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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 14 septembrie 2021 

 

Şedinţa a început la ora15.05. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 14 septembrie. 

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

senator Robert-Marius Cazanciuc și domnul senator Dan Ivan, secretari ai Senatului. 

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

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

pagina de internet a Senatului. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor articolelor 111 și 136 din Regulamentul Senatului, în 

situații excepționale, ședințele plenului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și 

adoptarea inițiativelor legislative se vor face printr-o procedură simplificată. 

Pentru operativitate, în prima parte a ședinței de plen, se vor desfășura dezbaterile asupra 

punctelor înscrise pe ordinea de zi, după aceasta se trece la sesiunea de vot final. 

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a hotărât ca votul să se exercite prin intermediul 

sistemului electronic hibrid, tabletă STS plus card de vot electronic, iar senatorii care nu vor putea  

să-și exprime votul în această modalitate vor fi apelați, din sala de plen, conform listelor depuse la 

unul dintre cei doi secretari de către liderii grupurilor parlamentare. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Avem o intervenție asupra ordinii de zi. 

Domnul senator Mihail, liderul Grupului parlamentar USR. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

După scurte consultări cu colegii de grup, am vrea să vă propunem ca la numărul 4, marginal 4, 

L241/2021, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, să votăm o 

retrimitere la comisie pentru o săptămână. 
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Mulțumesc.  

Doamna Anca Dana Dragu: 

(Discuții.) Nu se mai închid microfoanele. 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Supun la vot propunerea domnului senator Radu Mihail de retrimitere către comisie a punctului 

4 marginal și propun vot prin ridicarea mâinii. 

Cine… (Discuții.) 

Este vorba de o retrimitere la comisie. 

Vreți să votați cu cartelă? (Discuții.) 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă propun un vot test pentru a trece la votul privind propunerea liderului USR de retrimitere la 

comisie a punctului 4 marginal. 

Încercăm votul test. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

78 de voturi exprimate. 

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului senator Radu Mihail de retrimitere la 

comisie a punctului 4. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

76 de voturi pentru, 2 împotrivă, zero abțineri, unul „nu votez”. 

Punctul 4 va fi retrimis către comisie. 

Stimați colegi, 

Vă reamintesc că asupra punctelor de la 1 la 17 ale ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin 

vot în sesiunea de vot final, conform programului stabilit, atunci când vom exercita votul și asupra 

inițiativelor legislative ce se vor dezbate astăzi. 

* 

Trecem la punctul 18 al ordinii de zi. Avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi 

utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. (L243/2021) 

Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere a proiectului de 

lege privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 
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Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Nu avem intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 19 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe. (L245/2021) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. Nu avem… 

Domnul senator Maricel Popa, vă rog. 

Domnul Maricel Popa: 

Doamna președintă, 

Stimați colegi, 

Ultimii doi ani ne-au arătat tuturor efectele exodului medicilor români. Noi, de la PSD, am 

înțeles cu mult timp înainte că este nevoie să ținem specialiștii acasă, că românii au nevoie de medici 

pregătiți care să-i ajute. 

De aceea, Guvernul Social Democrat a majorat salariile tuturor celor care lucrează în domeniul 

medical, în avans față de calendarul aprobat pentru alte categorii de bugetari. Acum, acești români, 

care au grijă de sănătatea noastră, au venituri care să-i ajute să rămână în țară, venituri decente. Nu este 

însă nevoie doar de salarii, ci și de investiții masive pentru dotări și echipamente. 

Educația și sănătatea au beneficiat de investiții majore în perioada guvernării Partidului Social 

Democrat. În aceste domenii avem nevoie de categorii de angajați, care merită tot respectul nostru și 

merită să aibă condiții optime, inclusiv de locuit, pentru a rămâne în țară să-și ajute semenii. 

Noi, Grupul Partidului Social Democrat, vom vota pentru. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am încheiat dezbaterile asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 20 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. (L249/2021) 
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Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este de admitere a 

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile asupra acestui punct. 

Avem un vorbitor din partea Guvernului. 

