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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 4 august 2021 

 

- sesiune extraordinară - 

 

Şedinţa a început la ora 14.04. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Declar deschisă ședința plenului Senatului, întrunit în sesiune extraordinară astăzi, 4 august 2021. 

Ședința este condusă de subsemnata, Anca Dragu, președintă a Senatului, asistată de domnul 

senator Eugen Pîrvulescu și domnul senator Dan Ivan, secretari ai Senatului. 

Stimați colegi, 

În temeiul dispozițiilor art.66 și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, precum 

și ale art.84 din Regulament, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară astăzi, 4 august. 

Ordinea de zi și programul sesiunii extraordinare se regăsesc înscrise în Decizia nr.9 din 2021 

și sunt publicate pe pagina de internet a Senatului. 

Vă prezint ordinea de zi, respectiv informare cu privire la Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea 

unor împrumuturi din Trezoreria Statului. (b354/2021) 

De asemenea, vă prezint programul de lucru propus pentru sesiunea extraordinară: miercuri, 

4 august 2021, ora 14 – lucrări în plenul Senatului. 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra ordinii de zi și a programului de lucru pentru 

sesiunea extraordinară a Senatului. 

Vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul sistemului de vot electronic hibrid, 

respectiv prin intermediul tabletei puse la dispoziție de STS și card de vot electronic, iar senatorii care 

nu vor putea să-și exprime votul în această modalitate vor fi apelați, din sala de plen, la numerele de 

telefon puse la dispoziție la solicitarea liderilor de grup. 

Rezultatul votului se obține prin însumarea voturilor exprimate prin sistemul electronic hibrid, 

vot și tabletă și prin apel nominal telefonic. 

În timpul ședinței de vot electronic hibrid, în cazul în care senatorul este înregistrat în aplicație 

sau are cardul de vot introdus în consolă, dar nu apasă nicio tastă, va figura absent la votul respectiv. 
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În situația în care, din eroare, senatorul prezent în sala de plen își exercită votul prin 

intermediul cardului de vot, cât și on-line, prin intermediul tabletei, sau prin apel telefonic, în mod 

automat se va lua în considerare votul exprimat în sala de plen prin intermediul cardului de vot. 

Pentru că vom trece la vot, îi rog pe colegii care sunt conectați on-line… Avem o intervenție 

din partea liderului Grupului PSD.  

Domnule senator Romașcanu,vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Am doi colegi și cu doamna președintă trei în spate, a mai venit un coleg. 

În primul rând, pe fond. Astăzi suntem chemați în sesiune extraordinară pentru a fi informați 

despre ordonanța de urgență a Guvernului privind cotele de cofinanțare pe care le vor primi autoritățile 

locale pentru a atrage fonduri europene. 

Pe fond, ideea este una bună, pentru că avem nevoie să dezvoltăm comunitățile locale. Totuși, 

există niște lucruri extrem de periculoase în această ordonanță, periculoase privind trecutul și 

construcția fondurilor bugetare, periculoase privind viitorul. 

În primul rând, vă aduc aminte că PSD a lăsat în Trezorerie 5,4 miliarde de euro. În acest 

moment Guvernul propune finanțarea Trezoreriei până la un plafon de șase sute și ceva de milioane de 

lei, bani din privatizări. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Domnule senator, 

Discutăm despre procedura de vot. Aici noi nu dezbatem în acest moment un act normativ. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

După… Nu. Să reiau ce am vorbit până acum când ajungem acolo? Nu vorbim… Lăsați-mă să-mi 

termin punctul de vedere, după care… (Neinteligibil.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Păi, în care context? Adică… Acum discutăm despre procedura de vot. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Și când discutăm despre… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Păi, discutăm despre lege în momentul în care va veni la vot la plen, undeva, în luna septembrie. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Nu. Haideți să vă explic… Atunci… păi, asta este explicația absenței de la vot a Partidului 

Social Democrat. 
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Stimați colegi de la media, că oamenii din Parlament nu servesc, aceasta este ideea pentru care 

Grupul Partidului Social Democrat nu este prezent astăzi la vot și, deși susținem finanțarea 

comunităților locale, în niciun caz nu putem, printr-un vot, în acest moment să susținem privatizările, 

mai ales că avem o lege care oprește vânzarea participațiilor și activelor statului în pandemie. 

