți.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția marginal 36.
Votați, vă rog.
142 de voturi pentru, 202 voturi contra, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Mihai Weber:
Marginal 47: se propune alocarea sumei de 46 085 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de
modernizare a DN67B, Scoarța – Pitești.
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Este un drum extrem de important, care străbate patru județe: Gorj, Dolj…
Domnul Ludovic Orban:
Îl cunoaștem.
Domnul Mihai Weber:
… Vâlcea și Argeș.
Domnul Ludovic Orban:
Îl cunoaștem. Acolo, în urma unui proces, s-a revenit în contract.
Domnul Mihai Weber:
Da. Trebuie alocată sursa de bani…
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament, poziția 47.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 208 contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Mihai Weber:
Marginal 48: se propune alocarea sumei de 2 800 mii lei pentru finanțarea studiilor de fezabilitate
și proiect tehnic de execuție pentru proiect „Drum expres Târgu Jiu – Petroșani – Hațeg –Deva – A1”.
Realizarea acestui drum expres este, practic, o continuare a drumului expres Târgu Jiu – Craiova,
a cărei execuție urmează să înceapă.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 216 contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Domnul Ovidiu Puiu:
Marginal 43: Includerea în Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și
întreținere a infrastructurii rutiere a următoarelor obiective de infrastructură rutieră:
- modernizare DN65D Albota – Bascov, este vorba despre centura de vest – Pitești;
- reabilitare, modernizare DN73C, este vorba despre legătura între cele trei capitale istorice ale
României Câmpulung, Curtea de Argeș și Târgoviște;
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- de asemenea, preluarea, în vederea reabilitării de către Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii, a tronsonului DN73 (E574) aflat pe raza municipiului Câmpulung, este vorba despre
centura Câmpulung;
- și, nu în ultimul rând, reabilitarea și modernizarea celui mai cunoscut și mai spectaculos drum
din România – Transfăgărășan.
Vă mulțumesc.
Și cred că niciun parlamentar de Argeș nu poate să voteze împotriva acestor amendamente.
Mulțumesc. (Discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Mai avem încă.
Supun votului. Amendamentul a fost la poziția 43, da?
Votați, vă rog.
130 de voturi pentru, 205 voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog, stimată colegă.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Mulțumesc, domnule președinte.
Onorat Guvern,
Dragi colegi,
Se spune că „mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană”.
Nu știu cum să fac să vă determin ca astăzi să-mi acordați toată atenția dumneavoastră și să mă
ajutați cu trecerea acestui amendament.
Este vorba despre un orășel de provincie, un orășel frumos, unde dumneavoastră, domnule
președinte, ar fi trebuit să fiți prezent în weekend la Târgul Apicultorilor, dar, din păcate, probabil că
nu ați avut timp. Ați tranzitat orașul în drum spre întâlnirea cu primarii din Vrancea.
E un oraș liniștit, așa cum vă spuneam, zguduit de traficul infernal de pe E85. În urmă cu trei
ani, o mașină s-a prăbușit, practic, într-un crater, în parcarea din vecinătatea acestui drum și pentru
acest lucru propun suplimentarea bugetului Ministerului Transportului și Infrastructurii cu suma de
140 000 mii lei pentru proiectul de investiții „Construire șosea de centură a municipiului Râmnicu
Sărat, județul Buzău”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al Guvernului.
Mulțumesc frumos.
Domnul Ludovic Orban:
Să mai spuneți o dată, vă rog, poziția.
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Doamna Liliana Sbîrnea:
49.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 49 – centura Râmnicu Sărat.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 195 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Și noi vă mulțumim.
Vă rog, stimate coleg.
Domnul Lucian Trufin:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Ce vă spune DN24C Manoleasa – Rădăuți-Prut.
Din sală: Nimic.
Domnul Lucian Trufin:
Nimic. Știu. dar noi suntem obligați – noi, parlamentarii județului Botoșani – să vă spunem că
este ultimul drum național din pământ, care a fost modernizat de către PSD în 2018.
Ce vă cerem astăzi? Votul dumneavoastră pentru continuarea modernizării acestui drum național.
Se suplimentează bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 140 000 mii
lei pentru proiectul de investiții: „Modernizare DN24C Manoleasa – Rădăuți-Prut”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice – Acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.3/65/01, Capitolul 50.01.
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul e la poziția 53, nu?
Domnul Lucian Trufin:
Corect.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 210 voturi contra.
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Amendamentul a fost respins.
Domnul Lucian Trufin:
Marginal 52, domnule președinte, revenim: se suplimentează bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 6 000 mii lei pentru proiectul de investiții: „Elaborare
studii de fezabilitate în vederea modernizării DN29 (Botoșani – Manoleasa)”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, bugetul Ministerului
Finanțelor Publice – Acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.3/65/01, Capitolul 50.01.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 209 voturi contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 52 a fost respins.
Vă rog.
Domnul Dan-Constantin Șlincu:
Fac referire la marginal 55: propunem suplimentarea bugetului Companiei Naționale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere cu suma de 50 000 mii lei pentru finalizarea documentației și
începerea lucrărilor de construire a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului
Dorohoi – Centura Sud; reabilitarea DN29B – Centura Est”.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Vă rog să votați acest amendament.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 55 – votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 217 contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Continuați.
Domnul Dan-Constantin Șlincu:
Iar prin amendamentul de la numărul marginal 56 propunem suplimentarea bugetului
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu suma de 24 578 mii lei pentru
„Lucrări de întreținere la DN29A, de la kilometrul 3 până la kilometrul 37 + 900”.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 56 – votați, vă rog.
134 de voturi pentru, 213 contra, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
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Domnul Vasilică Toma:
Amendamentul 59: propunem alocarea sumei de 17 150 mii lei pentru „Varianta ocolitoare
Iași-Est”.
Foarte pe scurt, este vorba de un segment din inelul de centură pentru trafic greu al
municipiului Iași care, în momentul de față, nu este abordat absolut deloc și de aceea este necesară
realizarea studiului de fezabilitate.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
136 de voturi pentru, 202 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Vasilică Toma:
62: propunem alocarea sumei de 28 900 mii lei pentru tronsonul de autostradă Târgu Neamț
– Iași – Ungheni, e vorba de servicii de proiectare.
O precizare, iarăși scurtă, faptul că aveți o licitație în curs pe care o tergiversați foarte mult, din
păcate, dar al cărei caiet de sarcini prevede realizarea acestei etape în doi ani, iar dumneavoastră, prin
buget, ați prevăzut alocări pentru patru ani de zile. Acest amendament nu face decât să vă ajute, la
Ministerul Transporturilor, să vă țineți de cuvânt și să faceți această etapă în doar doi ani.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 207 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marius-Gheorghe Toanchină:
Marginal 66: se suplimentează bugetul cu suma de 61 038 mii lei pentru „Varianta de ocolire a
municipiului Făgăraș”.
Sursa de finanțare: diminuarea Fondului de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 66, nu?
Domnul Marius-Gheorghe Toanchină:
66, da.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
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(Tabela electronică de vot indică: 140 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă și o abținere.)
Vă invit la cuvânt.
Domnul Marian Mina:
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 67: se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 5 000 mii
lei pentru elaborare studiu de fezabilitate și expertiză tehnică „Modernizare DN5B Giurgiu – Ghimpați”.
Vreau să vă reamintesc că Giurgiu are vama, principala poartă de intrare și de ieșire în/din țară
pentru transportul de mărfuri și nu numai și cred că siguranța participanților la trafic trebuie să fie o
prioritate pentru noi toți.
Sursa de finanțare: Acțiuni generale ale Ministerului Finanțelor Publice.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 67 – votați, vă rog.
127 de voturi pentru, 203 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marian Mina:
Următorul amendament. Se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu
suma de 408,500 mii lei pentru demararea lucrărilor de execuție varianta de ocolire Giurgiu.
Domnul Ludovic Orban:
De la poziția 69, da?
Domnul Marian Mina:
Nu am vrut să vă spun, dar, dacă insistați, 69, da.
Domnul Ludovic Orban:
Păi, 69 e. (Discuții.)
Nu ați vrut să pronunțați 69?
Domnul Marian Mina:
Eu nu. Dacă dumneavoastră…
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 193 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog. (Discuții.)
Cunoașteți poziția. (Râsete, discuții.)
Cunoașteți poziția. De fapt, nu știu dacă o cunoașteți. (Râsete, aplauze.)

- 87 -

Vă ascult.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Marginal

75,

domnule

președinte:

propunem

suplimentarea

bugetului

Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii și CNAIR cu suma de 39 200 000 de lei pentru „Finanțarea variantei
ocolitoare a centrului civic al orașului Borșa, județul Maramureș, în regim stradal”.
Dragi colegi,
Știu, cu toții iubiți Maramureșul, mai ales de Crăciun și de Paște, dar să știți că în Borșa se
finalizează în acest an una dintre cele mai importante investiții în turism – pârtia și telegondola, și, ca
atare, sunt convins că o să veniți în Maramureș, la Borșa, pentru schi. Dați astăzi un vot pozitiv, ca să
știți că ați contribuit cu ceva pentru bunăstarea locuitorilor din zonă.
Mulțumesc mult. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 75 – votați, vă rog.
143 de voturi pentru, 212 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la cuvânt.
Doamna Steluţa-Gustica Cătăniciu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Marginal 77: se suplimentează bugetul alocat cu suma de 50 000 mii lei pentru finanțarea
reabilitării drumului național DN19B Marghita – Suplacu de Barcău și DN1P Uileacu de Criș – Spinuș
– DN19E, prin Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a
infrastructurii rutiere al CNAIR S.A.
Neasigurarea unui buget corespunzător pentru execuția acestor lucrări până la construirea
autostrăzii Transilvania va conduce la distrugerea rețelei rutiere și la creșterea costurilor de remediere.
Sursa de finanțare este Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 77, stimați colegi, votați, vă rog.
139 de voturi pentru, 212 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Dacă nu mai există colegi care susțin amendamente în plen, supun votului, în calup, toate
amendamentele de la 1 până la 80 inclusiv care nu au fost susținute în plen.
Votați, vă rog.
139 de voturi pentru, 217 contra, 3 abțineri.
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Amendamentele de la 1 la 80 au fost respinse.
Urmează să supun la vot Anexa nr.3/24 – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Votați, vă rog.
Cu 226 de voturi pentru, 142 de voturi contra, Anexa nr.3/24 a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr.3/25 – Ministerul Educației.
Există 51 de amendamente respinse.
Timp alocat dezbaterii – 12 minute.
Îi invit pe colegii care vor să susțină amendamente în plen să o facă.
Vă invit la cuvânt.
Doamna Rodica Boancă:
Mulțumesc.
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă președinte,
Stimați colegi,
În primul rând, aș vrea să vă spun că suntem conștienți de faptul că aceste amendamente nu
vor trece, pentru că actualul Guvern nu este interesat de bunăstarea copiilor și elevilor din această
țară. (Aplauze, rumoare.)
În comisii ați respins, dragi colegi, toate amendamentele fără dezbatere, iar astăzi și ieri am
asistat la un simulacru de buget, un simulacru de dezbatere pe marginea lui.
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Avem amendamente pentru educație.
Din sală: Care?
Doamna Rodica Boancă:
Alea pe care le avem și pe care ar fi trebuit să le luați în calcul din bun-simț pentru poporul care
v-a votat!
Din sală: Ce număr?
Doamna Rodica Boancă:
Numărul 10, ca la școală, pentru premianți.
Conform Legii educației…
Domnul Ludovic Orban:
Prezentați amendamentul, vă rog.
Doamna Rodica Boancă:
Prezint amendamentul.
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Conform Legii educației nr.1/2011, „Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din
bugetul de stat și din bugetele autorităților publice minimum 6% din produsul intern brut al anului
respectiv.” Astfel, bugetul alocat sistemului educațional trebuie să fie de 6% din produsul intern brut!
Minimum 5% din produsul intern brut!
Din sală: Bravo! Ura! (Discuții, aplauze.)
Doamna Rodica Boancă:
Se propune…
Din sală: Bravo! Ura! (Discuții, aplauze.)
Doamna Rodica Boancă:
Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu 26 de milioane de mii
lei… (Rumoare.)… pentru a ajunge la minimum 5% din produsul intern brut!
Marginal 11… (Discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Stați că trebuie supuse la vot amendamentele, pe rând.
Doamna Rodica Boancă:
Supuneți la vot.
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul de la poziția…
Doamna Rodica Boancă:
10.
Domnul Ludovic Orban:
… marginal 10 – votați, vă rog.
Doamna Rodica Boancă:
Haideți, pentru copiii țării ăsteia!
Domnul Ludovic Orban:
152 de voturi pentru, 203 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Rodica Boancă:
Bineînțeles! Așa veți fi și dumneavoastră, cât de curând, de cei care v-au ales.
Marginal 11…
Din sală: Bravo! Ura! (Discuții, aplauze.)
Doamna Rodica Boancă:
Marginal 11, Legea educației, bugetul educației: se propune alocarea de fonduri în cuantum de
500 mii lei pentru Programul multianual privind achiziția de microbuze și autobuze școlare, deoarece
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transportul elevilor trebuie făcut în siguranță, mai ales în condițiile actualei pandemii, și nu cu
mijloacele de transport în comun.
Votați, stimați colegi, pentru siguranța copiilor dumneavoastră și ai celor care v-au ales.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 11.
Votați, vă rog.
144 de voturi pentru, 190 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Rodica Boancă:
Quod erat demonstrandum.
Marginal 12: se propune alocarea de fonduri în cuantum de 300 mii lei pentru dezvoltarea unei
platforme digitale controlate de Ministerul Educației privind utilizarea în cadrul școlii online, care nu
oferă niciun fel de suport și niciun fel de siguranță copiilor noștri.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 12.
Votați, vă rog.
Doamna Rodica Boancă:
Poate au unii probleme, că văd că nu se aude ce se strigă afară. (Discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Doamnă senator!
Doamnă senator, nu intrați în discuție cu sala.
Și puteți să vă adresați colegilor cu o voce mai calmă. (Discuții.)
Doamna Rodica Boancă:
Da. Bineînțeles.
Domnul Ludovic Orban:
136 de voturi pentru…
Doamna Rodica Boancă:
Marginal…
Domnul Ludovic Orban:
… 201 contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins. (Discuții.)
Doamna Rodica Boancă:
A fost.
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Marginal 13: se propune alocarea de fonduri în cuantum de 1 240 mii lei pentru extinderea
modelului de învățământ profesional dual la nivel național.
Suma este necesară pentru majorarea contravalorii bursei acordate elevilor care optează pentru
învățământ dual de la 200 la 600 de lei și pentru atragerea a aproximativ 40 000 de elevi în sistem
dual, în vederea formării și integrării pe piața muncii din România.
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/65.
Vrem și specialiști în țara asta.
Domnul Ludovic Orban:
Punctul 13 – vă rog să vă exprimați prin vot asupra amendamentului.
Votați, vă rog.
143 de voturi pentru, 200 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Rodica Boancă:
Hai că, ușor, ușor, voturile contra scad.
Marginal 14: se propune alocarea de fonduri în cuantum de 4 800 mii lei pentru crearea unui
program integrat de școală remedială de vară.
Acestea sunt necesare pentru demararea unui program de școală remedială integrată și plata
profesorilor angrenați în școala remedială, având în vedere cursurile online, care au pus într-o mare
inechitate elevii din această țară.
Din sală: De ce i-ați dat mai încet sonorul? Lăsați-o!
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la punctul 14.
Votați, vă rog.
Vă rog să nu dați mai ușor sonorul. (Râsete, discuții, aplauze.)
Doamna Rodica Boancă:
Nu, nu, nu! (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
145 de voturi pentru…
Doamna Rodica Boancă:
Ce ascultători sunteți!
Domnul Ludovic Orban:
… 207 voturi contra, abținere – un vot.
Amendamentul a fost respins. (Discuții.)
Doamna Rodica Boancă:
Sunteți mai rău decât la școală. (Discuții.)
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Marginal 15. (Discuții.)
Nu o să plecăm, că nici românii din țara asta nu or să plece că vreți dumneavoastră.
Domnul Ludovic Orban:
Marginal 15 ați spus, doamnă senator?
Doamna Rodica Boancă:
Da. Se propune alocarea de fonduri în cuantum de 500 de mii de lei pentru demararea unui
program național privind achiziția de calculatoare noi și tablete, necesare digitalizării școlilor și a
inspectoratelor școlare, având în vedere dimensiunea online pe care o capătă școala noastră.
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/65.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Doamna Rodica Boancă:
Nu. Nu în timpul orei.
Domnul Ludovic Orban:
140 de voturi pentru, 211 contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Rodica Boancă:
Da. Și marginal 16: se propune alocarea de fonduri în cuantum de 300 mii de lei pentru
dezvoltarea unei platforme digitale controlate de Ministerul Educației Naționale pentru utilizarea în
cadrul școlii online.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog. (Discuții.)
Doamna Rodica Boancă:
Nu. Poporul român nu va tăcea niciodată, c-așa vreți dumneavoastră.
Domnul Ludovic Orban:
142 de voturi pentru, 203 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la cuvânt. (Aplauze.)
Din sală: Bravo! Bravo!
Domnul Ludovic Orban:
V-ascultăm, domnule senator.
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Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai:
Se propune majorarea cu suma de 5 236 000 pentru realizarea obiectivului „Construire creșă în
regim de S+P+Etaj, parțial, împrejmuire teren, branșare la rețelele edilitare” pentru comuna Dobroești,
domnule președinte. Poate vorbiți cu colegii dumneavoastră să...
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să mai îmi spuneți o dată punctul la care se găsește amendamentul.
Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai:
Marginal 7.
Domnul Ludovic Orban:
7.
Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai:
Da.
Domnul Ludovic Orban:
Supun la vot amendamentul.
Votați, vă rog.
Vă invit la cuvânt.
140 de voturi pentru, 194 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 20.
Chiar dacă premierul României a spus că educația nu reprezintă o prioritate, eu vreau să vă
rog să susțineți următorul amendament, cu gândul la cadrele didactice (Aplauze.) În anul acesta,
veniturile salariale sunt plafonate și propunem suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu suma
de 6 288 mii lei în vederea formării și profesionalizării cadrelor didactice în domenii digitale și pedagogice.
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/25/01/ Capitolul 5001/ Grupa 59/ Titlul „Alte cheltuieli”.
Domnul Ludovic Orban:
Supun la vot amendamentul.
Votați, vă rog.
147 de voturi pentru, 208 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit să luați cuvântul.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Mulțumesc, domnule președinte.
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Poziția 46: se suplimentează bugetul alocat cu suma de 48 829 mii lei plus TVA pentru
realizarea obiectivului „Reabilitare Facultate de Medicină și Farmacie (Universitatea din Oradea)”.
Îi invit și pe parlamentarii de Bihor, mai ales că doi dintre ei sunt cadre didactice, trei dintre ei
sunt cadre didactice, să susțină acest amendament.
Vă rog.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 46 marginal.
Votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 208 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
Marginal 32: se propune suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu suma de 341 000 de
lei pentru proiectul „Achiziție tablete școlare și echipamente electronice, comuna Grebănu, județul Buzău”.
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Pentru comuna Greabănu – nu?
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
Grebănu, domnule Orban.
Domnul Ludovic Orban:
Grebănu.
Supun votului amendamentul formulat.
Votați, vă rog.
O să vă rog să fie ultimul amendament, întrucât s-a epuizat timpul de susținere a amendamentelor.
Domnul Sorin Vlașin:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
136 de voturi pentru, 214 contra și o abținere.
Amendamentul la poziția 32 a fost respins.
Domnul Sorin Vlașin:
Marginal 43: se propune suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu suma de 15 000 lei
pentru „Reabilitarea termică și renovarea Școlii Gimnaziale din Comuna Botiza, județul Maramureș”.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului acest amendament.
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Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 212 voturi contra.
Amendament respins.
S-a epuizat timpul de prezentare a amendamentelor în plen.
În consecință, supun votului în calup respingerea amendamentelor de la…
Domnul Vasile-Daniel Suciu (de la prezidiu):
Nu respingerea, amendamentul.
Domnul Ludovic Orban:
Nu, supun la vot amendamentele de la următoarele poziții: 1, 2, 3, 4…, de fapt, e mai simplu de
la 1 la 51, mai puțin amendamentele care au fost susținute și pentru care s-a votat.
Supun la vot aceste amendamente.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 225 de voturi contra și 4 abțineri.
Toate amendamentele de la 1 la 51 au fost respinse.
Voi supune votului adoptarea Anexei nr.3/25 – Ministerului Educației.
Votați, vă rog.
234 de voturi pentru, 142 de voturi contra și 2 abțineri.
Anexa nr.3/25 a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr.3/26 – Ministerul Sănătății.
Au fost depuse 80 de amendamente.
Timpul alocat susținerii amendamentelor în plen este de 15 minute.
Invit colegii să susțină amendamentele în plen.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Mulțumesc, domnule președinte.
Voi susține amendamentul de la nr.crt.1, care consider că este extrem de important pentru
întregul sistem de sănătate din România și regret nespus faptul că domnul ministru Voiculescu nu este
aici, probabil că a delegat pe cineva să-l reprezinte.
Se