Domnul secretar de stat Heiuș Lucian. Îi dăm cuvântul. 

Vă rog, stimate domn. 

Domnul Lucian Ovidiu Heiuș – secretar de stat la Ministerul Finanțelor: 

Doamna președintă, 

Doamnelor și domnilor deputați, 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal au fost introduse noi reguli privind TVA în domeniu 

comerțului electronic, ca urmare a transpunerii în legislația națională a unor di rective ale 

Consiliului Uniunii Europene. 

De asemenea, o altă măsură, introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59, se 

adresează contribuabililor care datorează impozitul specific unor activități, fiind reglementată 

amânarea datei pentru declararea și plata impozitului specific aferent semestrului 1 pe 2021 de la data 

de 25 iulie la data de 25 decembrie 2021. 

Ministerul de Finanțe susține raportul de admitere a proiectului de lege. 

Vă mulțumesc frumos. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim pentru precizări, domnule secretar de stat Heiuș. 

Nu sunt alte intervenții. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

Mai departe. La punctul 21 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (L244/2021) 

Raportul Comisiei pentru sănătate este de admitere, cu amendamente admise și amendamente 

respinse, a proiectului de lege privind respingerea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 
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Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Streinu Cercel. 

Vă rog. 

Domnul Adrian Streinu Cercel: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Astăzi am avut în cadrul Comisiei pentru sănătate o dezbatere foarte bună cu privire la această 

ordonanță de urgență pentru care noi propunem raport de admitere asupra proiectului de lege privind 

respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020, întrucât majoritatea membrilor comisiei, 

adică 10 din 13, am considerat că se produce o inechitate între sistemul public și, respectiv, cel privat, 

urmând ca într-un timp ulterior să încercăm să creionăm un act normativ care să vină și să compenseze 

diferențele de costuri ale actelor medicale atât în mediul public, cât și în mediul privat. 

Vă mulțumesc și sper să votăm în totalitate acest raport. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Nu sunt alte intervenții asupra acestui punct al ordinii de zi. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 22 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul. (L288/2021) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere, cu un amendament admis și 

amendament respins, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

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

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Maricel Popa. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Maricel Popa: 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79 pentru 

modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

Stimați colegi, 

În România există o mare problemă în tot ceea ce ține de zona de urbanism. Un exemplu 

elocvent este municipiul Iași, unde haosul urbanistic domnește de foarte mult timp. Lipsa unor 

specialiști interesați de a intra în sistemul public, dar și lipsa de interes a autorităților locale fac ca 
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municipiul reședință de județ să nu aibă un plan urbanistic general de mai bine de 24 de ani. Concret, 

acum se lucrează la un PUG din ʹ97. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru cel mai mare municipiu 

din țară, după București? Un dezastru. 

Și situația nu este singură. Avem sute de instituții fără specialiști în urbanism. Este clar că avem 

nevoie de măsuri pentru… că dezvoltarea haotică pe linie de urbanism și amenajarea teritoriului va 

cauza probleme majore în viitor. Deja efectele anilor trecuți se văd. Avem străzi pe care nu încap 

mașinile de intervenție. Avem blocuri lângă case, fabrici lângă locuințe, iar acum este aproape 

imposibil să vii să reglementezi în acele zone. 

Vreau să-l felicit pe domnul ministru Cseke pentru această inițiativă. 

Noi, Grupul PSD, vom vota pentru. 

Vă mulțumesc.  

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc.  

Înainte de a da cuvântul domnului Raoul Trifan, senator USR PLUS, aș vrea să fac un anunț. 

La invitația domnului senator Antal Loránt, sunt prezenți la ședința de azi a plenului un grup de 

50 de pensionari, care fac parte din Clubul Pensionarilor din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. 

Vă mulțumim pentru că ne-ați onorat cu această vizită. (Aplauze.) 

Îl invit la microfon pe domnul senator Raoul Trifan. 

Domnul Raoul-Adrian Trifan: 

Mulțumesc, doamnă președintă. 