Deci Grupul Partidului Social Democrat este absent de la acest vot. Din păcate, constatăm că 

absenți sunt și cei care ar trebui să susțină activitățile Guvernului, iar această modalitate de vot cu 

tableta e OK, prin telefon de pe plajă nu este OK. Sperăm să trageți în continuare semnale de alarmă, 

pentru ca parlamentarii să vină la serviciu. 

Vă mulțumesc. 

Grupul Partidului Social Democrat nu votează, nu e prezent la acest vot. 

Mersi. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc. 

Aș vrea să fac o precizare în răspuns la cea ce spuneți dumneavoastră. 

După cum am spus, ne încadrăm în art.115 alin.(5) din Constituția României și este 

posibilitatea pe care a gândit-o legiuitorul ca Parlamentul să știe despre ordonanța de urgență adoptată 

de Guvern. Astfel, 115 alin.(5) ne spune că „ordonanța de urgență intră în vigoare numai după 

depunerea sa spre dezbatere în procedura de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după 

publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în 

mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere.” 

Deci în acest context facem această sesiune extraordinară și este vorba, repet, de dreptul pe care 

legiuitorul l-a gândit, ca parlamentarii să știe și să ia act și să voteze ordonanțele de urgență ale Guvernului. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Doar o completare sau o… cum să-i spun, să mă fac mai bine înțeles, noi nu suntem de acord 

cu o sesiune extraordinară pe o ordonanță de urgență fundamentată prost și nedetaliată. 

Sigur, suntem pe toate procedurile pe care le spuneți. Noi nu votăm această ordine de zi și 

suntem împotriva unei sesiuni extraordinare pe o ordonanță de urgență atât de prost făcută și 

periculoasă pentru noi. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Această ordonanță de urgență ajunge acum în comisii, acolo va fi locul dezbaterii și apoi în 

ședința de plen, iar această ședință, stimate domnule senator, această discuție, probabil că o vom relua 

în luna septembrie. 



 

- 5 - 

 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar USR. 

Vă rog, domnule senator Radu Mihail. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

Vream doar să subliniez faptul că cine vrea cu adevărat să dezbată pe fond și să identifice 

probleme, să corijeze probleme, muncește. Deci bănuiesc că parlamentarii PSD sunt acum în locuri 

unde nu au acces la tablete, nu au acces la telefoane și, atunci, nu pot să intervină pentru a-și exprima 

dezacordul cu faptul că această ordonanță nu are conținutul… dezacordul  cu această ordonanță de urgență. 

Realitatea este că putea Grupul PSD să voteze „prezent, nu votez”, să arate că este implicat, că 

vrea cât mai repede ca această ordonanță să fie dezbătută pentru a o putea corecta, dacă, într-adevăr, 

este ceva de corectat, dar motivația că nu vrem, așa, în general să votăm, pentru că a apărut ceva de la 

Guvern nu ajută pe nimeni. Suntem aici să dezbatem, ordonanța intră în circuit și în circuit, dacă vă 

interesează, încercați să o accelerați ca să putem să avem o concluzie și o îmbunătățire, dacă e 

necesară, cât de repede se poate. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Revin  la ordinea de zi și la votul pe ordinea de zi și-i rog pe colegii care sunt conectați on-line 

prin tablete să fie atenți pentru că vom intra în procedură de vot. 

Stimați colegi, 

Supun votului ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară de astăzi, 

4 august 2021. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

26 de voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, 3 „nu votez”. 

Urmează exercitarea votului prin apel nominal efectuat telefonic. 

Îl rog pe domnul secretar Pârvulescu să efectueze apelul telefonic. 

Vă rog, domnule secretar. 