propune

suplimentarea

sumelor

prevăzute

la

Anexa

nr.3/26/2

–

Ministerul

Sănătății/Capitolul 5001/Grupa 51/Articolul 2/Alineat (12) „Transferul pentru finanțarea investițiilor la
spitale” cu suma de 100 mii lei pentru lucrările de construcție la Spitalele Regionale Clinice de
Urgență din Cluj, Craiova și Iași.
Motivul depunerii acestui amendament este faptul că pentru aceste spitale există deja acceptul
Comisiei Europene. Vreau să subliniez faptul că, deși domnul ministru Voiculescu, la ieșire de la
audieri din Comisia de sănătate a afirmat că nu poate face spitale regionale pentru că studiile de
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fezabilitate au fost făcute de firme de apartament, vreau să-i aduc la cunoștință că aceste firme de
apartament de care vorbește Domnia Sa au fost contractate de BEI, una este din Canada și una este din
Franța, amândouă specializate pe domeniul sănătății. Deci acestea sunt doar minciuni.
Pe de altă parte, studiile de fezabilitate au fost contractate…
Domnul Ludovic Orban:
Stimate coleg!
Domnul Florian-Dorel Bodog:
… în guvernarea PSD pe perioada când subsemnatul era ministru al sănătății, iar în
momentul de față e nevoie de acești bani pentru a finanța și pentru a porni construcția efectiv,
construcția acestor spitale.
Dacă nu aveți timp să porniți construcția acestor spitale, votați împotriva acestui amendament.
Eu sunt foarte curios, medicii din cele două cele două grupuri…
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la punctul 1.
Votați, vă rog.
Domnul Florian-Dorel Bodog:
Am votat.
Domnul Ludovic Orban:
137 de voturi pentru, 210 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul deputat.
Domnul Alexandru Rafila:
Mulțumesc, domnule președinte.
Amendamentul nr.3: se propune suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 980 mii lei
și a creditelor bugetare cu 400 000 mii lei pentru realizarea a 200 de centre medicale comunitare și a
50 de centre de asistență medicală de specialitate.
Este amendamentul domnului Ion-Marcel Ciolacu și al Grupului parlamentar PSD.
Suplimentarea este necesară pentru realizarea Rețelei naționale de centre medicale comunitare și a
Rețelei naționale de centre de asistență medicală de specialitate, astfel încât asistența să fie acordată în
faza prespitalicească și să se degreveze spitalele de o mare parte din efortul depus.
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Sursa de finanțare: recuperarea arieratelor la bugetul de stat, 21 de miliarde, conform
buletinului fiscal.
Un foarte scurt comentariu. Spitalele vor mai dura până se vor construi. Noi – și cred că
responsabilitatea revine tuturor – să oferim oamenilor din mediul rural, din localitățile mici acces la
servicii de sănătate atunci când au nevoie, unde au nevoie, fără să fie împovărați din punct de vedere
financiar. E un deziderat pentru sănătate, nu este un deziderat politic și rugămintea este să reflectați
atunci când acordați votul dumneavoastră. E un vot pentru cetățeni, nu este un vot pentru Partidul
Social Democrat. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul aflat la poziția 3 marginal.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 206 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Doamnă președinte,
Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Doamnelor, domnilor,
Venim după o guvernare de un an jumate cu multe, mult prea multe incendii și multe, mult prea
multe drame umane. Avem un raport produs de domnul ministru Tătaru după tragedia de la Piatra
Neamț. Am văzut acolo zeci, sute de spitale care prezintă vulnerabilități la incendiu. Avem raportul
Societății Române de Terapie Intensivă care ne-a spus despre riscurile de incendiu, fiind necesare dotări.
Acesta este motivul prezentului amendament la punctul 4, care propune suplimentarea
creditelor de angajament cu 3 648 000 lei și a creditelor bugetare cu suma de 3 477 000 lei.
Domnule prim-ministru,
Privindu-vă cum purtați tricoul cu Foo Fighters… (Aplauze.)… m-am înșelat, am crezut că
împărtășim o filosofie comună. Văzând măsurile libertariene din acest buget îndreptate împotriva
sănătății, împotriva educației, mi-am dat seama că m-am înșelat. Vă rog să citiți ultimul interviu cu
Dave Grohl, liderul Foo Fighters – mama lui e profesoară… Nu împărtășim aceeași filosofie de viață…
Domnul Ludovic Orban:
Domnule… domnule…
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Vă rog să-mi permiteți să citez… (Aplauze.)
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Domnul Ludovic Orban:
Domnule deputat…
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
... un singur lucru.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule deputat, ce legătură are intervenția dumneavoastră cu amendamentul?
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Doctorul…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog, vă rog să...
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Doctorul Charles Mayo...
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă limitați, să vă limitați la susținerea amendamentului…
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Doar un citat, domnule președinte.
Domnul Ludovic Orban:
… în timpul alocat de-un minut.
Domnul Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu:
Doctorul Charles Mayo, american, cel care a înființat clinicile Mayo, spunea: „E o guvernare
slabă aceea care nu realizează faptul că prelungirea vieții, sănătatea și fericirea poporului său
reprezintă bunul cel mai de preț”.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumim, domnule deputat.
Din sală: Bravo! Bravo!
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat.
Votați, vă rog.
132 de voturi pentru, 196 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă readuc aminte că, dacă vreți să faceți declarații politice, aveți sesiune de declarații politice,
dacă vreți să adresați întrebări sau interpelări, aveți sesiune de întrebări sau interpelări. Ca atare,
suntem în dezbaterea pe amendamente în cadrul unei proceduri votate de plen.
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Vă invit.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
De la Brașov…
Mulțumesc, domnule președinte.
Se suplimentează bugetul ministerului cu suma de 13 000 de mii de lei pentru spitalul…
construirea Spitalului Regional din Brașov. Spitalul Regional din Brașov trebuie să devină o realitate,
fiind un obiectiv extrem de important, nu numai pentru județul Brașov, ci pentru toată regiunea – și
aici mă refer și la județele Covasna și Harghita.
Și, domnule prim-ministru, dumneavoastră ați spus că sănătatea populației este o prioritate.
Vreau să vă spun că Partidul Social Democrat, în timpul guvernării, a promovat construirea celor șapte
spitale regionale. Cum ați venit la guvernare, ați tăiat în carne vie, inclusiv de la noi, de la Brașov,
Covasna și Harghita.
Astfel, solicit deblocarea de urgență a proiectului la care am lucrat împreună cu toate forțele
politice din Brașov în ultimii trei ani de zile și repunerea pe tapet a Spitalului Regional din Brașov.
Repet, acesta este… este un…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să spuneți la ce punct este amendamentul, la ce poziție.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
Marginal 80.
Domnul Ludovic Orban:
20.
Supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 191 de voturi contra, 3 abțineri.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
Mulțumesc pentru preocuparea Guvernului actual…
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul a fost respins.
Domnul Marian-Iulian Rasaliu:
… pentru sănătatea populației.
Domnul Ludovic Orban:
Spitalul Regional este gândit în parteneriat cu BERD-ul… (Discuții.)
Vreți să vă mai spun, apropo de amendament… (Discuții.)
Vă rog, vă rog.
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N-are nevoie de finanțare de la buget.
Domnul Ion Prioteasa:
Domnule președinte,
Și eu tot despre spitalul regional vreau să vorbesc și vreau să sensibilizăm Guvernul în legătură
cu Spitalul Regional Clinic de Urgență de la Craiova, care a pornit pe un drum împreună cu Iașiul și
Clujul. Și dacă Iașiul și Clujul sunt undeva mai departe, la Craiova încă nu putem să vorbim de o
începere a activităților, deși am făcut tot posibilul să obținem ba 10 hectare, ba 14 hectare, ba 18 hectare
de teren, iar acum chiar 27 de hectare de teren, care sunt în administrarea Ministerului Sănătății.
Este un proiect regional, sunt puține proiecte regionale și eu cred că și dumneavoastră sunteți
de acord cu mine că cele 2,5 milioane de locuitori ai celor cinci județe ale Olteniei așteaptă cu
nerăbdare această infrastructură de sănătate, așa că vă propunem suplimentarea cu suma de 40 000 lei…
mii lei pentru lucrările de construire a Spitalului Clinic Regional de Urgență și așteptăm ca să intrăm și
noi alături de celelalte două spitale în acest drum care să ne ducă acolo unde ne-am dorit din tot timpul,
respectiv construirea acestui Spital de Urgență Clinic Regional.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Așteptați.
144 de voturi pentru, 195 de voturi contra, o abținere.
Vă rog.
Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
Marginalul 7
Din sală: Masca!
Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
Marginal 7: se propune alocarea sumei de 17 640 mii lei pentru dotarea pavilionului medical al
fostului Spital Municipal Bacău, în condiții de complementaritate și presupune: realizarea a șase săli
de operații cu dotările necesare, dotarea a 17 paturi ATI, dotări suplimentare pentru secțiile relocate.
Pentru operaționalizarea pavilionului medical sunt necesare alocări suplimentare în vederea
complementarizării Spitalului Județean de Urgență și a clădirii Spitalului Municipal.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția?
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Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
7. Marginal 7.
Din sală: Bravo! Bravo! (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Dumneavoastră ați spus, nu eu.
Poziția 7?
Doamna Bianca-Mihaela Purcărin:
Marginal 7.
Domnul Ludovic Orban:
Marginal 7.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog. (Discuții.)
Vă invit la cuvânt.
131 de voturi pentru, 188 contra.
Amendament respins.
Domnul Maricel Popa:
Marginal 74: se alocă suma de 10 000 pentru realizarea Institutului Regional de Boli
Cardiovasculare din Iași.
Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel mondial. În țara
noastră, în jur de 60 la sută din decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare.
Vă mulțumesc și vă rog, domnilor deputați de la PNL, USR, să votați pentru Institutul de
Boli Cardiovasculare.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
128 de voturi pentru, 185 de voturi contra.
Amendamentul de la poziția 74 a fost respins.
Doamna Laura Georgescu:
Poziția 16: solicităm alocarea sumei de 250 000 mii lei în vederea realizării obiectivului de
investiție Spitalul Municipal Galați. Vorbim despre credite de angajament.
Acest obiectiv este foarte necesar în municipiul Galați, având în vedere că nu există o astfel de
unitate spitalicească, locuitorii orașului apelând la serviciile Spitalului Clinic Județean de Urgență,
ceea ce conduce la o supraaglomerare a acestuia.
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Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
126 de voturi pentru, 180 contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul.
Domnul Florian-Claudiu Neaga:
Doamnă președinte,
Domnule președinte,
La poziția 10 propunem suplimentarea cu 1 500 lei a creditelor de angajament și a creditelor
bugetare ale Ministerului Sănătății în vederea realizării „Modernizării stației centrale de sterilizare a
Spitalului Județean de Urgență Zalău, Sălaj.
Menționez că spitalul dispune de unitate centrală de sterilizare, unică în țară la data punerii în
folosință, în 2006, dar care în acest moment funcționează la limita de avarie, aparatura fiind uzată,
necesitând multiple reparații cu perturbarea funcționării activității spitalului, în special a secțiilor chirurgicale.
În acest sens, propun alocarea acestei sume din Fondul de rezervă al Guvernului.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Mai spuneți o dată poziția.
Domnul Florian-Claudiu Neaga:
10.
Domnul Ludovic Orban:
10.
Supun votului amendamentul de la poziția 10.
Votați, vă rog.
Mai sunt două intervenții pe care le supunem la vot. Deci asta și încă una, da?
Domnul Marius-Constantin Budăi (din sală):
Asta și încă două.
Domnul Ludovic Orban:
Încă două. Bine.
130 de voturi pentru, 200 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul.
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Domnul Remus Munteanu:
Vă mulțumesc, domnul președinte.
Cu toate că știu că-mi voi bate gura de pomană și acest amendament va fi picat, ca și toate cele
ale noastre, voi da totuși citire acestui amendament.
Solicităm alocarea sumei de 20 000 de lei reprezentând credite bugetare pentru Extindere,
modernizare și dotarea secției ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.
Mulțumesc.
Am identificat sursa bugetară în Secretariatul General al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția.. Ce poziție, mai spuneți…
Domnul Remus Munteanu:
Poziția 12.
Domnul Ludovic Orban:
12.
Votați, vă rog.
Doamna Georgeta-Carmen Holban:
Număr de criteriu 28…
Domnul Ludovic Orban:
O secundă.
142 de voturi pentru, 199 de voturi contra, 3 abțineri.
Amendament respins.
Poziția?
Doamna Georgeta-Carmen Holban:
28.
Domnul Ludovic Orban:
V-ascultăm.
Doamna Georgeta-Carmen Holban:
Se majorează propunerea de buget cu privire la creditele de angajament cu 5 000 mii lei și
credite bugetare cu 5 000 mii lei pentru anul 2021 în vederea finanțării construcției, extinderii și dotării
cu aparatură Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, județul Dâmbovița.
Avem nevoie de un angiograf, angiograful va salva vieți, ne bazăm pe votul dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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Ultimul amendament.
124 de voturi pentru, 192 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
V-ascult, domnul Andrușceac.
Domnul Antonio Andrușceac:
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Amendamentul meu vizează un obiectiv de investiții care a fost propus, dacă nu mă înșel, de
PNL, care se află într-un municipiu condus de USR. Este vorba de Spitalul Municipal Bacău.
Este marginal 79. Pentru că vă plac numerele, 79 e un fel de 69 la care autorul rămâne dator. Se
propune alocarea sumei de 67 200 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investiții „Spitalul
Municipal Bacău”, obiectiv de investiții realizat în proporție de 80%.
Aduceți-ne aminte că trăim într-o Românie a lucrului bine făcut.
Mulțumesc frumos.
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul de la poziția 79.
Votați, vă rog.
135 de voturi pentru, 194 de voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Acesta a fost ultimul amendament susținut în dezbaterile în plen de la Anexa nr.3/26.
Conform procedurii votate, voi supune la vot amendamentele de la 1 la 80. Acele amendamente
care n-au fost prezentate în plen și n-au fost supuse votului le vom vota în calup.
Votați, vă rog.
151 de voturi pentru, 210 voturi contra și 3 abțineri.
Toate amendamentele au fost respinse.
Supun votului Anexa nr.3/26 – Ministerul Sănătății.
Votați, vă rog.
215 voturi pentru, 148 de voturi contra.
Anexa nr.3/26 a fost adoptată.
Următoarea anexă este Anexa nr.3/27 – Ministerul Culturii.
Au fost depuse 8 amendamente, respinse toate.
Dacă inițiatorii doresc să susțină amendamentele.
Vă invit să luați cuvântul.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Număr marginal 2.
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Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Onorat Guvern,
Cultura este domeniul cel mai semnificativ al identității noastre naționale. Și dacă am înțeles
într-o foarte mică măsură că pentru dumneavoastră sănătatea și educația nu reprezintă priorități,
poate cultura și monumentele istorice vă încălzesc inima. Nutresc această speranță, chiar dacă nu ne-ați
demonstrat asta, pentru că ați deschis mai întâi barurile și jocurile de noroc și mai apoi instituțiile de
cultură și școlile.
Prin amendament doresc suplimentarea bugetului pentru reabilitarea monumentelor istorice cu
suna de 30 000 mii lei pentru proiectul „Reabilitare clădire primărie – Monument istoric, categoria A”.
Este vorba de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat.
Este o lucrare care necesită… este în stare avansată de degradare și ar trebui reabilitată urgent.
Sursa de finanțare – Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
143 de voturi pentru, 194 de voturi contra.
Amendamentul de la poziția 2 a fost respins.
Vă rog să luați cuvântul, domnule senator.
Domnul Eusebiu-Manea Pistru:
Pentru redarea obiectivului istoric în circuitul turistic – a Cetății Ineului din județul Arad, care
datează din 1334 – se propune alocarea sumei de 2 000 mii lei pentru restaurare.
Finanțarea: din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
E poziția 3.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
138 de voturi pentru, 179 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă rog.
Domnul Maricel Popa:
Marginal 7: se alocă suma de 10 000 mii lei pentru reabilitarea/modernizarea Filarmonicii Iași.
Iașiul este capitala culturală a României și este deficitară pentru a ține spectacole în sălile
respective. Acolo, la Filarmonică, o clădire retrocedată, a dirijat Enescu și trebuie să ținem cont.
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Vă rog să finanțați această investiție.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
141 de voturi pentru, 195 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
S-a epuizat timpul de prezentare a amendamentelor.
Mai avem amendamentele de la punctele 1, 3, 4, 5, 6 și 8 pe care le voi supune votului în calup,
conform procedurii.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 200 de voturi contra, o abținere.
Toate amendamentele au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/27 – Ministerul Culturii.
Votați, vă rog.
Cu 209 voturi pentru, 140 de voturi contra și o abținere, Anexa nr.3/27 a fost aprobată.
Trecem la Anexa nr.3/29 – Ministerul Public.
Nu există amendamente.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/29.
Votați, vă rog.
213 voturi pentru, 144 de voturi contra.
Anexa nr.3/29 – Ministerul Public a fost adoptată.
Anexa nr.3/30 – Agenția Națională de Integritate.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/30.
Votați, vă rog.
208 voturi pentru, 136 de voturi contra și o abținere.
Anexa nr.3/30 a fost adoptată.
Anexa nr.3/31 – Serviciul Român de Informații.
Există un amendament respins.
Dacă inițiatorul dorește să îl susțină în plen. Nu.
Supun la vot amendamentul.
Votați.
131 de voturi pentru, 213 voturi contra, 3 abțineri.
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Amendamentul a fost respins.
Supun votului Anexa nr.3/31 – Serviciul Român de Informații.
Votați, vă rog.
212 voturi pentru, 138 de voturi contra, 2 abțineri.
Anexa a fost aprobată.
Trecem la Anexa nr.3/32 – Serviciul de Informații Externe.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/32.
Votați, vă rog.
(Tabela electronică de vot indică: 211 voturi pentru și 140 de voturi împotrivă.)
Anexa nr.3/32 a fost votată, adoptată.
Trecem la Anexa nr.3/33 – Serviciul de Protecție și Pază.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/33.
Votați, vă rog.
217 voturi pentru, 137 contra, o abținere.
A fost adoptată Anexa nr.3/33.
Serviciul de Telecomunicații Speciale – Anexa nr.3/34.
Nu există amendamente depuse.
În consecință, supun votului adoptarea Anexei nr.3/34.
Votați, vă rog.
208 voturi pentru, 139 de voturi contra.
Anexa nr.3/34 este adoptată.
Anexa nr.3/35 – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
Avem 16 amendamente depuse, care au fost respinse.
Timpul de prezentare a amendamentelor în plen este de 7 minute.
Invit pe inițiatori să susțină amendamentele.
Domnul Marian Țachianu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Propunem majorarea bugetului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu
suma de 4 000 mii lei și a creditelor bugetare cu 4 000 mii lei pentru anul 2021 în vederea finanțării
Proiectelor de realizare a rețelelor de apă, gaz, canalizare și electrice în vederea dezvoltării
infrastructurii de turism în zona Padina – Peștera – Construirea domeniului schiabil și a infrastructurii
turistice în zona Padina – Peștera, comuna Moroeni, județul Dâmbovița.