Avem o intervenție pe procedură din partea domnului senator Romașcanu. 

Vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Spuneți-mi dacă există listele trimise de liderii de grup. Nu am văzut. Da? Mersi. (Discuții.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

PSD nu vrea să voteze. Nu vrea să participe. 

PAUZĂ 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Stimați colegi, începem sesiunea de vot telefonic. 

Începem cu colega, doamna senator Anastase Roberta-Alma și pregătim doamna senator Anisie 

Monica-Cristina. 

Fac precizarea că Grupul PSD nu votează, nu participă la vot și Grupul AUR, de asemenea, 

nu votează. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Roberta Anastase, senator de Prahova, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Doamna Monica Anisie. 

Pregătim domnul Antal István-Loránt. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Monica-Cristina Anisie, senator PNL de București, votul meu pentru astăzi este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Pregătim domnul senator Antal István și domnul senator Badea Viorel-Riceard. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, votul meu este pentru ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Badea Viorel-Riceard, pregătim… 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Viorel Badea, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Badea. 

Doamna Banu Claudia, pregătim domnul Bica Dănuț. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua!  
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Claudia Banu, senator Vâlcea, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Pregătim domnul Bica Dănuț și domnul Bîca Iulian-Mihail, vă rog. 

Domnul Dănuț Bica: 

Bună ziua!  

Sunt senatorul PNL de Argeș Dănuț Bica, iar votul meu este pentru atât la ordinea de zi, cât și 

la programul de lucru. 

Mulțumesc. 

Vă doresc o zi bună. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Îl sunăm pe domnul senator Bîca și pregătim domnul Bodea Marius. 

Domnul Iulian-Mihail Bîca: 

Iulian Mihail Bîca, senator Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Bîca. 

Pregătim domnul senator Bodea și apoi domnul Bourceanu Septimiu-Sebastian. 

Din sală: Nu răspunde domnul Bodea. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

O să-l luăm la apelul doi, vă rog. 

Domnul Bourceanu Septimiu, pregătim Bumb Sorin-Ioan. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

Septimiu Bourceanu, Circumscripția Constanța, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul Bumb Sorin și pregătim domnul Cadariu Constantin, vă rog. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Bună ziua! Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Bună ziua! 
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Sorin Bumb, sunt senator de Alba, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Cadariu Constantin, pregătim Carp Gheorghe, vă rog. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Pregătim Carp Gheorghe, apoi Chirteș Ioan-Cristian, senator de Mureș. 

Domnul Gheorghe Carp: 

Senator Carp, Bihor, pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Carp a fost. Acum domnul Chirteș Cristian, apoi Ciucă Nicolae-Ionel. (Discuții.) 

Domnul Chirteș nu răspunde.  

Pregătim, atunci, mai departe domnul Ciucă Nicolae, domnul Cîmpeanu Sorin Mihai. 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Bună ziua! 

Senatorul Ciucă sunt, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule ministru. 

Domnul ministru al învățământului, domnul Cîmpeanu, apoi domnul premier Florin Cîțu, vă rog. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, PNL, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Mai departe. Domnul premier Florin Cîțu. (Discuții.) 

Sună ocupat. Încercăm la apelul doi. 

Mergem mai departe la domnul Cseke Attila-Zoltan, senator. (Discuții.) 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila și votez pentru la ordinea de zi și la…  
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. Mulțumesc. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

…punctul pus pe ordinea de zi. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Cseke Attila. 

Mai departe mergem la domnul senator Fejér László-Ődőn, apoi Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator de Covasna, UDMR, și votez „pentru” 

pentru cele două puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

O zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Chirteș Ioan, vă rog. Domnul senator de Mureș, Chirteș. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc. 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, votul meu este pentru la tot ce e pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc frumos. 

Domnul senator Chirteș, apoi doamna Firu Stela, vă rog. Și domnul Florean Ovidiu-Iosif apoi. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua!  

Sunt senatorul de Mureș Cristian Chirteș și votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule Chirteș. 