- 108 -

Este vorba de nr. crt.1.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
133 de voturi pentru, 198 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul de la poziția 1 a fost respins.
Vă rog.
Domnul Călin-Gheorghe Matieș:
Bună ziua!
Anexa nr.3/35: se majorează creditele de angajament cu suma de 2 000 000 mii lei și creditele
bugetare cu suma de 1 000 000 mii lei pentru stimularea investițiilor și retehnologizarea companiilor
din România, în cadrul Programului național „Fabricat în România”.
Domnilor parlamentari,
Aceasta este ultima bucățică din România care se încăpățânează să nu moară, dacă în România
80% din produse sunt din import. Dumneavoastră vreți să vindeți Hidroelectrica, vreți să vindeți Portul
Constanța, acum vreți să distrugeți și produsul românesc, produsul fabricat în România?
Vă rog din suflet, votați!
Mulțumesc.
Sursă de finanțare: încasări din impozite pe venit/profit, recuperare arierate, realocare la
capital, alte transferuri.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
La poziția 6?
Vă întreb, e la poziția 6 amendamentul?
Din sală: 5! La 5!
Domnul Ludovic Orban:
La 5.
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă.
Amendamentul este respins.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Am emoții, domnule președinte.
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Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să vă susțineți amendamentul, domnule senator.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Mulțumesc, domnule președinte.
La marginal 6: domnule, e un amendament aici – e și domnul prim-ministru –, am un
amendament, pe care, în mod normal, nu aveți cum, deci nu aveți cum să nu-l votați pentru că este un
amendament care să vă arate ce doriți.
Ați spus că este un buget al investițiilor, da? Extraordinar! Exact, amendamentul este în acest
sens, amendament la, spuneam, Anexa nr.3, la Acțiuni economice, comerciale și de muncă.
Amendamentul privește marile investiții – și e vorba de investițiile în companiile românești. (Aplauze.)
Exact acolo, în companiile românești, da? Pentru că companiile românești plătesc impozit aici,
în România, pentru că companiile românești dau locuri de muncă românilor. Nu se vând companiile
românești acum, în criză, că nicio țară din Uniunea Europeană nu face lucrul ăsta. (Aplauze.)
Amendamentul sună în felul următor…
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
Vă spun imediat cum sună amendamentul: se majorează creditele de angajament cu suma de
2 000 000 mii lei și creditele bugetare cu suma de 1 000 000 mii lei.
Acum vine sursa de finanțare și vă surprind – nu o să fie nici Fondul de rezervă –, o să fie așa:
încasări din impozitul pe venit și pe profit. Pentru că veți… ați spus în buget că veți mări sursa de
finanțare. Iată, investiți în companii românești profiturile pe care le au aceste companii, că au – Slavă
Domnului! – și Hidroelectrica, și Transgazul, și Transelectrica, și CEC-ul. Reinvestiți profiturile în
aceste companii românești. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului…
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Și mai avem…
O secundă, domnule președinte, că vă mai dau o sursă de finanțare.
Știți, statul român are de recuperat 400 de milioane de lei, printr-o decizie definitivă și
irevocabilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, de la două bănci: BCR Erste și Raiffeisen Bank. De un
an jumate, Guvernul României nu face nimic să recupereze cei 400 de milioane de lei, bani încasați
ilegal de la stat. (Discuții, aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Domnule senator!
Domnule senator…
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Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Luați banii de la bănci…
Da, domnule președinte.
Haideți, că un an de zile…
Domnul Ludovic Orban:
Domnule senator,
Vă rog să…
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
… ați pus capacul pe oală, nu ați vrut să recuperați banii ăștia de la bănci.
Domnul Ludovic Orban:
… încheiați intervenția.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
O s-o închei spunându-vă că, poate, cu ocazia asta, domnul prim-ministru își aduce banii
din off-shore. Și mai e ceva, faptul că domnul prim-ministru și-a permis să amenințe cu pușcăria
de la tribuna Parlamentului…
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat de domnul senator și am rugămintea să-i închideți
microfonul.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
… îl avertizez un lucru…
Domnul Ludovic Orban:
Am rugămintea să-i închideți microfonul.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Mai era un fost președinte care tot propovăduia arestări!
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Domnul Daniel-Cătălin Zamfir:
Atenție, că azi s-au dat două condamnări, aveți grijă ce vă doriți, domnule prim-ministru!
Mulțumesc.
Din sală: Bravo! (Discuții, aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
116 voturi pentru, 193 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
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Din nou, vă adresez solicitarea: nu mai susțineți discursuri politice, formulați argumente în
favoarea adoptării amendamentelor pe care le-ați inițiat.
Spuneți, domnule senator.
Domnul Titus Corlățean:
Domnule președinte,
Rapid, pentru că mai avem un amendament, pentru viitoarea stațiune turistică de interes
național din Dâmbovița, Moroeni – Padina – Peștera, la nr.2 veți avea amendamentul, cu suplimentări:
600 de mii de lei, credite bugetare – 500 de mii pentru studiile de fezabilitate, de teren pentru
infrastructura de turism, domeniul schiabil.
Același Fond de rezervă care ar trebui redistribuit.
Vă rog să votați acest amendament.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 2.
Votați, vă rog.
134 de voturi pentru, 206 voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Ultimul amendament pe care îl putem susține în plen.
Vă rog.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Ultimele două amendamente, domnule președinte, foarte rapid…
Domnul Ludovic Orban:
Două amendamente.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
… pentru că vorbesc despre punctul 7. Și am venit să ajut… serios, am venit să-l ajut pe
domnul Cîțu să citească și să înțeleagă propriul program de guvernare. Citez de la pagina 35 din
Programul dumneavoastră de guvernare – e al dumneavoastră, l-ați votat –, PPE, Programul pentru
Promovare la Export: „Pentru 2021, împreună cu mediul de afaceri, prin parteneriat ce funcționează în
cadrul Consiliului de Export, este prevăzut un program care cuprinde participarea României la peste 80
de evenimente de promovare internațională.”
Asta ați spus…
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să vă susțineți amendamentul.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
… și asta ați votat în programul de guvernare!
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Și acum, vă ajut. Se majorează creditele de angajament cu suma de 75 000 mii lei și creditele
bugetare cu suma de 55 000 mii lei.
Sursa de finanțare: prin distribuirea fondurilor din bugetul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului. Nu afectăm deloc deficitul sau altceva. Este din interiorul ministerului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 7.
Votați, vă rog. (Discuții.)
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Și programul dumneavoastră de guvernare este tot o lege pe care ar fi trebuit să o respectați,
că ați votat-o. Păcat!
Domnul Ludovic Orban:
133 de voturi pentru, 210 voturi contra și 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Mai aveți ultimul amendament.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Ultimul amendament: Start-Up Nation este un program PSD care a fost transformat în poveste
de succes de către antreprenorii din România.
Vă dau cel puțin trei motive pentru care ar trebui votat astăzi:
Unu. Mărește baza de impozitare, vor crește veniturile la bugetul de stat, dar asta nu vă
interesează, am văzut în Legea bugetului.
Doi… (Discuții.)
Mă căutați cu toții, și dumneavoastră, și dumneavoastră, când eram la putere, și dumneavoastră
în opoziție pentru Start-Up Nation. Acum nu vă mai place.
Al doilea motiv pentru care ar trebui să votați este faptul că respectați o lege pe care, de
asemenea, dumneavoastră ați votat-o – și este ediția a treia a Start-Up Nation.
Și al treilea motiv, și poate cel mai important, ar fi legat de viitorul tinerilor antreprenori, care
trebuie să rămână aici, în România, pentru că cel mai mare pericol pe care îl avem astăzi este
depopularea țării. Și fără Start-Up Nation, fără programele de sprijinire a natalității și celelalte programe…
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc.
Domnul Ștefan-Radu Oprea:
… vor pleca.
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc.
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Domnul Ștefan-Radu Oprea:
Amendament: se propune suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 2 miliarde lei
pentru finanțarea Programului Start-Up Nation, ediția a treia, se propune suplimentarea creditelor bugetare
cu 250 de milioane de lei, restanțe pentru plata proiectelor implementate în programele anterioare.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
145 de voturi pentru, 211 contra.
Amendamentul a fost respins.
Supun votului celelalte amendamente, de la 1 până la 16, care nu au fost prezentate în plen.
Votați, vă rog.
137 de voturi pentru, 213 contra, 3 abțineri.
Supun votului adoptarea Anexei nr. 3/35.
Votați, vă rog.
Cu 221 de voturi pentru, 141 de voturi contra, Anexa nr.3/35 – Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr.3/36 – Ministerul Energiei.
Avem un singur amendament respins.
Vă invit să-l susțineți.
Domnul Ilie Toma:
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
Este vorba despre minele din Valea Jiului și de minerii care duc tot greul pentru producția de
energie pe bază de cărbune.
(Intervenții neinteligibile din sală; aplauze.)
Nu vom lăsa să moară independența energetică a României prin producția de energie pe
cărbune. E cea mai sigură producție de energie în sistemul de criză și în orice sistem.
(Intervenții neinteligibile din sală.)
Deci suplimentarea bugetului Ministerului Energiei cu suma de 182 700 mii lei.
Suma propusă este necesară în vederea acoperirii drepturilor salariale ale minerilor din Valea
Jiului pentru întregul an calendaristic 2021. Asigurarea sumei respective este imperios necesară, astfel
încât să nu se mai ajungă în situația nefericită din februarie 2021, când minerii nu și-au încasat
drepturile salariale pe mai multe luni, fiind constrânși să protesteze în subteran!
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Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Stimați colegi…
Domnul Ludovic Orban:
Am înțeles.
Domnul Ilie Toma:
… vă rugăm, fiți alături de mineri, fiți alături de copii lor, să estompăm problemele sociale
și economice din Valea Jiului și să rămânem independenți din punct de vedere energetic cu țara
noastră mândră, România!
Vă mulțumesc.
Din sală: Ura! Ura! (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul… (Rumoare, aplauze.)
Doamnelor și domnilor deputați și senatori,
Supun votului amendamentul formulat.
Votați, vă rog.
149 de voturi pentru, 213 voturi contra, 3 abțineri.
A fost respins amendamentul.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/36.
Votați, vă rog.
228 de voturi pentru și 143 de voturi contra.
Anexa nr.3/36 a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr.3/37 – Academia Română.
Nu există amendamente.
În consecință, supun votului adoptarea Anexei nr.3/37.
Vă rog să votați.
231 de voturi pentru, 139 de voturi contra.
Anexa nr.3/37 a fost aprobată.
Următoarea anexă, nr.3/38 – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/38.
Votați, vă rog.
227 de voturi pentru, 145 de voturi contra.
Anexa nr.3/38 a fost adoptată.
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Anexa nr.3/39 – Secretariatul de Stat pentru Revoluționari.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/39.
Votați, vă rog.
219 voturi pentru, 145 de voturi contra.
Anexa nr.3/39 a fost adoptată.
Anexa nr.3/41 – Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/41.
Votați, vă rog.
226 de voturi pentru, 149 de voturi contra.
Anexa nr.3/41 a fost votată, adoptată.
Anexa nr.3/42 – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
Avem un amendament respins.
Vă rog să-l susțineți în plen.
Domnul Ionuț Neagu:
Stimați colegi,
Propunem diminuarea sumei de 9 346 de mii de lei din creditele de angajament și creditele
bugetare cu suma de 3 023 de mii de lei. Undeva, va deveni bugetul… va deveni la suma de 6 320 mii lei.
Din motive de eficacitate a utilizării resurselor bugetare, finanțarea instituției se va reduce la
nivelul anului 2018 (dinaintea pandemiei de COVID-19). Considerăm că este un motiv rezonabil,
deoarece creșterea prevăzută pentru anul 2021 și majorările anuale la această anexă nu se bazează pe
criterii clare și transparente.
Amendamentul este justificat prin necesitatea solidarității financiare cu statul și poporul român.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat.
Votați, vă rog.
157 de voturi pentru, 215 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/42.
Votați, vă rog.
229 de voturi pentru, 149 de voturi contra.
Anexa nr.3/42 este adoptată.
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Anexa nr.3/43 – Agenția Națională de Presă „Agerpres”.
Nu avem amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/43.
Votați, vă rog.
222 de voturi pentru, 157 de voturi contra.
Anexa nr.3/43 a fost adoptată.
Anexa nr.3/44 – Institutul Cultural Român.
Nu există amendamente.
Supun votului anexa.
Votați, vă rog.
224 voturi pentru și 151 de voturi contra.
Anexa a fost adoptată.
Anexa nr.3/45 – Societatea Română de Radiodifuziune.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/45.
Votați, vă rog.
228 voturi pentru, 154 de voturi contra.
Anexa nr.3/45 este adoptată.
Anexa nr.3/46 – Societatea Română de Televiziune.
Nu avem amendamente depuse.
Supun votului Anexa nr.3/46.
Votați, vă rog.
223 de voturi pentru, 145 de voturi contra și o abținere.
Anexa nr.3/46 a fost adoptată.
Anexa nr.3/47 – Consiliul Superior al Magistraturii.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/47.
Votați, vă rog.
223 de voturi pentru, 158 de voturi contra, o abținere.
Anexa nr.3/47 – adoptată.
Autoritatea Electorală Permanentă.
Există un amendament respins.
Dacă nu se dorește susținerea în plen a amendamentului, supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
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157 de voturi pentru, 230 de voturi contra, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/48.
Votați, vă rog.
230 de voturi pentru, 155 de voturi contra.
Anexa a fost adoptată.
Anexa nr.3/50 – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului Anexa nr.3/50.
Votați, vă rog.
228 de voturi pentru, 155 de voturi contra.
Anexa nr.3/50 a fost adoptată.
Anexa nr.3/51 – Consiliul Economic și Social.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/51.
Votați, vă rog.
234 de voturi pentru, 160 de voturi contra.
Anexa nr.3/51 a fost adoptată.
Anexa nr.3/52 – Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/52.
Votați, vă rog.
227 de voturi pentru, 164 de voturi contra și o abținere.
Anexa nr.3/52 a fost adoptată.
Anexa nr.3/53 – Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/53.
Votați, vă rog.
225 de voturi pentru și 162 de voturi contra.
Anexa nr.3/53 a fost adoptată.
Anexa nr.3/54…
Vă propun să avem o consultare cu liderii grupurilor parlamentare. (Discuții la prezidiu.)
Doamnelor și domnilor deputați,
După consultarea liderilor de grup, am decis să luăm o pauză.
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Ne revedem în plen la ora 17.00, când vom continua dezbaterile pe articole. Vom începe
dezbaterile pe celelalte două legi pe care le avem pe ordinea de zi, urmând să dăm votul final.
Ne vedem la ora 17.00.
PAUZĂ
Domnul Ludovic Orban:
Îi rog pe liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii deputați și senatori să revină în sală,
pentru a putea continua dezbaterile pe articole.
La fonduri europene ne-am oprit, nu? (Discuții.)
Reluăm dezbaterile.
Următoarea anexă este Anexa nr.3/54 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Pe procedură, da, sigur.
Vă invit să luați cuvântul.
Domnul Daniel-Gheorghe Rusu:
Domnule președinte,
Dragi colegi,
În primul rând, vreau să vă aduc la cunoștință, nu vreau să învinovățesc pe nimeni, dar vreau să
vă aduc la cunoștință atât dumneavoastră, cât și opiniei publice că, din cele 217 amendamente pe care
partidul AUR le-a avut, le-a înscris pentru dezbatere, 169… 169 au dispărut. Deci n-au fost trecute în
raport. Au fost înregistrate, conform procedurii, până la ora 10.00 – am mailul prin care au fost
transmise și primite la 9.23 – și pur și simplu au dispărut. Am înțeles că aici, în Parlamentul României,
dispar multe, dar aș vrea să știe opinia publică că se fură până și amendamente.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
La Anexa nr.3/54 au fost depuse 25 de amendamente, toate au fost respinse.
Dacă sunt colegi care doresc să susțină amendamente în plen.
Poftiți, doamna deputat.
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
Marginal 5, domnule președinte.
La Anexa nr.3/54/02, pagina 1, de la „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019 – 2024” (sume alocate din bugetul de stat), a Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene, se fac următoarele modificări:
Cheltuieli – buget de stat:
I. Credite de angajament – 7 977 179 mii lei;
II. Credite bugetare – 2 238 712 mii lei.
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Domnilor colegi,
Domnule ministru,
Declarați că susțineți dezvoltarea teritorială a României, că susțineți localitățile urbane și
rurale din România.
(Replici neinteligibile din sală.)
Ascultați cu atenție și băgați la cap, că e important ceea ce urmează să vă spun.
(Replici neinteligibile din sală.)
Vă mulțumesc, atâta știți, atâta faceți!
Domnul Ludovic Orban:
Doamna deputat…
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
Domnule președinte, am o rugăminte, știu că dumneavoastră…
Domnul Ludovic Orban:
Stimați colegi…
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
… vă place să schimbați poziția.
Dacă doriți, pentru a avea posibilitatea să vorbesc, pot să vin în locul dumneavoastră.
Domnul Ludovic Orban:
Stimați colegi, să o ascultăm pe doamna deputat.
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Declarați, de asemenea, că susțineți finanțările din fonduri europene.
(Replici neinteligibile din sală.)
Domnule Calotă, vreți să veniți dumneavoastră să-l susțineți?
Domnul Ludovic Orban:
Nu intrați în polemică cu colegii.
Vă rog să o lăsați să se exprime.
Doamna Simona Bucura-Oprescu:
Art.7 din Ordonanța de Guvern nr.156 din 3 septembrie 2020 prevede că autoritățile de
management trebuie să asigure sumele necesare cheltuielilor neeligibile în cuantum de 75% din valoarea
plăților efectuate de către autoritățile administrativ-teritoriale; de către unitățile administrativ-teritoriale.
Este obligația dumneavoastră ca aceste sume să fie alocate în bugetul de stat al Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene și îi rog pe toți colegii parlamentari să voteze pentru dezvoltarea
României, pentru fonduri europene și pentru respectarea legii.
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Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun la vot amendamentul.
Votați, vă rog.
118 voturi pentru, 195 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Dacă există alte amendamente care sunt susținute în plen.
Poftiți, vă rog.
Domnul Radu-Marcel Tuhuț:
Mulțumesc, domnule președinte.
Amendament marginal 19, Anexa nr.3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene, Programul Operațional Infrastructură Mare: se propune suplimentarea cu suma de 148 155,26 în
vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și integritate a activității de
transport, distribuție și consum final în comunele Săsciori, Șugag și Blandiana, județul Alba”.
Sursa de finanțare: din rezerva bugetului de stat.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
136 de voturi pentru, 207 voturi contra, o abținere.
Amendamentul de la poziția 19 marginal a fost respins.
Dacă mai aveți de susținut amendamente în plen.
Dacă nu, conform procedurii stabilite, supun votului amendamentele de la 1 la 25, mai puțin
amendamentele de la pozițiile 5 și 19, care au fost susținute în plen.
Votați, vă rog, în calup.
143 de voturi pentru, 216 voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/54.
Votați, vă rog.
215 voturi pentru, 147 de voturi contra.
Anexa nr.3/54 a fost adoptată.
Următoarea, Anexa nr.3/55 – Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
Nu există amendamente depuse.
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Supun votului Anexa nr.3/55.
Votați, vă rog.
223 de voturi pentru, 147 de voturi contra.
Anexa nr.3/55 – adoptată.
Anexa nr.3/57 – Inspecția Judiciară.
Nu există amendamente depuse.
Ca atare, supun votului Anexa nr.3/57.
Votați, vă rog.
221 de voturi pentru, 146 de voturi contra.
Anexa nr.3/57 a fost adoptată.
Anexa nr.3/58 – Consiliul de monitorizare a implementării Convenției.
Nu există amendamente depuse.
Supun votului Anexa nr.3/58.
Votați, vă rog.
214 voturi pentru, 137 de voturi contra.
Anexa nr.3/58 a fost adoptată.
Anexa nr.3/61 – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Sunt depuse două amendamente.
Dacă se dorește susținerea amendamentelor în plen.
Nu.
Supun votului amendamentele de la pozițiile 1 și 2.
Votați, vă rog.
141 de voturi pentru, 230 de voturi contra și o abținere.
Cele două amendamente au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.3/61.
Votați, vă rog.
224 de voturi pentru și 149 de voturi contra.
A fost adoptată Anexa nr.3/61 – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Anexa nr.3/65 – Ministerul Finanțelor – Acțiuni generale.
Există zece amendamente depuse.
Îi întreb pe inițiatori dacă doresc să susțină vreunul dintre amendamente.
Nu.
Supun votului în calup, conform procedurii, cele zece amendamente.
Votați, vă rog.
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144 de voturi pentru, 227 de voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
Supun votului dumneavoastră adoptarea Anexei nr.3/65.
Votați, vă rog.
230 de voturi pentru, 144 de voturi contra.
Anexa nr.3/65 a fost adoptată.
La Anexa nr.4 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județelor pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024.
Au fost depuse 26 de amendamente, respinse toate în Comisiile de buget, finanțe.
Timpul alocat pentru prezentarea amendamentelor este de zece minute.
Invit inițiatorii amendamentelor care doresc să susțină amendamentele respinse în plen să
uzeze de acest drept.
Doamna Alexandra Huțu:
Pentru anul 2021, la Anexa nr.4 este prevăzută suma de 71 046 mii lei pentru județul Botoșani.
Se propune suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 2 400 mii lei, destinată acoperirii finanțării
serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea Consiliului Județean.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Numărul amendamentului: marginal numărul 2.
Mulțumesc frumos.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
144 de voturi pentru, 219 voturi contra și o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Vă invit la microfon.
Domnul Irinel Ioan Stativă:
La numărul curent 1: se propune suplimentarea sumei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul județului Vaslui cu suma de 119 999 mii lei.
Suma este necesară atât pentru funcționarea de către instituțiile din subordine, și aici mă refer la
Protecția Copilului și la patru centre școlare de educație incluzivă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la punctul 1 marginal.
Votați, vă rog.
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144 de voturi pentru, 218 contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Dacă mai există colegi care vor să susțină amendamentele respinse în plen.
Nu există.
Conform procedurii, supun la vot celelalte amendamente în calup, de la 3 până la 26, deoarece
1 și 2 au fost susținute în plen.
Votați, vă rog.
147 de voturi pentru, 232 de voturi contra și 5 abțineri.
Amendamentele la Anexa nr.4 au fost respinse.
Supun votului Anexa nr.4.
Vă rog să votați.
Cu 225 de voturi pentru, 153 de voturi contra, Anexa nr.4 a fost adoptată.
Anexa nr.5 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București pe
anul 2021 și estimări pentru anii 2022 – 2024.
Au fost depuse 33 de amendamente, care au fost respinse în Comisiile de buget, finanțe.
Timpul alocat pentru susținerea amendamentelor în plen – 11 minute.
Dintre inițiatori invit să susțină amendamentele în plen.
Doamna Intotero.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 18, domnule președinte: suplimentarea finanțării comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor și municipiului București pe anul 2021 cu suma de 122 000 mii lei pentru înființarea și
modernizarea cabinetelor medicale școlare la nivel național în contextul necesității impuse de pandemie.
În prezent, în cele aproximativ 6 100 de unități de învățământ cu personalitate juridică din
România există doar 2 120 de cabinete de medicină școlară. Din aceste cifre rezultă că este necesară
înființarea a încă 3 980 de cabinete medicale. De asemenea, multe dintre cabinetele de medicină
școlară existente necesită consolidare și modernizare atât la nivel structural, cât și utilitar.
De asemenea, în contextul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2, situația impune
prezența personalului medical în toate unitățile de învățământ.
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Repet, poziția 18, doamna deputat, da?
Supun votului amendamentul prezentat.
Votați, vă rog.
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151 de voturi pentru, 227 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Invit alți colegi să susțină amendamentele respinse.
Nu mai există alți colegi.
Supun votului, în calup, amendamentele de la 1 la 33, mai puțin amendamentul de la poziția
marginală 18.
Votați, vă rog.
150 de voturi pentru, 228 de voturi contra, 3 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
Supun votului Anexa nr.5.
Votați, vă rog.
Cu 230 de voturi pentru, 142 de voturi contra și o abținere, a fost adoptată Anexa nr.5.
Anexa nr.6 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024.
Există depuse 258 de amendamente, toate respinse.
Timpul alocat susținerii amendamentelor în plen este de 25 de minute.
Îi invit pe colegii care vor să-și prezinte amendamentele respinse în plen să-și prezinte
aceste amendamente.
Poftiți, vă rog.
Doamna Raisa Enachi:
Bună seara!
Mulțumesc, domnul președinte.
Număr marginal 227: solicit suplimentarea cu suma 952 326 mii lei pentru modernizarea străzii
în localitatea Rânzești, comuna Fălciu, județul Vaslui.
Sursa de finanțare: majorarea corespunzătoare a cotei defalcate din TVA prevăzute la art.4
lit.c) din lege.
Vă rog să supuneți la vot.
Domnul Ludovic Orban:
227 ați spus, da?
Doamna Raisa Enachi:
227.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat.
Votați, vă rog.
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140 de voturi pentru, 218 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Raisa Enachi:
Următorul număr marginal este 228: se solicită suma suplimentară 1 170 000 mii lei pentru
asfaltarea drumului de acces local în comuna Fălciu, județul Vaslui.
Sursa de finanțare: majorarea corespunzătoare a cotei de defalcare din TVA prevăzute la
art.4 lit.c) din lege.
Vă rog să supuneți la vot, domnule președinte.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 228.
Votați, vă rog.
150 de voturi pentru, 221 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Luați cuvântul, vă rog.
Domnul Eduard-Andrei Popică:
Domnule președinte,
Marginal 39: se propune suplimentarea TVA pentru finanțarea drumurilor județene și comunale
din județul Vaslui cu suma de 29 327 mii lei.
Propunem acest amendament, domnule președinte, stimați colegi, având în vedere că suma de
15 841 mii lei alocată prin Proiectul de lege al bugetului de stat pe anul 2021 este ineficientă pentru
întreținerea celor aproape 2 000 de kilometri de drumuri județene și comunale din județ.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al prim-ministrului.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 39, dacă am reținut.
Domnul Eduard-Andrei Popică:
39, domnule președinte, da.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
146 de voturi pentru, 218 contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 40: suplimentarea în valoare de 4 600 mii lei propusă pentru lucrări de reparații și
întreținere și asfaltare a unui segment de 6,8 km din DJ707: comuna Vața de Jos, județul Hunedoara,
sat Căzănești – limita cu județul Arad.
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Acest drum este cunoscut și sub denumirea „Drumul regelui”, fiind considerat de o importanță
strategică pentru dezvoltarea economică și a turismului în județul Hunedoara.
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
168 de voturi pentru, 225 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 41: suplimentarea bugetului în valoare de 16 100 mii lei propusă pentru lucrări de
reparații, întreținere și asfaltare a unui segment de 29,1 km din DJ705F: sat Căstău, comuna Beriu – sat
Sibișel, comuna Beriu.
Această porțiune de drum este de mare importanță pentru mobilitatea cetățenilor din zonă.
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 41 – votați, vă rog.
163 de voturi pentru, 221 voturi contra, o abținere.
Amendamentul este respins.
Doamna Natalia-Elena Intotero:
Marginal 42: suplimentarea în valoare de 8 297 mii lei, propusă pentru lucrări de reparații,
întreținere și asfaltare a unui segment de 18,1 km din DJ741: comuna Crișcior, sat Curechiu, județul
Hunedoara… face legătură cu comuna Balșa.
Această porțiune de drum este de o mare importanță pentru mobilitatea cetățenilor cu
domiciliul în localitățile menționate și, de asemenea, face legătura cu orașul Geoagiu.
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Votați, vă rog.
163 de voturi pentru, 224 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 42 marginal a fost respins.
(Intervenții neinteligibile din sală.)
Domnul Ilie Toma:
Aicea-i seva poporului român, nu minerii! (Aplauze, discuții.)
Mulțumesc.
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Marginal 43, domnule președinte: suplimentarea bugetului pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale pe anul 2021 cu suma de 4 100 mii lei. Este necesară
pentru reparații, întreținere și asfaltare a unui segment de 5,4 km din DJ761: Bârsău (comuna
Hărău) – Săcărâmb (comuna Certeju de Sus). Contextul…
Sursa de finanțare: bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
156 de voturi pentru, 214 voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Ilie Toma:
Marginal 44: suplimentarea bugetului pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
și comunale cu suma de 9 000 mii lei.
Este necesară suma propusă pentru lucrări de reparații, întreținere și asfaltare a unui segment de
15,1 km pe DJ687D, comuna Teliucu Inferior – comuna Toplița.
Sursa de finanțare: Anexa nr.3/65/01 – Bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Vă rog, vot.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 44.
151 de voturi pentru, 202 voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Ilie Toma:
Poziția 47: suplimentarea bugetului pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021 cu suma de 12 000 mii lei.
Este propusă pentru lucrări de reparații, întreținere și asfaltare a unui segment de 31,4 km,
DJ708E, municipiul Deva – comuna Cârjiți – comuna Pestișu Mic.
Sursa de finanțare: realocare sume prin transferul de la alte unități ale administrației publice.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Vă invit să vă exprimați votul.
Domnul Ilie Toma:
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
159 de voturi pentru, 216 voturi contra.
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Amendamentul de la poziția 47 a fost respins.
Luați cuvântul, vă rog.
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
Poziția care vă place dumneavoastră, domnule Orban, cu… domnule Orban, 69… (Rumoare.)
Se propune suplimentarea cu 80 mii lei pentru „Reabilitare și modernizare”… (Aplauze.)…
„drumuri comunale comuna Pietroasele”.
Bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.
Domnul Gabriel Andronache (din sală):
Procedură! Procedură!
Domnul Ludovic Orban:
După intervenția acestui coleg.
Poziția 69 ați spus dumneavoastră? Marginală.
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
Marginal, care vă face să zâmbiți.
Domnul Ludovic Orban:
Dar spuneți despre ce-i vorba?
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
V-am spus.
Domnul Ludovic Orban:
Bine. Supun la vot amendamentul.
Votați, vă rog. (Discuții.)
După ce termină.
Cu 159 de voturi pentru, 220 de voturi contra și 2 abțineri, amendamentul a fost respins.
Domnul Romeo-Daniel Lungu:
70: se propune suplimentarea cu 500 mii lei pentru asfaltare drumuri de interes local
comuna Mărăcineni.
Realocare din Fondul de rezervă al Guvernului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
156 de voturi pentru, 217 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Îi dau cuvântul domnului Gabriel Andronache, liderul Grupului parlamentar al Partidului
Național Liberal.
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Domnul Gabriel Andronache:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Solicit colegilor să respecte Codul de conduită al deputaților și senatorilor. (Rumoare, aplauze.)
Este inadmisibil să utilizăm astfel de aluzii în plenul Parlamentului, așa cum a făcut
antevorbitorul. După cum știți, Codul de conduită este în vigoare și prevede sancțiuni pentru astfel de
atitudini. Încă o dată, fac apel la respectarea Codului de conduită. (Discuții, aplauze.)
Domnul Vasile-Daniel Suciu (din sală):
Procedură.
Domnul Ludovic Orban:
Procedură, da?
Procedură?
N-aveți regulamentul la dumneavoastră.
Domnul Vasile-Daniel Suciu:
Lăsați, domnule președinte, că-l știu.
Domnule Andronache, bănuiesc că același regulament se aplică și domnului președinte. (Aplauze.)
Să știți că nu noi am început această discuție cu aluzii și cred că ați putea să-i spuneți lui înainte
de a ne spune nouă.
Vă mulțumesc. (Discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Aveți cumva vreo sugestie? Când supun la vot un amendament aflat la o poziție aflată la un
număr, să nu pronunț cifra respectivă?
(Replici neinteligibile din sală.)
Trecem la următoarele amendamente.
Deci suntem la Anexa nr.6, susținerea în plen a amendamentelor respinse.
Îi dau cuvântul stimatei noastre colege.
Doamna Liliana Sbîrnea:
La 65: pentru anul 2021, în proiectul de buget pentru județul Buzău este propusă suma de
14 595 mii lei, finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 2 770 mii lei pentru „Modernizare drumuri de interes local în
comuna Buda, județul Buzău”.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
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Cu 164 de voturi pentru, 230 de voturi contra, amendamentul de la poziția 65 a fost respins.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Am început să cresc la numărul pentru. Să sperăm că și parlamentarii de Buzău vor susține
următoarele amendamente, toți parlamentarii.
La 71: pentru anul 2021, în proiectul de buget pentru județul Buzău este propusă suma de
14 595 mii lei, finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și se propune suplimentarea
cu 137 mii lei pentru modernizare drum de interes local, comuna Grebănu, județul Buzău.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul prezentat.
Votați, vă rog.
168 de voturi pentru, 223 de voturi contra.
Doamna Liliana Sbîrnea:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul de la poziția marginal 71 a fost respins.
Vă rog.
Domnul Florin-Silviu Hurduzeu:
Poziția 138: pentru anul 2021, în proiectul de buget pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8 551 mii lei, finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021.
Probabil că, atunci când s-a alocat această sumă, s-a ținut cont de suprafața județului. Județul
Caraș-Severin are o suprafață de aproximativ 8 500 de kilometri pătrați, doar că la alte județe, cu o
suprafață mai mică, cu 6 000 de kilometri pătrați, suma alocată a fost de 15 milioane de lei.
Cu siguranță, domnul prim-ministru Cîțu, când a făcut bugetul, nu și-a dat seama de această
eroare și, ca urmare, vă propunem acest amendament pentru județul Caraș-Severin, ținând cont și de
faptul că în ultimii patru ani suma cea mai mică alocată județului Caraș-Severin pe acest capitol a fost
de 12 milioane de lei, cea mai mare de 18 milioane de lei, sigur, în timpul Guvernelor PSD.
Amendamentul 138.
Surse de finanțare: realocare din Fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului și din
bugetul Ministerul Finanțelor Publice.
Se propune suplimentarea cu 600 mii lei pentru reabilitarea podului peste Valea Orevița, sat
Liubcova, comuna Berzasca.
Sunt mai multe amendamente, domnule președinte, doar pe acesta îl prezint, toate au aceeași temă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat.
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Votați, vă rog.
162 de voturi pentru, 226 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Andi-Lucian Cristea:
Domnule președinte, suntem la Anexa nr.6. Ne întoarcem la numărul marginal 67.
E vorba de îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Este cheie pentru comunitățile noastre. Astfel,
pentru anul 2021, în proiectul de buget pentru județul Buzău este propusă suma de 14 595 mii lei
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.
Propunem suplimentarea cu 227 mii lei pentru „Modernizare drumuri locale în comuna
Murgești, județul Buzău”.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
168 de voturi pentru, 227 de voturi contra și o abținere.
Amendamentul de la poziția 67 a fost respins.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Domnule președinte.
Marginal 151: propunem suplimentarea cu suma de 6 milioane lei pentru „Modernizarea
străzilor orașului Seini, județul Maramureș”.
La noi, în Maramureș, domnule președinte, se spune că dacă vrei să fii gospodar pentru
comunitatea ta, trebuie să fii gospodar întâi la tine acasă. Seini este orașul în care m-am născut, orașul
în care PSD a fost gospodar în ultimele mandate și am făcut foarte multe proiecte.
Vă provoc și pe dumneavoastră, cei de la PNL, să fiți, o dată, gospodari pentru Seini.
Vă mulțumesc
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
159 de voturi pentru, 222 de voturi contra și 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Gabriel-Valer Zetea:
Încă un amendament, domnule președinte.
Cu voia dumneavoastră, o să pronunț și cifra care stă pe margine aici, dar dacă-mi promiteți că
domnul Andronache nu mă amendează, că ne-a amenințat că ne amendează, la fel cum au amendat toți
românii în pandemie.
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Așadar, o să zic: 169… (Rumoare.)… se suplimentează cu suma de 1 650 000 de lei pentru
„Construirea de poduri și podețe în comuna Șieu, județul Maramureș”.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 169.
Votați, vă rog.
148 de voturi pentru, 219 voturi contra, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Ionuț Neagu:
Domnule președinte,
Număr marginal 219: propunem alocarea…
Domnul Ludovic Orban:
219.
Domnul Ionuț Neagu:
Da, exact.
Propunem alocarea sumei de 2 560 de mii de lei pentru modernizarea drumurilor de interes
local în comuna Sita Buzăului, județul Covasna – o comunitate greu încercată, un pic izolată în
Covasna, o comunitate exclusiv românească. Suma s-a majorat datorită faptului că au fost… conform
prevederii Ordonanței de urgență nr.114/2018.
Și propunem sursa de finanțare: majorarea corespunzătoare a cotei defalcate din TVA, art.4
lit.c) din lege.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
162 de voturi pentru, 223 de voturi contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Domnul Ionuț Neagu:
220, vă rog: propunem suplimentarea cu 2 649 de mii de lei pentru îmbunătățirea rețelei de
drumuri de interes local în comuna Barcani, județul Covasna, pentru aceeași motivare – Ordonanța de
urgență nr.114/2018 care a majorat prețul lucrărilor.
Sursa de finanțare: majorarea corespunzătoare a cotei defalcate din TVA, art.4 lit.c).
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 220 – votați, vă rog.
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165 de voturi pentru, 219 voturi contra, o abținere.
Amendament respins.
Domnul Ionuț Neagu:
Marginal 221: propunem suplimentarea sumei cu 2 859 de mii de lei pentru DC22 Barcani
– Lădăuți, km 0 + 000 – 6 + 460, comuna Barcani, județul Covasna.
Motivația este aceeași, respectiv majorarea cheltuielilor conform prevederii Ordonanței de
urgență nr.114/2018.
Sursa de finanțare este majorarea corespunzătoare a cotei defalcate din TVA, art.4 lit.c).
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
Domnul Ionuț Neagu:
Pentru!
Domnul Ludovic Orban:
162 de voturi pentru, 220 de voturi…
Domnul Ionuț Neagu:
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
… contra.
Amendamentul este respins.
Vă rog.
Doamna Dumitrina Mitrea:
Domnule președinte,
Marginal 223: se solicită suma de 450 mii lei pentru modernizare rețea drumuri în satul
Răucești, comuna Răucești din județul Neamț.
E vorba de 7,16 km. Bugetul local nu dispune de suma necesară, acest… Suma reprezintă
cuantumul contribuției bugetului local în proiectul de modernizare rețea de drumuri în satul Răucești.
Domnul Ludovic Orban:
223 – supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
157 de voturi pentru, 217 voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Dumitrina Mitrea:
Marginal 224: se solicită suma de 95 000 lei pentru modernizare drumuri de interes local în
comuna Răucești, județul Neamț.