Doamna Firu Stela. Apoi Florean Ovidiu-Iosif, vă rog. 

Doamna Stela Firu: 

Bună ziua! 

Stela Firu, senator de Mehedinți, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul Florean Ovidiu-Iosif, apoi domnul Ghica Cristian, vă rog. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Bună ziua!  

Ovidiu Florean, sunt senator PNL de Bistrița-Năsăud, votez pentru. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul Ghica Cristian, apoi domnul lider de grup Guran Virgil, vă rog. 

Domnul Cristian Ghica: 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Senator USR Cristian Ghica, votez „da”. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Ghica Cristian. 

Mulțumesc. 

Domnul Guran Virgil, apoi Hatos Adrian. 

Domnul Virgil Guran: 

Senator Virgil Guran, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Domnul Hatos Adrian, apoi doamna Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Adrian Hatos: 

Adrian Hatos, sunt senator PNL de Bihor, sunt de acord. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

„Pentru”. 
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Mulțumim, domnule Hatos. 

Ioan Raluca-Gabriela, apoi domnul senator Iordache Ion. (Discuții.) 

Nu zice nimic. 

Din sală: Doamna Ioan Raluca nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Doamna Ioan Raluca-Gabriela? Mergem la apelul doi. 

Domnul Iordache Ion și sunt dator să o sunăm pe doamna Iovanovici-Șoșoacă, pentru că nu are 

grup și nu știm care este poziția dumneaei. Grupul AUR și Grupul PSD au spus că nu, n-am primit 

listă, dar la doamna Șoșoacă, nefiind… (Neinteligibil.) 

Vă rog. 

Domnul Ion Iordache: 

Ion Iordache, senator, Circumscripția nr.20 Gorj, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Doamna Iovanovici-Șoșoacă Diana, apoi domnul Lavric Sorin, vă rog. 

Din sală: Doamna Iovanovici nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul Sorin Lavric: 

Bună ziua! Sorin Lavric sunt, sunt prezent, dar nu votez, opțiunea mea este „nu votez”. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Lavric nu votează. 

Mulțumesc. 

Domnul Sorin Lavric: 

E în regulă? 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Este în regulă. 

Iovanovici-Șoșoacă nu răspunde mi-ați spus, da? (Discuții.) 

Bun. Mergem mai departe la doamna Muntean Lucica Dina, doamna senator, apoi domnul 

Nazare Alexandru. 

Vă rog. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Bună ziua! 
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Sunt Lucica Dina Muntean, senator de Hunedoara, și votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Mergem la domnul senator Nazare Alexandru, apoi domnul Niculescu-Ţâgârlaş Cristian. 

Din sală: Nu răspunde domnul Nazare. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Cine nu răspunde? Domnul...? 

Din sală: Nazare. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Nazare nu răspunde. 

Domnul Niculescu-Ţâgârlaș? 

Din sală: Nici domnul Niculescu nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu:  

Apoi doamna Ioan Raluca-Gabriela, vă rog. Ioan Raluca-Gabriela, domnul Tâgârlaș și domnul 

Nazare. Nu răspunde domnul Nazare, nu? (Discuții.) 

Nu răspunde. 

Mulțumesc. 

Nici domnul Țâgârlaș am înțeles că nu răspunde. (Discuții.) 

Vă rog, vă rog. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Sunt Ioan Raluca-Gabriela, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul Țâgârlaș nu răspunde. 

Mai departe mergem la domnul senator Novák Csaba-Zoltán, apoi domnul ministru Oros 

Nechita-Adrian. 

Vă rog. (Discuții.) 

Domnul Novák nu răspunde. Încercăm la apelul doi. (Discuții.) 

Domnul ministru Oros Nechita-Adrian, apoi doamna senator Pauliuc Nicoleta. (Discuții.) 

Domnul Oros nu răspunde. 

Vă rog. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Nicoleta Pauliuc, sunt senator PNL de Ilfov, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnul senator Pălărie Ștefan, apoi domnul senator Petcu Toma-Florin. 