- 134 -

Este aceeași problemă, bugetul local nu dispune de suma respectivă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
161 de voturi pentru, 220 de voturi contra și o abținere.
Amendament respins.
Continuați, doamnă Mitrea.
Doamna Dumitrina Mitrea:
226, marginal 226: se solicită suma de 534,9 mii lei pentru modernizare drumuri de interes
local în comuna Cândești, județul Neamț.
Aceeași situație, bugetul local nu dispune de suma necesară cofinanțării pentru continuarea
proiectului.
Domnul Ludovic Orban:
226.
Doamna Dumitrina Mitrea:
Da.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
154 de voturi pentru, 218 contra, o abținere.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Dumitrina Mitrea:
231: se solicită alocarea sumei de 91 de mii de lei pentru modernizare drumuri de interes local
în comuna Ștefan Cel Mare, județul Neamț. Bugetul local nu dispune de suma necesară cofinanțării
pentru continuarea proiectului de modernizare.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
170 de voturi pentru, 217 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Dumitrina Mitrea:
236: se solicită suma de 476 de mii de lei pentru modernizarea infrastructurii rutiere în comuna
Dămuc, județul Neamț, DC205, drum comunal 205, din strada Scursurii din Huisurez.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 236.
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Votați, vă rog.
Am rugămintea să mai susțineți un amendament, întrucât timpul alocat s-a epuizat.
Doamna Dumitrina Mitrea:
Am înțeles.
Domnul Ludovic Orban:
162 de voturi pentru, 215 voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Dumitrina Mitrea:
Am să susțin un amendament din Piatra Neamț, unde PNL are primar.
Se solicită suma de 10 000 mii lei pentru reorganizare coridor principal de mobilitate urbană pe
Axa E-V, Bulevardul Decebal – Piața Mihail Kogălniceanu – Bulevardul Traian, municipiul Piatra
Neamț, județul Neamț.
Domnul Ludovic Orban:
Să-mi precizați poziția la care se găsește acest amendament.
Doamna Dumitrina Mitrea:
243.
Domnul Ludovic Orban:
243.
Doamna Dumitrina Mitrea:
Restul de 54 de amendamente au dispărut, așa cum spunea și colegul meu. Și toate sunt din
amendamente primite de la primarii PNL, PSD, USR, din Neamț. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul de la poziția 243 marginal.
Votați, vă rog.
170 de voturi pentru, 217 voturi contra, 2 abțineri.
S-a epuizat timpul de susținere a amendamentelor respinse în plen.
Supun votului în calup toate amendamentele de la 1 la 258, evident mai puțin amendamentele
care au fost susținute în plen și care au fost respinse.
Votați, vă rog.
165 de voturi pentru, 230 de voturi contra.
Amendamentele de la 1 la 258 au fost respinse.
Ca atare, supun votului Anexa nr.6.
Votați, vă rog.
238 de voturi pentru, 162 de voturi contra.
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Anexa nr.6 a fost adoptată.
Continuăm cu Anexa nr.7 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024.
Au fost depuse 74 de amendamente, respinse. Timpul alocat pentru susținerea
amendamentelor este de 7 minute.
Îi invit pe inițiatorii care doresc să susțină amendamentele respinse să ia cuvântul.
Vă rog.
Domnul Eduard-Andrei Popica:
Domnule președinte,
Stimați colegi,
Nr. crt.2: se propune majorarea unei sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local
al județului Vaslui cu suma de 53 857 mii lei.
Depunem acest amendament, întrucât unitatea administrativ-teritorială județul Vaslui are în
implementare în acest moment un număr de 13 proiecte pentru care beneficiem de fonduri europene
nerambursabile în valoare de 293 de milioane de lei, pentru care avem nevoie urgentă de resurse
financiare pentru a asigura cofinanțarea și prefinanțarea în vederea finalizării investițiilor începute. La
acestea se mai adaugă și proiectele unităților subordonate DGASPC Vaslui, Muzeul Județean „Ștefan
cel Mare” Vaslui și Spitalul Județean Vaslui a căror cofinanțare trebuie asigurată tot din veniturile proprii.
Sursa: Fondul de rezervă al prim-ministrului.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun la vot amendamentul.
Votați, vă rog.
162 de voturi pentru, 220 de voturi contra și 3 abțineri.
Amendamentul de la poziția 2 marginal a fost respins.
Luați cuvântul, vă rog.
Doamna Dumitrița Gliga:
Marginal 32.
Se supune suplimentarea sumei alocate județului Mureș…
Domnul Ludovic Orban:
Îmi mai spuneți o dată cifra?
Doamna Dumitrița Gliga:
32.
Domnul Ludovic Orban:
32.
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Doamna Dumitrița Gliga:
Se supune suplimentarea sumei alocate județului Mureș cu suma de 20 564 mii lei, lucrări de
investiții în municipiul Reghin, județul Mureș, pentru modernizarea unor străzi, lucrări privind
înlocuirea unor conducte de apă potabilă și lucrări de modernizare a Bazei Sportive „Metalul” din
municipiul Reghin.
Sursa de finanțare: Ministerul Finanțelor Publice, Titlul V, Fonduri de rezervă.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
152 de voturi pentru, 211 voturi contra, 3 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Doamna Alina-Elena Tănasescu:
Marginal 10, domnule președinte: se propune suplimentarea sumelor defalcate din TVA,
prevăzute în Anexa nr.7, pentru Consiliul Județean Dolj cu suma de 30 de mii lei pentru modernizarea
și dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova.
Sursa de finanțare: realocare din Fondul de rezervă al Guvernului, cu bunăvoința prim-ministrului.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Votați, vă rog.
143 de voturi pentru, 210 contra, 2 abțineri.
Amendament respins.
Doamna Alina-Elena Tănasescu:
Marginal 15: se suplimentează suma defalcată pentru echilibrarea bugetelor comunelor,
orașelor și municipiilor din județul Dolj cu suma de 27 244 mii lei pentru proiectul de investiții
„Reabilitare, modernizare străzi și alei din municipiul Craiova”.
Poate domnul prim-ministru vrea să ne dea niște bani pentru Craiova.
Domnul Ludovic Orban:
Poziția 15 ați spus?
Doamna Alina-Elena Tănasescu:
Poziția 15.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul.
Doamna Alina-Elena Tănasescu:
Marginal 15, domnule președinte.
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Domnul Ludovic Orban:
Poftiți?
Doamna Alina-Elena Tănasescu:
Marginal 15.
Domnul Ludovic Orban:
Marginal.
Supun votului.
Votați, vă rog.
149 de voturi pentru, 205 voturi contra, 3 abțineri.
Doamna Alina-Elena Tănasescu:
Vă mulțumim pentru nimic.
Domnul Ludovic Orban:
Amendamentul a fost respins.
Dacă mai există colegi care vor să susțină.
Dacă nu…
Vă aștept, domnule Coarnă.
Domnul Dumitru Coarnă:
Mulțumesc, domnule președinte.
Nr. crt. 72: se suplimentează cu suma de 11 226 mii lei fondurile alocate în vederea echilibrării
fondurilor Consiliului Județean Călărași de la suma de 41 963 000 mii lei la suma de 53 189 000 mii
lei. Total sumă județ: 148 057 000 mii lei.
Avem și sursă de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, Anexa nr.2,
Capitol 5001, Grupa 50, Titlul V, Art. 01.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul prezentat.
Votați, vă rog.
153 de voturi pentru, 215 voturi contra și 4 abțineri.
Amendamentul prezentat la poziția 72 a fost respins.
Nu mai sunt amendamente.
Supun votului amendamentele care n-au fost prezentate în plen, de la 1 la 74, în calup, conform
procedurii stabilite.
Votați, vă rog.
155 de voturi pentru, 224 de voturi contra, 3 abțineri.
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Amendamentele au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.7.
Votați, vă rog.
Cu 225 de voturi pentru, 152 de voturi contra și o abținere, Anexa nr.7 a fost adoptată.
Anexa nr.7/01 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale în anul 2021 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea
de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în
Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nu există amendamente.
Ca atare, supun votului adoptarea Anexei nr.7/01.
Votați, vă rog.
230 de voturi pentru, 150 de voturi contra, 2 abțineri.
Anexa nr.7/01 a fost adoptată.
Anexa nr.7/02 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale alocate județului Suceava pe anul 2021, potrivit prevederilor art.XII alin.(1) lit.b) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar -bugetare, aprobate
prin Legea nr.240/2011.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.7/02.
Votați, vă rog.
Cu 230 de voturi pentru, 156 de voturi contra, Anexa nr.7/02 a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr.7/03 – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021, alocate bugetelor locale pentru finanțarea unor proiecte de investiții
și a altor cheltuieli.
La această anexă sunt depuse 299 de amendamente. Toate aceste amendamente au fost respinse
în Comisiile de buget, finanțe.
Timpul de dezbatere alocat este de 30 de minute.
Vă invit, domnule vicepreședinte. (Discuții.)
Procedură?
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Pe procedură, domnule președinte.
Dragi colegi,
Iată că am ajuns și la anexa sfidării naționale și a mitei electorale. Pentru prima dată, după
31 de ani de democrație apare această anexă care nu era în prima propunere a bugetului pe care ați
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postat-o în transparență decizională. Ulterior, noaptea, ca hoții, v-ați gândit… (Aplauze.) să tăiați bani
de la administrațiile locale, de la drumuri județene și comunale, în medie câte 30%
Domnul Ludovic Orban:
Domnule deputat, care e propunerea…
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Sunt pe procedură, vă spun imediat.
Domnul Ludovic Orban:
Ați intervenit pe procedură, dar intervențiile pe procedură…
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Pe procedură, pe procedură.
Domnul Ludovic Orban:
… sunt limitate și trebuie să conțină solicitarea procedurală.
Vă rog.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Pe procedură, domnule președinte, nu vă supărați, chiar dacă spun ceva ce nu vă convine.
Domnul Ludovic Orban:
Procedură.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Bun. Cred că singurul amendament de bun-simț aici ar fi unul singur: abrogarea în
integralitatea sa a acestei anexe. (Aplauze.) De aceea, colegii mei nu vor susține niciun
amendament aici și nici nu vom valida prin votul nostru acest furt, acest abuz, această mită
electorală din banii românilor.
Domnul Ludovic Orban:
Îi dau cuvântul pe procedură domnului lider Csoma Botond, care s-a înscris la cuvânt înaintea
domnului vicepreședinte Budăi.
Vă ascult, domnule lider.
Domnul Csoma Botond:
Domnule președinte,
Stimați colegi,
La numărul curent s-a strecurat… la nr. crt. 10 s-a strecurat o eroare materială și din acest
motiv am luat cuvântul, că trebuie să îndreptăm această eroare materială și dați-mi voie să citesc textul
în vederea acestei îndreptări.
La numărul 10 curent – Covasna – se modifică poziția 10.1 – Sfântul Gheorghe – pe coloana a
doua și a patra, înlocuindu-se suma de 19 300 mii lei cu suma de 8 000 mii lei, iar destinația sumelor
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din coloana a cincea se va reformula astfel: dezvoltarea rețelelor de utilități în cadrul parcului
industrial din municipiul Sfântul Gheorghe, județul Covasna, construire de hale industriale noi, precum
și pentru extinderea suprafeței parcului industrial prin achiziționarea de terenuri noi. (Discuții.)
După nr. crt.10.3 se va introduce o nouă poziție 10.4 – Covasna, la care se va înscrie în coloana
a doua și a treia suma de 11 300 mii lei, iar în coloana a cincea, achiziționare imobile, terenuri și
construcții pentru construirea unui complex medical multifuncțional din municipiul Sfântul Gheorghe,
precum și pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor subordonate Consiliului
Județean Covasna. Totalurile coloanelor trei și patru vor fi modificate corespunzător.
Mulțumesc frumos.
Domnul Ludovic Orban:
Am luat act, domnule lider de grup.
Avem amendamente, 299, după cum v-am prezentat.
Dacă există inițiatori…
A, nu, a cerut cuvântul pe procedură domnul Gabriel Andronache, liderul Grupului PNL,
domnul Andronache.
Domnul Gabriel Andronache:
Doar o singură precizare, domnule președinte, în legătură cu ceea ce a susținut domnul
vicepreședinte Budăi, anume: că nu putem abroga ceva ce nu a intrat în vigoare.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Deci în plen, conform procedurii regulamentare, se supun amendamentele care au fost depuse
și fie au fost admise, fie au fost respinse. Ca atare, îi invit pe inițiatorii care vor să susțină
amendamentele în plen. Nu avem?
În consecință, supun la vot, în conformitate cu procedura votată de plen în calup,
amendamentele de la 1 la 299.
Votați, vă rog.
Zero voturi pentru, 237 de voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentele au fost respinse.
Supun votului adoptarea Anexei nr.7/03.
Votați, vă rog.
Cu 221 de voturi pentru și 8 voturi contra, Anexa nr.7/03 a fost adoptată.
Trecem la Anexa nr.8 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024.
Nu există amendamente depuse.
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În consecință, vă rog să-mi dați voie să supun la vot Anexa nr.8.
Votați, vă rog.
234 de voturi pentru, 112 voturi contra și o abținere.
Anexa nr.8 a fost adoptată.
Anexa nr.9 – Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în
unitățile de cult pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024.
La această anexă avem un amendament, care a fost respins în Comisiile de buget, finanțe.
Dacă inițiatorul dorește să susțină amendamentul în plen.
Dacă nu, supun votului acest amendament.
Votați, vă rog.
156 de voturi pentru, 233 de voturi contra, 2 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Supun votului adoptarea Anexei nr.9.
Votați, vă rog.
235 de voturi pentru, 155 de voturi contra, o abținere.
Anexa nr.9 a fost adoptată.
Anexa nr.10 – categoriile…
Domnul Tudor-Vlad Benga:
Pe procedură, domnule președinte.
Domnul Ludovic Orban:
Poftiți.
Domnul Tudor-Vlad Benga:
Mulțumesc, domnule președinte.
Intervenția e pe procedură în baza art.102 din Regulamentul comun, coroborat cu art.152
din Regulamentul Camerei.
Legea bugetului de stat este, probabil, cea mai importantă lege pe care o votăm ca parlamentari
în decursul unui an de zile, și eu n-am cine știe ce vechime în Parlamentul ăsta, dar am fost aici în
legislatura trecută în care majoritatea PSD, și Dragnea, și Nicolicea, și Iordache au călcat în picioare
Parlamentul și parlamentarismul românesc. Și la momentul ăla, mi-am promis că unul dintre lucrurile
pe care va trebui să le facem este să schimbăm fundamental tot ceea ce înseamnă…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog, pe procedură. Spuneți care este intervenția pe procedură.
Domnul Tudor-Vlad Benga:
V-am spus, v-am spus, domnule președinte care este. Este la punctul 152, coroborat cu 102.
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Problema este următoarea: un buget care trece fără absolut niciun amendament adoptat este în
esență un Parlament care își abandonează datoria de a controla Executivul și suntem într-o situație
specială, chiar suntem într-o situație specială de an pandemic și de deficit excesiv.
Însă problema este în felul următor: an de an, Parlamentul ăsta joacă această…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă apropiați de finalul intervenției.
Domnul Tudor-Vlad Benga:
... operetă și o pune în scenă și trebuie să schimbăm lucrul acesta, pentru că e un motiv pentru
care instituția asta este la sub 10% încredere a populației și va trebui să schimbăm lucrul ăsta.
Mersi frumos. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Continuăm dezbaterea pe articole.
Anexa nr.10 – Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2021.
Nu există amendamente depuse.
Ca atare, supun votului Anexa nr.10.
Votați, vă rog.
Cu 234 de voturi pentru, 155 de voturi contra, Anexa nr.10 a fost adoptată.
Anexa nr.11 – Casa Națională de Asigurări de Sănătate – Sinteza veniturilor și cheltuielilor
alocate pe surse și pe titluri pe anii 2019 – 2024.
La această anexă există un amendament depus.
Întreb inițiatorul amendamentului dacă dorește să-l susțină în plen.
La Anexa nr.11, stimată colegă?
Doamna Evdochia Aelenei:
Da.
Bună seara!
Stimată doamnă președinte,
Stimate domnule președinte,
Stimați colegi,
Vin dintr-o umilă reprezentare a electoratului, 10%, însă vă cer din suflet să aprobați niște bani
pentru medicina primară. Medicii de familie au rămas codașii medicinii românești. Sigur, a fost
COVID, a fost gripă, au fost bolnavi cronici care trebuie tratați în continuare. Oamenii ăștia nu au
bani. Vă rog din suflet, este ultimul amendament. Vă rog din suflet, dați bani pentru medicina primară.
(Aplauze.) Cu ăștia începem noi viața. După ce se nasc copiii, îi ducem la medicul de familie și-i
prezentăm. Vă rog din suflet, nu contează că sunt dintr-un partid cu 10% reprezentare, nu contează
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culoarea politică, hai să dăm puțină viață medicinii românești. Și cer numai 550 de mii de lei și nu-i
iau din fondul de urgență, domnule prim-ministru, vreau din redistribuire în cadrul ordonatorului
principal de credit.
Vă rog din suflet.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat la Anexa nr.11.
Votați, vă rog.
156 de voturi pentru, 205 voturi contra, 9 abțineri.
Amendamentul a fost respins.
Supun votului Anexa nr.11.
Votați, vă rog.
224 de voturi pentru, 150 de voturi contra.
Anexa nr.11 a fost adoptată.
Doamnelor și domnilor, senatori și deputați,
Da, poftiți, domnule Andronache.
Domnul Gabriel Andronache:
Domnule președinte,
Ca lider de grup, am următoarea rugăminte, și anume: înainte de a supune votului punctul 1 din
ordinea de zi, vă propun o modificare cu privire la punctele 2 și 3 din ordinea de zi, în sensul în care vă
propun ca la punctul 2 să fie înscris PL-x 98/2021 aflat actualmente la punctul 3, care se referă la
Proiectul de lege pentru ratificarea Deciziei 2020/2053 a Consiliului privind sistemul de resurse proprii
ale Uniunii Europene, iar la punctul 3 să fie înscris PL-x 110/2021, Proiectul Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Domnul lider de grup PSD, Alfred Simonis.
Domnul Alfred-Robert Simonis:
Domnule președinte,
Tot în calitate de lider de grup, că e importantă calitatea, vreau să vă spun următoarea
chestiune. Noi suntem astăzi, mă rog, am încheiat dezbaterile pe Legea bugetului de stat. Evident că va
trebui să facem dezbateri și pe Legea bugetului asigurărilor sociale și dumneavoastră doriți să
introduceți un punct esențial, extrem de important, pe repede înainte, fără dezbatere, fără să ne
consultăm, așa cum ar trebui să o facem, o inițiativă extrem de importantă. Eu cred că trebuie să
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finalizăm bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și după aceea să discutăm, dacă vom vrea să
discutăm, de acea ratificare. Cred că e neserioasă această propunere. Haideți să finalizăm bugetul de
stat, bugetul asigurărilor și după aceea să discutăm ceea ce propunea domnul lider al Grupului PNL.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule lider de grup,
Noi am avut o discuție înainte de a acorda pauză. Dacă v-ați schimbat poziția față de discuția pe
care am avut-o înainte de pauză, am luat act. Asta este!Vreți să păstrăm ordinea de zi…
Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală):
Mai facem o consultare.
Domnul Ludovic Orban:
Da, invit liderii de grup la o consultare oricând. (Discuții la prezidiu.)
Îl invit, pe procedură, pe liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, domnul
deputat Gabriel Andronache.
Domnul Gabriel Andronache:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
În urma consultării pe care ați desfășurat-o împreună cu liderii de grup din Cameră și Senat,
propunerea unanimă este de a rămâne ordinea de zi în forma aprobată inițial.
Mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Da, am luat act de retragerea propunerii. Rămânem pe ordinea de zi, facem vot final la bugetul
de stat, după aia dezbatem bugetul asigurărilor sociale de stat, vot la bugetul asigurărilor sociale de
stat, după care o să mai facem o consultare, să vedem exact cum procedăm cu ultimul punct de pe
ordinea de zi, da?
Pregătiți-vă pentru votul final la Legea bugetului de stat. Am terminat dezbaterea pe articole și
vă rog să fiți pregătiți pentru votul final la Legea bugetului de stat.
Supun votului adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat.
Votați, vă rog.
Cu 234 de voturi pentru și 170 de voturi contra, Legea bugetului de stat a fost adoptată. (Aplauze.)
Doamnelor și domnilor deputați și senatori,
Continuăm cu dezbateri generale la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul…
Din sală: Explicarea votului.
Domnul Ludovic Orban:
Ați solicitat explicarea votului?
Vă rog.
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Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, domnule președinte.
O să fiu cât pot de succint, dar totuși sunt niște lucruri care trebuie spuse.
Antieconomic, antisocial, ilegal, ilegitim și antinațional.
Ilegitim pentru că, vedeți, aveți doar un vot peste jumătatea parlamentarilor. Nu reprezintă sub
nicio formă voința celor care ne-au trimis pe noi în Parlament. Iar lucrul cel mai grav, menționat chiar
și de un deputat din arcul puterii, este că, pentru prima oară în 30 de ani, acest buget trece fără niciun
amendament. Nici măcar amendamentele dumneavoastră, legitime și acelea, nu le-ați votat. (Aplauze.)
Mai are o premieră, la fel de gravă. A fost construit cu zero dialog. Nu v-ați întâlnit cu
partenerii sociali, nu v-ați întâlnit cu opoziția, nu v-ați întâlnit cu cetățenii, este strict rezultatul unei
munci contabile cu o singură destinație: prietenii, rudele, nepoții dumneavoastră, clienții dumneavoastră,
care, din păcate, nu toți pot vota aici și-atunci și-au trimis oameni care pot vota această nelegiuire.
Haideți să le luăm pe rând, pe fond.
La educație, cel mai mic procent din PIB de după Revoluție încoace. La agricultură, seceta a
fost groaznică. Trebuia un miliard de lei, pentru a le da fermierilor șansa să vă pună mâncarea pe masă.
Asta, în condițiile în care nu serviți vită Kobe, probabil. La social, nu alocații, nu pensii, nimic din
ceea ce ar fi putut da un minimum de speranță celor cu care soarta nu a fost foarte darnică. La sănătate,
minus 11% față de bugetul anului trecut. Și marea minciună a acestui buget – investițiile. Ați pierdut
deja trei luni. Nu există proiecte și probabil că veți încheia anul așa cum ați încheiat și anul trecut la
capitolul investiții, considerând plățile făcute pe PNDL ca investiții majore ale acestui Guvern. Din
păcate, nu așa se construiește un buget și, în consecință, nu așa sunt îndeplinite așteptările oamenilor
care și-au pus speranțele în noi, trimițându-ne aici.
Și un lucru important, care ține de modul de execuție a acestui buget: oricum ar fi el, bun, prost,
nu-l poți trimite pe mâna secretarilor de stat, a secretarilor generali, a celor pe care i-ați însărcinat cu
dreptul de semnătură în locul dumneavoastră, dumneavoastră preferând să fugiți de răspunderea la care
veți fi trași la un moment dat.
Pentru asta, Partidul Social Democrat a votat împotriva acestui buget.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
*
Domnul Ludovic Orban:
Dezbaterile de astăzi continuă cu Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2021. (L36/2021, PL-x 110/2021)
Aici am convenit cu liderii de grup să simplificăm, să reducem timpii de intervenție din partea
grupurilor parlamentare la dezbaterile generale. 5 minute vor fi acordate Guvernului pentru prezentare,
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urmând ca, în limita a 5 minute din partea fiecărui grup parlamentar, să prezinte pozițiile grupurilor
parlamentare maximum doi reprezentanți din partea grupurilor parlamentare.
Vă supun votului această procedură convenită cu liderii de grup.
Votați, vă rog.
O supunem la vot, că e o oarecare modificare față de înțelegerea inițială.
Cu 348 de voturi pentru, 9 voturi contra și 5 abțineri, am stabilit dezbaterea generală.
Evident, după care urmează dezbaterea pe articole.
Îl invit, din partea Guvernului, pe domnul prim-ministru, Florin Cîțu, să ne prezinte Proiectul
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. (Aplauze.)
Domnul Florin-Vasile Cîțu – prim-ministrul Guvernului României:
Mulțumesc, domnule președinte.
Am să fiu scurt astăzi, dar nu am putut să nu remarc cum și-au motivat votul socialiștii de la
PSD. Au spus tot, în afară de adevăratul motiv: că au fost tăiați de la buget și nu pot să mai fure. Ăsta a
fost singurul argument. În rest, vor țipa tot anul, dar asta este! În rest, minciuni, minciuni și iar minciuni.
Dar câteva din aceste minciuni le vom demonta astăzi, cu bugetul asigurărilor sociale de stat.
Venituri de 90,3 miliarde de lei, cu 10 miliarde mai mult decât în 2020 și cu, atenție, 20 de
miliarde de lei mai mult decât în 2019, când dumneavoastră erați la guvernare, da?
Cheltuielile sunt de 90,2 miliarde de lei, din care 89,24 de miliarde de lei – asistență socială.
Cum nu se duc bani către asistență socială? 89,24 miliarde de lei!
Să-i luăm pe capitole, da?
87,47 miliarde – cheltuieli efective pentru sistemul public de pensii. Anul acesta, mai mult cu
7,7 miliarde. De ce? Pentru că au crescut pensiile. Nu mai mințiți! Au crescut pensiile și în 2021! Deci
7,7 miliarde de lei în plus au crescut pensiile. (Rumoare, discuții.)
1,64 miliarde de lei pentru ajutoare sociale, din care 1,44 miliarde de lei pentru decese și 200 de
milioane pentru bilete de tratament. Vedeți? Avem grijă și de cei care sunt mai puțin… au avut mai
puțin noroc în viață.124 de milioane de lei pentru accidente de muncă sau boli profesionale.
Bugetul asigurărilor pentru șomaj – construit pe venituri totale de 4,68 miliarde de lei, din
care 3,38 miliarde pentru asigurări de șomaj și 1,3 miliarde de lei pentru fond de garantare pentru
plata creanțelor salariale. Acest fond a fost folosit pentru a repara situația minierilor din Valea
Jiului. Am folosit… banii îi aveam, am rezolvat problema. O problemă pe care dumneavoastră ați
cărat-o și ați menținut situația ani de zile și nu ați rezolvat nimic. Vom rezolva tot noi și Valea
Jiului. (Rumoare, aplauze.)
Și un ultim lucru, pentru că bugetul asigurărilor sociale de stat este pe deficit: deciziile pe
care le-ați luat în ultimii ani, iresponsabile, dezmățul fiscal pe care l-ați făcut ne-a adus în situația să

- 148 -

avem acest deficit. Asta înseamnă că de la bugetul de stat trebuie să dăm și anul acesta 18,19 miliarde
de lei, mai mult decât anul trecut, pentru că au crescut pensiile. Repet acest lucru, au crescut
pensiile, da? (Discuții.)
Și încă ceva: noi facem toate aceste lucruri, plătim mai mult, și pensii, și salarii, și alocații – au
crescut și alocațiile cu 20% –, fără să creștem taxe. Așa cum ați făcut voi trei ani de zile! Taxe pe care
noi le-am eliminat în prima zi de mandat anul trecut. (Aplauze.) N-am crescut nicio taxă și plătim mai
mulți bani și aducem mai mulți bani la buget.
V-am arătat cum se face anul trecut, vă arătăm cum se face în următorii patru ani. Luați notițe!
Mulțumesc. (Aplauze, rumoare, discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Îi mulțumim domnului prim-ministru.
Îl invit, în continuare, pe domnul deputat Bogdan Huțucă, din partea Comisiilor pentru buget,
pentru a prezenta raportul comun. (Aplauze.)
Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:
Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.
În conformitate cu prevederile art.61 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
L36/2021, respectiv numărul PL-x 110/2021, de către Birourile permanente reunite ale celor două
Camere ale Parlamentului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra Proiectului Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
Proiectul de lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2021 veniturile pe capitole și
subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor
sociale pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice
finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2021.
Pentru anul 2021, din totalul veniturilor bugetare ale bugetului asigurărilor sociale de stat
estimate la 90 363 068 mii lei, 81,3% urmează să se încaseze din contribuții de asigurări, 0,1% din
venituri nefiscale și 18,6% din subvenții de la bugetul de stat, respectiv suma de 16 766 147 mii lei.
Din totalul veniturilor bugetare, 90 079 743 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii
(99,7%) și 283 325 mii lei, aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă și boli profesionale.
În anul 2021, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la
90 220 138 mii lei, din care 90 079 743 mii de lei pentru sistemul public de pensii, respectiv 99,8%, și
140 395 mii lei pentru sistemul de asigurări sociale pentru accidente de muncă și boli profesionale.
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În cadrul dezbaterilor desfășurate în perioada 25 – 27 februarie2021, membrii comisiilor
sesizate în fond au analizat proiectul de lege și anexele acestuia, avizele primite, precum și
amendamentele formulate de senatori și deputați și au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un
raport comun de admitere asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021,
în forma prezentată de inițiator.
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 comun de admitere asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2021, în forma prezentată de inițiator, amendamentele respinse și proiectul de lege.
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Îi mulțumim domnului deputat Bogdan Huțucă.
Din partea grupurilor parlamentare, așteptăm intervenții.
Îl invit pe domnul deputat Budăi, din partea Grupului parlamentar PSD.
Din partea Grupului parlamentar PNL, s-au înscris domnul senator Virgil Guran și domnul
deputat Dan Vîlceanu.
Din partea Grupului USR PLUS, doamna Oana Țoiu.
Din partea minorităților nu doresc să vorbească.
Din partea UDMR?
Din sală: Csép Éva.
Domnul Ludovic Orban:
Csép Éva-Andrea.
Vă invit, domnule Budăi, să luați cuvântul.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Mulțumesc frumos, domnule președinte.
Doamnelor și domnilor colegi,
Domnule prim-ministru,
Doamnelor și domnilor miniștri,
Iată că, după un buget de stat al austerității și al sărăcirii neamului românesc, avem parte și de
un buget al asigurărilor sociale de stat tot al austerității, tot al sărăcirii neamului, dar aici avem și
multă, multă răutate. Dar întreg bugetul este fundamentat pe o minciună.
În anul 2020, bugetul asigurărilor sociale de stat a fost fundamentat pe un câștig salarial mediu
brut de 5 426 de lei. Anul 2021 – 5 380. Domnule președinte Orban, domnule președinte Barna,
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domnule președinte Kelemen Hunor – de la domnul Cîțu nu mă aștept la empatie –, fac apel la
dumneavoastră. Una din prestațiile care se plătesc raportate la câștigul salarial mediu brut este ajutorul
de deces. Domnule președinte Orban, i-ați permis lui Cîțu să ia bani de la copii, de la elevi, de la
studenți, de la salariați, de la pensionari. Domnule, măcar nu-i mai permiteți să ia bani de pe morți!
(Aplauze.) De la ajutorul de deces v-ați gândit să faceți economie și să fundamentați bugetul
asigurărilor sociale de stat pe o minciună, spunând că în anul 2020 a fost câștigul salarial mediu brut
de 5 150, ca să pară, nu-i așa, o creștere?
Aș putea să spun foarte multe aici și nu pot să nu remarc minciuna pe care o transmiteți în
continuare părinților și bunicilor noștri. Câteva dintre ele, domnilor de la guvernare:
În campania electorală: „Respectăm legea.” Minciună!
Program de guvernare:„Majorăm pensiile.” Minciună!
De fapt, ne-a spus premierul Cîțu că programul electoral e una, dar când ajungi la guvernare,
hm, e alta. (Aplauze.) Ce-a făcut, ce n-a făcut, dacă vreți să-l urmați, e alegerea dumneavoastră.
7,83% reprezintă, oameni buni, impactul în PIB cu plata pensiilor în România. Media Uniunii
Europene – 13%. Nu-i așa că părinții și bunicii noștri sunt prea bogați? Nu-i așa că o duc bine cu PNL,
USR, UDMR? După ce că au pensiile mici, nu le mai faceți nici măcar acea indexare cu inflația și
50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.
Avea un fundament această lege, unul socio-economic și unul al inechităților. Toate calculele
efectuate, cu foarte mulți profesori de matematică, demonstrau că la valoarea punctului de 1875 de lei
și cu valoarea punctului de referință de 75 de lei s-ar fi rezolvat mare parte din aceste inechități. Acum,
printr-o fumigenă, le tăiați dreptul pensionarilor să mai muncească după 65 de ani. Și aș fi fost de
acord dacă era vorba de acei pensionari cu pensii speciale, care acum… de exemplu, USR PLUS are
un secretar de stat la 42 de ani.
Mulțumesc frumos. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, îl invit la microfon pe domnul
senator Virgil Guran.
Domnul Virgil Guran:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Este adevărat că pensiile sunt mici, dar vreau să vă aduc aminte, și cred că suntem toți
conștienți,că avem probleme mari cauzate de această pandemie. Numai cine nu vrea nu observă acest
lucru. Cu toate acestea, într-un an greu, Guvernul Orban a mărit pensiile cu 14% și nimeni nu poate să
nege acest lucru.
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Am avut curajul să echilibrăm bugetul național și ne-am asumat acest lucru. Pentru că, altfel, vă
spun ceva: dacă o luam populist și o făceam, așa cum fac alții, numai pentru vot, ne împrumutam și
sigur acum aproape jumătate din sală era umplută de senatori și deputați PNL. Dar n-am vrut să
mințim lumea, am echilibrat lucrurile și vă spun că acest lucru o să se observe foarte curând.
(Rumoare, discuții.)
Legile trebuie să fie gândite și votate nu doar din interesul unui vot. Și, apropo de acest lucru,
uitați-vă puțin la amendamente. Cine are curiozitatea să adune sumele, vă spun că bugetul Bulgariei nu
ne ajungea pentru aceste amendamente. Dacă vom fi echilibrați, lucrurile le rezolvăm. Dacă nu,
niciodată. O să pierdem doar timpul și o să mințim lumea, așa cum o faceți dumneavoastră.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Mulțumesc domnului senator.
O invit, din partea Grupului parlamentar al USR PLUS, pe doamna Oana Țoiu, doamna deputat
Oana Țoiu.
Doamna Oana-Silvia Țoiu:
Vă mulțumesc, domnule președinte.
Doamna președintă,
Domnilor miniștri,
Stimați colegi… (Rumoare, discuții, aplauze.)… mulțumesc și pentru aplauze.
E una din puținele dăți în care vorbesc în clădirea asta și recunosc că e în continuare
impresionant pentru mine că vorbim într-o clădire construită de un om în care să se audă doar vocea lui
și doar voința lui și un bun moment să ne aducem aminte că datorăm generațiilor părinților noștri nu
doar pensii decente, ci și privilegiul ăsta de a fi aici, de a vota, de a ne face vocea auzită, că nu se mai
aude doar o voce, nu? Suntem 466 de parlamentari, de voințe, de voturi, care reprezintă cetățenii. Și
mă întreb câteodată – și m-am întrebat și în dezbaterile astea de buget – dacă felul în care folosim noi
mandatele astea seamănă cu ce și-au imaginat ei.
Sigur, să fie dezbateri, ne auzim noi, dar câteodată se aude jocul ăsta vechi al politicienilor de a
muta responsabilitatea de la unii la alții de a muta acuze de la unii la alții și, culmea,de multe ori vocile
astea sunt ale oamenilor care au avut pixul în mână, care au avut puterea deciziei și care au avut
resursele să repare lucrurile. USR PLUS niciodată, nici în campanie, nici în afara ei, nu a promis ceva
de care să nu se țină pentru generația părinților noștri. Am spus adevărul până acum și vă spunem
adevărul și de data asta. (Rumoare, discuții.)
Adevărul e că deja sistemul de pensii e prea fragil. Ca să poată să fie plătite pensiile majorate
anul ăsta, sunt 17 miliarde care sunt transferate de la bugetul de stat la fondul de pensii. Și asta e cea
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mai mare sumă din ultimii cinci ani. Dar, chiar și așa, datoria pe care o avem pentru generația
pensionarilor de acum nu e una care se transferă doar în bani. E o datorie să investim în viitor, să ne
asigurăm că ajung la ei servicii de sănătate de calitate, și asta este prioritatea ministrului sănătății, să ne
asigurăm că nu pleacă nepoții de lângă ei. (Rumoare, discuții.)
Da, adevărul este că prea mulți dintre fiii și fiicele lor au plecat în străinătate. Și fac copii acolo,
și muncesc acolo, și plătesc acolo la fondul de pensii, fără să mai contribuie la ăsta de aici. Și nici
măcar n-o să zic a cui e vina ultimilor 30 de ani, care i-a alungat. Contează ce facem în mandatele
noastre și în următorii ani ca ei să se întoarcă, să poată ca bunicii să-și vadă nepoții, să-i plimbe prin
parc, să crească alături de ei. Asta-i parte din datoria noastră și e falsă toată discuția asta între a alege
între o generație sau alta, între economie și empatie.
Banii care ajung la pensionari ajung și la copii. În România, în continuare, pentru că n-au fost
făcute la timp reformele necesare, sunt cumpărate cizme ca să poată să ajungă elevii prin ploaie la
școală, sunt cumpărate caiete. Banii pe care-i investim în tineri și în copii sunt bani necesari ca să
ajungem la un echilibru demografic și la o prezență în muncă care să susțină fondul de pensii, de care
avem nevoie ca să putem să mărim resursele financiare care ajung la pensionari. (Rumoare, discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să lăsați vorbitorul să se exprime, vacarmul nu e specific Parlamentului.
Vă rog, doamnă deputat Țoiu, continuați.
Doamna Oana-Silvia Țoiu:
Adevărul e că mă întreb serios dacă vacarmul ăsta, huiduielile, zgomotul sunt lucrurile la care
se așteaptă românii în momentul în care merg la muncă și plătesc taxe ca să ne plătească nouă salariile
să fim aici. Da, să fie dezbatere, să fie pe soluții. Și adevărul e că o soluție de care avem nevoie și fără
de care nu putem să mergem înainte, în niciun fel de culoare politică a guvernării, este că avem nevoie
de mai mulți angajați mai bine plătiți. Și asta se poate face cu investiții și cu reforme de viitor. Și asta e
prioritatea care se reflectă și în buget.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc, doamnă deputat.
Din partea Grupului parlamentar AUR, dacă…
Vă rog să luați cuvântul, domnule general Chelaru.
Domnul Mircia Chelaru:
Mulțumesc, domnule președinte.
Bună seara, distinși colegi!
Răspunsul este simplu: dacă vrei să fii respectat, atunci respectă.
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Și am să încep cu un simplu exemplu, al unuia dintre marii profesori ai acestei lumi, Ilie Gilbert,
care m-a învățat cândva această sintagmă: sunt un cetățean al planetei Pământ și am 7 miliarde de vecini.
Dați-mi voie să spun că sunt un membru al Parlamentului României și am 466 de prieteni. (Aplauze.)
Dragii mei,
Bugetul este, dacă vreți, forma expresă, este și mintea, și inima care reflectă starea unei națiuni,
civilizația acesteia. Structura bugetului demască pe unii sau arată altora filosofia de a guverna și relația
dintre guvernanți și poporul care este condus. Din acest punct de vedere, cei care am studiat atent peste
3 500 de pagini și fiecare structură bugetată, din perspectiva substitutului de rol, e ușor să acuzi. Cum
aș fi procedat dacă aș fi fost în locul lor? Substitutul de rol îți permite să găsești și vulnerabilitățile, dar
mai ales soluțiile. Numai că este trist atunci când descoperi că statul, prin modul în care s-a făcut acest
buget, devine unul care practică abandonul social, abandonul națiunii.
Bugetul pe care noi tocmai l-am votat sau dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, l-ați
votat, mi-am pus întrebarea, după cum a fost construit, dacă este bugetul României. Răspunsul este
simplu pentru mine astăzi și Grupul AUR a împărtășit această idee: este bugetul coaliției de guvernare,
nu este bugetul românilor. (Aplauze.) Este un buget, așa cum e și bugetul asigurărilor sociale, este unul
„respingător”, pentru că s-a respins tot. (Aplauze.) Este un buget care s-a construit pe excluziunea
politică. Niciun amendament nu este valabil, chiar dacă este tot pentru națiune, doar pentru că vine
dintr-o zonă a unui politic în divergență și în coliziune cu celălalt.
Doamnelor și domnilor parlamentari,
Distinșii mei colegi,
Nu există națiune la putere și națiune în opoziție. (Aplauze.) Aici se uită că trebuie să fim toți
într-un corp comun și să ne gândim la fiecare componentă a acestei țări care are nevoie de decizii