Vă rog. (Discuții.) 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Nu s-a auzit foarte bine, da? 

Alo! Mă auziți? 

(Neinteligibil.)… sunt Ștefan Pălărie, senator USR PLUS, Circumscripția nr.42 București, votul 

meu este pentru ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator Pălărie. 

Mai departe, domnul Toma Petcu, vă rog. 

Domnul Popescu Ion-Dragoș. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună ziua! 

Petcu Toma, senator Circumscripția nr.19 Giurgiu, senator PNL, votez pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Petcu. 

Domnul Popescu Ion-Dragoș, apoi domnul Potecă Vasilică, vă rog. 

Domnul Ion-Dragoș Popescu: 

Bună ziua! 

Dragoș Popescu, senator Circumscripția nr.16 Dâmbovița, votul meu este pentru ordinea de zi 

și programul de lucru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 
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Domnul Vasilică Potecă: 

…Potecă, PNL  Hunedoara, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator Potecă. 

Mergem mai departe la domnul Pufu Vlad-Mircea, apoi… 

Vă rog. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Bună ziua! 

Senator Vlad-Mircea Pufu, votez pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul Scarlat George, senator, doamna Scântei Laura-Iuliana. 

Din sală: Nu răspunde domnul Scarlat. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Am înțeles, mergem la votul doi. 

Doamna Scântei, doamna Spătaru Elena. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Iulia Scântei, sunt senator PNL de Iași, și votul meu pentru proiectul de pe ordinea de zi este 

vot pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator Scântei. 

Apelăm pe doamna senator Spătaru Elena, apoi pe domnul Tánczos Barna, vă rog. 

Doamna Elena-Simona Spătaru: 

Bună ziua! 

Senator Spătaru Elena-Simona, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Spătaru. 

Mergem mai departe. 

Apelăm pe domnul Tánczos Barna, apoi domnul Trifan Raoul-Adrian. (Discuții.) 

Tánczos Barna nu răspunde, domnul senator. 
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Mai departe, domnul Trifan Raoul-Adrian și domnul Turos Lóránd. 

Domnul Turos Lóránd: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Turos Lóránd, votul meu este pentru, atât la ordinea de zi, cât și pentru 

programul de lucru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator Turos. 

Mergem mai departe. (Discuții.) 

Trifan Raoul-Adrian nu răspunde. 

Mergem la apelul doi. 

Mai departe, domnul senator Țapu Nazare, domnul senator Vela Ion Marcel. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Domnul Vela Marcel, apoi domnul Veștea Mihail. 

Vă rog. (Discuții.) 

Domnul Mihail Veștea: 

Alo! Bună ziua! 

Stimați colegi, 

Mihail Veștea, de la Brașov, votul meu este pentru. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Domnul Vela Ion Marcel, vă rog. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua! 

Votul meu este pentru, Marcel Vela, senator Circumscripția nr.11 Caraș-Severin. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Vela, domnule Marcel. 

Viașu Cosmin-Adrian, apoi Vlad Sergiu Cosmin. 



 

- 16 - 

 

Domnul Cosmin-Cristian Viașu: 

Bună ziua! 

Sunt Cosmin-Cristian Viașu, senator USR de Sălaj, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Vlad Sergiu Cosmin, apoi Voiculescu Liviu-Dumitru. (Discuții.) 

Vă rog. Vă rog. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Sunt senatorul Liviu Voiculescu, Circumscripția electorală nr.30 Olt, votul meu este pentru astăzi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Și Vlad Sergiu Cosmin? (Discuții.) 

Nu răspunde. 

Mergem la apelul doi, atunci. 

Încercăm la domnul Bodea Marius, vă rog. 

Domnul Niculescu-Țâgârlaș, vă rog, să-l luați. 

Pe Trifan imediat îl luăm. 

Domnul Bodea nu răspunde. 

Dați-mi domnul Tâgârlaș, vă rog. 

Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș: 

Senator Niculescu-Țâgârlaș Cristian, de Maramureș, PNL, vot pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Mergem la domnul Trifan ați spus. Imediat. 

Trifan Raoul-Adrian, vă rog să-l apelați. 

Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Timiș Raoul Trifan, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vot pentru. 

Mulțumesc, Trifan Raoul-Adrian. 
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Imediat, stimați colegi. Numai puțin. 

Vă rog, mergem mai departe la apelul doi, la domnul... imediat… Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Scarlat George, vă rog. (Discuții.)  

Vă rog. 

Domnul George Scarlat: 

Bună ziua, stimați colegi! 

George Scarlat,  sunt senator de Galați, votul meu pentru astăzi este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Scarlat. 

Vă rog să încercăm la apelul doi la domnul Tánczos Barna.  

Vă rog. Apoi la... 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Alo! Bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Novák Csaba-Zoltán. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Vă mulțumesc și vă doresc o vară plăcută în continuare. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos, domnule senator. 

Încercăm la domnul Nazare Alexandru, vă rog. 

Vă rog. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Barna Tánczos, senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este „da” pentru toate punctele 

de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru Tánczos Barna. 

Mai încercăm o dată la Vlad Sergiu Cosmin, vă rog? (Discuții.) 

Bodea Marius. Am zis? Nu, acum... (Discuții.) 

Nu răspunde domnul Nazare. Imediat. 

Domnul  Oros, da. Oros Nechita, vă rog. 
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Domnul Nechita-Adrian Oros: 

Adrian Oros, senator PNL de Cluj, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Vlad Sergiu Cosmin. Încercăm apelul doi?  

Ne apropiem de final. Ați spus ceva? Mai era cineva? (Discuții.) 

Doamna Șoșoacă mai încercăm o dată, aveți dreptate. Mulțumesc. 

Din sală: Nu răspunde domnul Sergiu Cosmin. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul Sergiu Cosmin. Și la domnul Bodea Marius ați mai încercat o dată? Nu cred că am… 

Sergiu Cosmin nu răspunde și mai încercați la domnul Bodea Marius și… (Discuții.) Nu răspunde 

domnul Bodea, da? (Discuții.) 

Nici doamna Iovanovici nu răspunde. 

Și domnul premier Cîțu apelul doi, vă rog. (Discuții.)Așa este. 

Deci domnul Bodea Marius nu răspunde la apelul doi. 

Acum încercăm la domnul Cîțu. Imediat fac o recapitulare. 

Doamna Iovanovici nu răspunde la apelul doi. Nazare nu răspunde. (Discuții.) 

Nu răspunde nici domnul Cîțu. Imediat. 

Sunați-l pe domnul premier, vă rog mult. 

Domnul Florin-Vasile Cîţu: 

Bună ziua! 

Senator Cîțu Florin-Vasile, votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule premier. 

Bun. 

Deci la apelul doi nu au răspuns colegii Bodea și doamna Șoșoacă. De asemenea, nici domnul 

Vlad Sergiu Cosmin. 

Am încheiat apelul telefonic. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Doamna președinte, 

Stimați colegi, 
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Suntem în măsură să anunțăm rezultatul votului din sesiunea din 4 august, sesiunea extraordinară: 

- la votul telefonic am avut:  46 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- total vot telefonic plus tabletă plus cartelă în sala de plen: 72 de voturi total pentru, zero 

contra, zero abțineri. 

Vă mulțumesc.  

O zi bună! 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule secretar. 

Ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară de astăzi, 4 august 2021, au 

fost aprobate cu 72 de voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri. 

Vă aduc la cunoștință că în ședința de Birou permanent de astăzi, 4 august, a fost repartizat 

comisiilor permanente competente pentru a fi analizat și dezbătut în conformitate cu procedura 

legislativă următorul proiect de lege privind aprobarea unei ordonanțe de urgență:  

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2021 pentru 

unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 

Termenul stabilit pentru depunerea avizelor și raportului comisiilor de specialitate este de 2, 

respectiv 7 septembrie 2021. 

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

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.55. 