inteligente, înțelepte, nu de dihonie. Acest mod de gândire și funcționare parlamentară este defect.
Sunt de acord… dacă doriți să luați cuvântul, vă invit și vă las timpul meu. Sunt de acord cu
observația colegului de la USR – poate vi se pare curios – că se practică, într-un mod sau altul, direct
sau subtil, același comportament inerțial, care duce pe mai departe unele cutume imorale. Imorale față
de ceea ce înseamnă bogăția națiunii, dar mai ales grija față de ființa vie, de corpul viu al națiunii.
Națiunea nu este un termen abstract, este viață. Și dacă n-avem empatie, domnule prim-ministru și toți
ceilalți care sunteți guvernatori ai acestei Românii, că Guvernul este mult mai afectiv și mai empatic,
dacă nu avem această empatie și nu trăim, nu ne bucurăm și nu suferim împreună cu națiunea noastră,
devenim cât se poate de metalici, absenți exact de această intervenție divină numită suflet românesc.
Dragii mei,
Am văzut aici, și locul acesta chiar m-a speriat, exact ca și cum fiecare urca, cu bună știință, pe
locul în care cade ghilotina la fiecare propunere, un eșafod al oricărei opțiuni și propuneri de bună
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intenție. Acest lucru m-a dus cu gândul, dacă mai țineți minte, la Eugen Ionesco, cu „Rinocerii” de sus,
dar mai jos olecuță de „Ferma” lui Orwell. De unde și pe unde această diferențiere, această
ingratitudine? (Discuții.)
Da, închei…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să vă apropiați de sfârșit, că a expirat timpul alocat.
Domnul Mircia Chelaru:
Mă apropii. Mă iertați, nu am luat cronometrul mental în funcție.
Domnul Ludovic Orban:
Dar cu pași repezi, domnule Chelaru.
Domnul Mircia Chelaru:
În 30 de secunde am terminat.
Am văzut niște scene demonstrative de vaccinare. Întreb pe unii: nu cumva și-au instilat un ser
care le-a produs groaznice reacții adverse față de poporul român? (Aplauze.)
Domnilor, vă respect din adâncul ființei mele, dar n-am să fac niciodată compromis sau vreo
concesie atunci când este vorba de soarta și starea națiunii noastre. Pentru că acolo sunt și mamele, și
copiii, și nepoții, și cei care încă nu s-au născut și nici nu se mai pot naște, pentru că se oprește un
amendament care să producă o creștere a natalității. Asta este exemplificarea care vine să închege, în
cele din urmă, poziția noastră față de acest tip de buget.
Domnule prim-ministru, să nu uitați că a guverna este mai mult decât a trăi! (Aplauze.)
Vă mulțumesc.
Domnul Ludovic Orban:
Îi dau cuvântul reprezentantului Grupurilor parlamentare ale UDMR, Éva-Andrea Csép.
Doamna Csép Éva-Andrea:
Stimate domnule și doamnă președinte,
Stimate domnule prim-ministru,
Domnilor miniștri,
Distinși colegi,
Având în vedere caracterul excepțional al anului 2020, bugetul asigurărilor sociale de stat pe
anul 2021 reflectă consecințele pandemiei și măsurile de urgență care au fost luate pentru menținerea
locurilor de muncă și pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile în depășirea perioadelor cu venituri
reduse sau fără venituri. Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat are în vedere trei principii foarte
importante: stabilitatea, responsabilitatea politică și sustenabilitatea.
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Stabilitatea financiară în contextul pandemiei capătă un sens mai amplu. Trebuie să avem în
vedere că în momentul de față în România avem nevoie de un buget al asigurărilor sociale de stat care,
pe termen lung, să asigure echitatea și sustenabilitatea sistemului. Astfel, față de anul trecut, bugetul
asigurărilor sociale de stat înregistrează o creștere de 12,16% pe anul 2021.
Responsabilitatea politică de care dăm dovadă înseamnă că nu se vor tăia pensiile în 2021, iar
anul acesta cheltuielile cu pensiile cresc cu 9,6% față de anul trecut în BASS. La elaborarea proiectului
au fost luate în calcul și au fost analizate toate problemele din domeniul pensiilor, al asistenței sociale,
precum și al pieței de muncă. Proiectul este unul în mod real sustenabil și predictibil, bazat pe calcule.
Măsurile de protecție a persoanelor vulnerabile ca urmare a efectelor pandemiei asupra economiei
trebuie combinate în mod eficient cu măsurile active de combatere a șomajului. Prin atragerea
fondurilor europene, asigurăm crearea de noi locuri de muncă, precum și protecția celor existente.
În acest sens, doresc să subliniez faptul că în anul 2021 – și acest an chiar poate fi începutul
unei transformări economice și sociale în care modul de desfășurare a activității de muncă înlocuiește
formele clasice ale acesteia – UDMR acordă în continuare atenție sporită măsurilor care oferă
stabilitate și protecție familiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor defavorizate și persoanelor
marginalizate social și/sau excluse social.
Datoria noastră, a tuturor, este să asigurăm sustenabilitate pentru toți cei care au muncit o viață
întreagă. Avem nevoie să reducem rata 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 crearea pe piața muncii cu oferta educațională, impunându-se
astfel un accent mai mare pe educația profesională și pe acordarea de sprijin angajatorilor.
Importanța votului pozitiv și a adoptării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat înseamnă
ducerea la îndeplinire și la bun sfârșit a proiectului care a fost elaborat și adaptat condițiilor actuale
economice, în contextul pandemiei.
Stimați colegi,
În concluzie, UDMR va susține prin vot un buget care asigură resursele necesare pentru
stabilitatea pensiilor și pentru implementarea de măsuri active de combatere a șomajului, măsuri active
pentru siguranța angajaților, măsuri care vor conduce la creșterea numărului persoanelor active pe
piața forței de muncă.
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Vă mulțumesc.
Din partea Grupurilor parlamentare ale PSD mai există? Vreți…
(Replică neinteligibilă din sală.)
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La final vreți să vorbiți?
(Replică neinteligibilă din sală.)
Vă rog să luați cuvântul.
Domnul Ion-Marcel Ciolacu:
Aia, cu marginalul, e cu articole.
Nu, mai sunt 11 secunde, ca să știți, și e foarte greu să mă încadrez, dar mă-ncadrez într-un minut.
Domnul Ludovic Orban:
Păi, nu vă las 11 secunde, puteți vorbi acum, că…
Domnul Ion-Marcel Ciolacu:
Da, că am treabă cu domnul Cîțu.
Domnule prim-ministru,
Ați venit, ca și ieri, cu aceeași placă, care, când nu ai argumente, atunci vii și jignești și încerci,
prin țipete, să acoperi de fapt acest buget al austerității.
Tatăl meu, domnule Cîțu – dacă puteți fi atent –, Dumnezeu să-l ierte, un oltean serios,
când întâlnea personaje ca dumneavoastră avea o vorbă: domnule, după ce că ești prost, mai pui și
frână. (Aplauze.)
N-ați vrea…
Domnul Ludovic Orban:
Vă rog să rămâneți într-un cadru de civilizație și respect.
Domnul Ion-Marcel Ciolacu:
Păi da, e civilizație când faci hoț pe cineva.
N-ați vrea dumneavoastră, domnule Cîțu, să vorbiți cu președintele Organizației PNL de la
Iași să ne facă și nouă rost de niște tablă și de niște cherestea? (Aplauze.) Fost ministru în Guvernul
domnului Orban.
N-ați vrea dumneavoastră, domnule Cîțu, să vorbiți cu domnul Orban să vorbească cu
președintele Organizației PNL de la Piatra Neamț, care a inventat o nouă infracțiune la nivel mare, cea
de a vinde posturi cu sute de mii de euro în Guvernul Cîțu? (Aplauze.)
Nu mai bine procedați ca domnul Barna: când se termină oamenii noi, după ce ai făcut
cinci-șase numiri în Guvern, să apelezi, să împrumuți de la PSD fără bani?
Vă mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Într-adevăr, a avut o legătură foarte directă cu bugetul asigurărilor sociale de stat. Dar probabil
preocuparea pentru pensii este la fel de mare.
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Îi dau cuvântul, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, domnului Dan
Vîlceanu, care este ultimul vorbitor înscris la dezbateri generale.
Evident, ultimul cuvânt, cum v-am spus și la dezbaterile generale la bugetul general, îl are
domnul prim-ministru.
Domnul Dan Vîlceanu:
Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul.
Doamnelor și domnilor,
Am asistat la dezbaterile pe acest buget de stat și pe bugetul asigurărilor sociale, de joi
după-masă, așa, am început în comisie, și am tot auzit tot felul de puncte de vedere, discursuri
înflăcărate, unele mai răstite, chiar voci foarte afectate, ceea ce te duce cu gândul că sunt oameni
cărora chiar le pasă, nu? De oameni, de pensionari, de copii. După care, stai și te uiți pe cifre și
realizezi că de fapt nu le pasă. Lor le pasă de păpuși, nu de oameni, nu de copii.
Dacă te uiți pe cifre și analizezi bugetul PSD, ultimul buget PSD cu care a venit în Parlamentul
României, cel din 2019, ai putea să juri că PSD n-ar putea vota împotriva acestui buget. De ce? Pentru
că au venit cu un buget, în 2019, în care propuneau alocații pentru copii de 84 de lei și pentru copiii
mai mici de doi ani, 200 de lei. Acest guvern plătește anul ăsta o alocație de 214 lei la copiii mai mari
de doi ani și de 427 de lei la copiii sub doi ani. (Aplauze.)
Cum să voteze PSD împotriva acestui buget?! Păi, vă spun eu cum să voteze împotriva acestui
buget. Lor nu le plac alocațiile mai mari. Și în 2019 au votat împotriva acelui amendament de majorare
a alocațiilor. Îi rog… dacă vor, îi dau și nominal. Îi dau și nominal, începând cu cei din prima bancă.
Mai departe. Cum să voteze PSD acest buget, când ei, atunci când au părăsit guvernarea, adică
în octombrie 2019, au lăsat o pensie medie lunară de 1 370 de lei, iar acum pensia medie lunară este de
aproape 1 600 de lei?! Cum să le placă lor pensiile mai mari la pensionari?! (Aplauze.) Nu mai spun
faptul că acest buget este un buget de criză, de criză economică. Ei erau pe creștere atunci, era o
situație economică foarte bună.
Mai mult decât atât, cum să voteze PSD acest buget, când ei au transferat cheltuielile pentru
persoanele cu dizabilități la primării și acest buget le plătește integral aproape, 90%?! Voi, PSD-ul,
le-ați trimis, i-ați trimis pe primari să plătească indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități și
însoțitori. Acest buget le plătește! Veniți și spuneți că e un buget rău ăsta? N-aveți cum să spuneți asta!
Numai că nu vă pasă. Vouă nu vă pasă. M-am uitat, din timpul Comisiei de buget, finanțe: luați
cuvântul, puneți un coleg să vă filmeze și credeți că faceți politică pentru oameni. Nu! Faceți pentru
voi, ca să vă adăpați voi orgoliul propriu și să pozați în salvatorii oamenilor. Dar nu vă pasă deloc!
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Până la urmă, acest Guvern, da, acest buget plătește și pensii mai mari, și salarii mai mari,
și alocații mai mari și, atenție, face și investiții record față de modul în care voi v-ați raportat la
investiții. (Rumoare, discuții.)
Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să aveți o ultimă urmă de înțelepciune și să le arătați
oamenilor că chiar vă pasă. (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Îi mulțumim domnului deputat Vîlceanu. (Rumoare, discuții.)
Dacă domnul prim-ministru, Florin Cîțu, dorește să mai intervină la finalul dezbaterilor.
(Intervenție neinteligibilă din sală.)
V-ați epuizat timpul, ați avut…
Domnul Florin-Vasile Cîțu:
Domnule președinte,
Nu mai e nimic de spus, a spus totul domnul Dîncu când a spus că PSD-ul rămâne cu
Ordonanța 13 și incompetenții care sunt astăzi în Parlament. Sunteți toți aici lângă domnul Dîncu!
(Rumoare, discuții.)
Numai bine! (Aplauze, rumoare, discuții.)
Domnul Ludovic Orban:
Am încheiat dezbaterea generală, urmează dezbaterea pe articole și pe anexe.
Vă readuc aminte că am stabilit, ca termen de prezentare, de dezbatere a articolelor, anexelor,
amendamentelor la acest proiect de lege, 30 de minute.
Nu există amendamente admise.
Există trei amendamente respinse, amendamente formulate la articolele din corpul legii.
Dacă există dintre inițiatorii celor trei amendamente.
Domnul Solomon, domnul deputat Solomon.
Practic, avem amendamente la art.15 și 16.
Domnul Adrian Solomon:
Mulțumesc, domnule președinte.
Domnilor miniștri,
Stimați colegi,
Propunem, la art.15, ca valoarea câștigului salarial mediu brut pe care se fundamentează
bugetul asigurărilor sociale în 2021 să rămână la valoarea din 2020, 5 429 de lei, pentru că am auzit și
la ultimul vorbitor, și în discursul domnului prim-ministru că toate veniturile cresc, toate prestațiile
cresc, numai unele trebuie să scadă.
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Și poate nu știm ce prestații se plătesc pe baza acestui câștig salarial mediu brut. Eu vă dau
exemplu, domnule prim-ministru, doar de indemnizația pentru revoluționari. Mi-a plăcut ce a spus
doamna președintă Țoiu aici, la tribună, și ar trebui să vă gândiți cu mai mult respect la cei care unii
și-au sacrificat viața, alții și-au pus viața în pericol sau libertatea pentru ca dumneavoastră, domnule
prim-ministru, astăzi să puteți aici, în fața noastră, care reprezentăm pe toți românii, să vă lăudați că
sunteți prim-ministru, că ați făcut un buget, că vă axați pe investiții și pe ce-i mai bine pentru țara asta.
Înainte de Revoluție, de ꞌ89, pe gratis, dumneavoastră ați reușit să fiți un repetent cu brio, să
luați 4 la treapta a II-a…
Domnul Ludovic Orban:
Domnule deputat Solomon, nu mai suntem la declarații politice…
Domnul Adrian Solomon:
La momentul…
Domnul Ludovic Orban:
… nu suntem la dezbateri generale.
Domnul Adrian Solomon:
Domnule președinte…
Domnul Ludovic Orban:
Suntem la dezbaterea pe articole, susțineți articolul.
Domnul Adrian Solomon:
Domnule președinte…
Domnul Ludovic Orban:
Sunteți… depășiți cadrul regulamentar.
Domnul Adrian Solomon:
Fundamentarea și motivarea amendamentului meu pot să fie făcute în orice…
Domnul Ludovic Orban:
Justificarea amendamentului?
Domnul Adrian Solomon:
Da, da, da, în orice mod.
Domnul Ludovic Orban:
Dumneavoastră solicitați alt salariu mediu brut.
Domnul Adrian Solomon:
Pentru revoluționarii față de care domnul prim-ministru nu are niciun respect, ar trebui totuși
să aibă mai multă compasiune și mai multă empatie, pentru că sunt cei care i-au dat posibilitatea

- 160 -

mamei lui să-l trimită pe bani la școală, să ajungă prim-ministru, că pe gratis, în comunism, era ceea
ce știm cu toții, de 4.
Domnul Ludovic Orban:
Domnule deputat Solomon, sunteți departe de subiect.
Supun votului.
Amendamentul este la poziția 1.
Votați, vă rog.
119 voturi pentru, 242 de voturi contra.
Amendamentul a fost respins.
Dacă există pentru celelalte două amendamente.
Da, vă invit, domnule deputat Budăi.
Domnul Marius-Constantin Budăi:
Mulțumesc, domnule președinte.
Mai facem o încercare, și tot la dumneavoastră, domnule președinte. Chiar credeam c-aveți
empatie, chiar credeam că puteați transforma acea eroare. Eu am crezut-o eroare, vă spun sincer, cu
ajutorul de deces, și chiar credeam că dumneavoastră o să reparați acea eroare, dar se pare că nu.
Trebuie să luați bani și de la decedați. Mai încercăm o dată cu viii.
La capitolul III, „Dispoziții finale”, din Proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de
stat pe anul 2021, după art.15 se introduc două noi articole, respectiv articolele 151 și 152, cu următorul
cuprins. N-o să vă citesc în integralitatea lor amendamentele, pentru a nu vă răpi din prețiosul timp. În
esență, în esență, vorbim în primul amendament de un milion de oameni care câștigă pensia minimă și
propunem două praguri de majorare, așa cum prevede Legea nr.127, cum ar fi trebuit să calculăm
începând cu data de 1 septembrie 2021, pe cei cu 10 ani vechime și pe cei cu 15 ani vechime, și,
evident, câte 1% pe anii lucrați în plus, pentru a încuraja munca. Și, bineînțeles, majorarea valorii
punctului de pensie începând cu 1 aprilie, că de la 1 martie nu se mai poate, la 1 775, cât at fi trebuit să
fie, și la 1 septembrie 2021, la 1 875.
Mulțumesc frumos pentru atenție.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat.
Votați, vă rog.
118 voturi pentru, 243 de voturi contra.
Amendamentul de la punctul 2 a fost respins.
Mai există un amendament depus.
Vă invit, domnule deputat.
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Domnul Adrian Solomon:
Mulțumesc, domnule președinte.
Chiar dacă colegul meu Marius Budăi a vorbit despre ajutorul de înmormântare, la art.16 lit.a)
propunem ca anul acesta să înghețăm, dacă ați înghețat pensiile, salariile, să înghețăm și ajutorul de
înmormântare la valoarea de 5 429 de lei și, la lit.b), pentru membrii de familie, 2 715 lei.
Aceste valori nu sunt mari, s-au plătit în 2020, când era criza mai puternică și cheltuielile mai
mari. Acum poate ne-am mai stabilizat, dar oricum, pentru 49 de lei, domnule prim-ministru, sunt bani
de lumânări, nu-s alți bani. Vă asigur că românii le vor aprinde pentru sănătatea dumneavoastră. Nu le luați.
Domnul Ludovic Orban:
Supun votului amendamentul formulat de domnul deputat Solomon.
Votați, vă rog.
119 voturi pentru, 230 împotrivă, o abținere.
Și al treilea amendament a fost respins.
Trecem la dezbaterea pe articole, anexe.
Supun votului titlul proiectului legii.
Votați, vă rog.
Cu 244 de voturi pentru, 117 împotrivă, adoptat.
Supun votului titlul Capitolului I.
Votați, vă rog.
Cu 248 de voturi pentru și 118 contra, adoptat.
Supun votului denumirea Secțiunii 1.
Votați, vă rog.
Cu 249 de voturi pentru, 119 împotrivă, adoptat.
Supun votului art.1.
Votați, vă rog.
Cu 249 de voturi pentru, 115 împotrivă, art.1 – adoptat.
Supun votului titlul Secțiunii 2.
Votați.
Cu 249 de voturi pentru, 117 împotrivă, adoptat.
Supun votului art.2.
Votați, vă rog.
Cu 240 de voturi pentru, 115 voturi împotrivă, art. 2 – adoptat.
Supun votului art.3.
Votați, vă rog.
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Cu 242 de voturi pentru, 119 contra, art.3 – adoptat.
Supun votului titlul Secțiunii a 3-a.
Votați, vă rog.
Cu 250 de voturi pentru, 121 de voturi contra, adoptat.
Supun votului art.4.
Votați, vă rog.
Ne-a fugit… reiau votul.
Supun votului art.4.
Cu 248 de voturi pentru, 123 de voturi contra, art.4 – adoptat.
Supun votului art.5.
Votați.
Cu 245 de voturi pentru, 120 de voturi contra, art.5 – adoptat.
Supun votului titlul Capitolului II.
Votați, vă rog.
Cu 245 de voturi pentru, 122 contra, adoptat.
Supun votului titlul Secțiunii 1.
Votați, vă rog.
Cu 242 de voturi pentru, 127 de voturi contra, adoptat.
Supun votului art.6.
Votați, vă rog.
Cu 250 de voturi pentru, 123 de voturi contra, adoptat.
Supun votului art.7.
Votați, vă rog.
Cu 245 de voturi pentru, 125 de voturi contra, adoptat.
Supun votului art.8.
Votați, vă rog.
Cu 244 de voturi pentru, 111 de voturi contra, adoptat.
Supun votului art.9.
Votați, vă rog.
245 de voturi pentru, 123 de voturi contra.
Adoptat.
Supun votului titlul Secțiunii a II-a.
Votați, vă rog.
246 de voturi pentru, 120 de voturi contra.

- 163 -

Adoptat.
Supun votului art.10.
Votați, vă rog.
Adoptat, cu 240 de voturi pentru și 125 contra.
Supun votului art.11.
241 de voturi pentru, 124 de voturi contra.
Adoptat.
Supun votului art.12.
Votați, vă rog.
244 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă.
Adoptat.
Supun votului art.13.
Votați, vă rog.
250 de voturi pentru, 130 de voturi contra.
Adoptat.
Vă supun votului art.14.
Votați, vă rog.
Cu 244 de voturi pentru, 128 de voturi contra, adoptat.
Vă supun votului titlul Capitolului III – Dispoziții finale.
Votați, vă rog.
244 de voturi pentru, 130 de voturi contra.
Adoptat.
Supun votului art.15.
Votați, vă rog.
Adoptat, cu 246 de voturi pentru, 129 de voturi contra.
Supun votului art.16.
Votați, vă rog.
251 de voturi pentru, 123 de voturi contra.
Adoptat.
Supun votului art.17.
Votați, vă rog.
239 pentru, 121 contra, adoptat.
Supun votului art.18.
Votați, vă rog.
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Adoptat, cu 244 de voturi pentru și 130 de voturi contra.
Supun votului art.19.
Votați, vă rog.
Cu 241 de voturi pentru, 129 de voturi contra, adoptat.
Vă supun votului art.20.
Votați, vă rog.
Cu 244 de voturi pentru, 128 contra, adoptat.
Vă supun votului art.21.
Votați, vă rog.
245 de voturi pentru, 125 de voturi contra.
Adoptat.
Supun votului art.22.
Votați, vă rog.
241 de voturi pentru și 129 împotrivă.
A fost adoptat și art.22.
Trecem la dezbaterea și adoptarea anexelor.
Anexa nr.1/03 – Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2019 – 2024.
Nu există amendamente.
Vă supun votului.
Votați, vă rog.
Cu 252 de voturi pentru și 122 contra Anexa nr.1/03 a fost adoptată.
Anexa nr.2/03 – Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și
alineate pe anii 2019 – 2024 (sume alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat).
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.2/03.
Votați, vă rog.
Cu 251 de voturi pentru, 124 de voturi contra, Anexa nr.2/03 a fost adoptată.
Anexa nr.3/03 – Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și
alineate pe anii 2019 – 2024 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile).
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.3/03.
Votați, vă rog.
Cu 244 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, Anexa nr.3/03 a fost adoptată.
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Anexa nr.4/03 – Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum
și altor facilități și instrumente postaderare.
Nu există amendamente.
Supun votului Anexa nr.4/03.
Votați, vă rog.
Anexa nr.4/03, adoptată cu 243 de voturi pentru și 127 de voturi contra.
Anexa nr.4/03/01 – Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor
facilități și instrumente postaderare.
Nu există amendamente.
Votați, vă rog.
Cu 243 de voturi pentru, 132 de voturi contra, Anexa nr.4/03/01 a fost adoptată.
Anexa nr.5/03 – Sinteza finanțării programelor.
De asemenea, n-avem amendamente.
Ca atare, supun la vot Anexa nr.5/03.
Votați, vă rog.
246 de voturi pentru, 128 împotrivă.
Adoptată.
Supun votului Anexa nr.5/03/01 – Fișa programului.
Nu există observații, amendamente.
Supun votului.
Votați, vă rog.
Cu 248 de voturi pentru, 128 de voturi contra, adoptat.
Supun votului Anexa nr.6/03 – Programul de Investiții Publice pe grupe de investiții și
surse de finanțare.
De asemenea, fără amendamente.
Votați, vă rog, Anexa nr.6/03.
Cu 245 de voturi pentru, 124 împotrivă, adoptată.
Anexa nr.6/03/01 – Fișa Obiectivului/Proiectului/Categoriei de investiții.
Fără amendamente.
Votați, vă rog.
Adoptată cu 251 de voturi pentru, 125 de voturi contra.
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Trecem la Anexa nr.1/04 – Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe
anii 2019 – 2024.
Neavând amendamente, vă supun votului adoptarea anexei.
Votați, vă rog.
Cu 247 de voturi pentru, 128 de voturi contra, Anexa nr.1/04, adoptată.
Anexa nr.2/04 – Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și
alineate pe anii 2019 – 2024 ( sume alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj).
N-avem amendamente.
Supun la vot adoptarea anexei.
Votați, vă rog.
Anexă adoptată cu 252 de voturi pentru și 125 de voturi contra.
Supun dezbaterii Anexa nr.3/04 – Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019 – 2024 ( sume alocate din fonduri externe nerambursabile).
Fără amendamente.
Supun votului adoptarea.
Adoptată cu 247 de voturi pentru și 125 de voturi contra.
Anexa nr.4/04 – Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum
și altor facilități și instrumente postaderare.
Votați, vă rog.
Cu 254 de voturi pentru, 123 de voturi contra, Anexa nr.4/04, adoptată.
Anexa nr.4/04/01 – Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor
facilități și instrumente postaderare.
Nu există amendamente.
Supun votului adoptarea Anexei nr.4/04/01.
Adoptat cu 239 pentru, 124 împotrivă.
Anexa nr.5/04 – Sinteza finanțării programelor.
N-avem amendamente.
Supun votului Anexa nr.5/04.
Votați, vă rog.
Cu 241 de voturi pentru, 126 de voturi contra, Anexa nr.5/04, adoptată.
Anexa nr.5/04/01 – Fișa programului.
N-avem amendamente.
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Supun votului.
Votați, vă rog.
246 de voturi pentru, 127 împotrivă.
Adoptat.
Anexa nr.6/04 – Programul de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare.
N-avem amendamente.
Votați, vă rog. (Discuții.)
Cu 243 de voturi pentru, 123 de voturi contra, a fost adoptată Anexa nr.6/04.
Anexa nr.6/04/01 – Fișa Obiectivului/Proiectului/Categoriei de investiții.
Fără amendamente.
Supun votului.
Votați, vă rog.
Cu 246 de voturi pentru și 126 de voturi contra, adoptat.
Anexa nr.7/04 – Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri
proprii pe anii 2019 – 2024.
Fără amendamente.
Supun votului adoptarea Anexei nr.7/04.
Votați, vă rog.
Cu 248 de voturi pentru, 123 de voturi contra, Anexa nr.7/04, adoptată.
A fost ultima.
Doamnelor și domnilor deputați și senatori, am încheiat dezbaterea pe articole, anexe.
Urmează să procedăm la votul în ansamblu asupra Proiectului de lege al bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021.
Supun votului proiectul legii.
Votați, vă rog… Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
Votați, vă rog. (Aplauze.)
Cu 254 de voturi pentru, 128 de voturi contra, a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021.
Doriți motivarea votului, explicarea votului?
Poftiți, vă rog.
Domnul Lucian Romașcanu:
Mulțumesc, domnule președinte.
Doamnă președintă…
Domnul Ludovic Orban:
Am rugămintea să nu plecați din sală. După ce va interveni liderul de grup de la Senat al PSD o
să rog liderii de grup să mai avem o discuție.
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Vă rog să nu părăsiți sala, că mai e un punct pe ordinea de zi.
Domnul Lucian Romașcanu:
Nu părăsiți sala, ca să ascultați ce avem de spus.
Dragi votanți ai partidelor de la guvernare, dragi copii, dragi părinți, dragi antreprenori,
Partidul Național Liberal și colegii din coaliție vă propun sloganul lor pe 2021 care este „Prin voi
înșivă”. Descurcați-vă dragi români, pentru că asta este tot ceea ce poate să vă propună această
coaliție. Și împreună, și dumneavoastră ați luat, și noi am luat plasă cu acest Guvern și sperăm ca ceea
ce se întâmplă acum în politica românească să fie ultima experiență de acest gen. Asta este plasa pe
care am luat-o! (Aplauze.)
Domnul Ludovic Orban:
Ați terminat, da?
Domnul Lucian Romașcanu:
Apoteotic.
*
Domnul Ludovic Orban:
Bine.
Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, astăzi, 2 martie 2021, s-au
depus la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați
și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi, adoptate de ambele
Camere ale Parlamentului:
1. Legea bugetului de stat pe anul 2021 (PL-x 109/2021, L35/2021) – procedură de drept comun;
2. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (PL-x 110/2021, L36/2021) –
procedură de drept comun.
Termenul pentru sesizare este de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun,
de la data depunerii, astăzi, 2 martie 2021.
Invit pe liderii de grup ai formațiunilor politice pentru o consultare.
PAUZĂ
Domnul Ludovic Orban:
Prin acordul liderilor, am decis ca punctul 3 care era pe ordinea de zi să îl dezbatem într-o
ședință ulterioară.
Vă reamintesc că este vorba despre un proiect foarte important care necesită o majoritate
calificată și nu cred că ne putem expune riscului de a nu adopta proiectul.
Vom conveni reintroducerea pe ordinea de zi la o ședință ulterioară.
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Ca atare, declar închisă ședința Camerelor reunite, maraton, de ieri și astăzi. (Aplauze.)
Vă felicit pentru rezistență, pentru faptul că ați fost mobilizați și că am reușit să oferim
României un buget serios.
Vă doresc spor la treabă!
Ședința s-a încheiat la ora 20.03.

- 170 -