Stimați colegi, 

Această ordonanță vine în întâmpinarea nevoii reale pe care o avem în foarte multe localități 

din România, unde administrația locală nu reușește să angajeze arhitecți-șefi. 

În același timp, nu trebuie să scăpăm din vedere problema de fond, mai precis, dezvoltarea 

dezordonată din orașele și comunele României. Se construiește mult și se construiește haotic. 

Ultimul lucru de care avem nevoie acum este ca postul de arhitect-șef, mai ales într-o reședință 

de județ, să ajungă și scriptic, pentru că faptic deja se întâmplă acest lucru în unele locuri, să fie un 

simplu purtător al unei ștampile care este aplicată pe orice document care are girul primarului. 

Noi, ca parlamentari, avem datoria să venim cu proiecte de legi care rezolvă problemele din 

societate, în același timp în care nu înrăutățesc problemele deja existente. 

Înțeleg rațiunile din spatele acestui proiect de lege, dar sunt de părere că soluția la care s-a 

ajuns nu este de natură să rezolve adevărata problemă de fond pe care încercăm cu toții să o rezolvăm. 

Scopul principal al acestui proiect ar trebui să fie ca spațiul construit în localitățile din România să 
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corespundă standardelor de calitate a vieții pe care ni le dorim cu toții și pe care apartenența la 

Uniunea Europeană le impune. 

Această lege în forma de astăzi nu răspunde complet acestei nevoi și are potențialul real de a 

adânci problemele deja existente. 

Îmi pare rău că colegii din Comisia de administrație nu au dat curs solicitării USR PLUS de 

amânare a raportului pe acest proiect, pentru a ne da ocazia de a veni cu o soluție mai bună decât cea 

pe care o votăm astăzi în plen. 

Grupul USR PLUS nu poate să voteze acest proiect de lege în forma aceasta, așa că va 

vota împotrivă. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 23 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor. (L289/2021) 

Raportul Comisiei pentru administrație publică este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Începem dezbaterile asupra acestui punct. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnului Mureșan, din partea Ministerului 

Administrației și Internelor. 

Vă rog, domnule. 

Domnul Gabriel Marius Mureșan – secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Propunerea de reglementare cuprinsă în Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2021 

vizează modificarea mai multor acte normative, în principal în vederea simplificării procesului de 

avizare, autorizare privind securitatea la incendiu, respectiv a debirocratizării și reducerii poverii 

administrative. 

Vă rugăm să adoptați Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 



 - 12 - 

managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, în forma propusă de 

Comisia pentru administrație publică. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim pentru precizări. 

Nu mai sunt intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 24 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de 

furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la 

data de 31 decembrie 2022. (L274/2021) 

Raportul Comisiei pentru sănătate este de admitere a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Florian Bodog. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Mulțumesc, doamna președintă de ședință. 

Doamnelor și domnilor colegi, 

După cum ați observat avem pe ordinea de zi două ordonanțe care reglementează același lucru, 

adică modifică Legea nr.95 în ceea ce privește numărul de paturi contractate la nivelul României. 

Vă spun de la început că vom vota pentru această ordonanță. Ceea ce este regretabil este faptul 

că, nu știu, la nivel de Guvern nu există această posibilitate de a centraliza toate aceste modificări într-un 

singur act normativ și de a rezolva o dată pentru totdeauna această problemă a paturilor contractate. 

Pentru că nici în momentul de față problema nu este rezolvată, rămân în continuare foarte multe 

necunoscute și din ceea ce știu există o directivă europeană în ceea ce privește numărul de paturi, 

directivă care nu este amintită în actul normativ. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Dau cuvântul domnului senator Claudiu Mureșan. 

Domnul Claudiu-Marinel Mureșan: 

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte. 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Așa cum zicea și colegul anterior, am avut la raport în cadrul Comisiei de sănătate această 

inițiativă legislativă. Mă refer la L274/2021. Este un proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2021 pentru stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia 

contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii 

privați până la data de 31 decembrie 2022. Din perspectiva noastră, este o inițiativă legislativă care 

vizează interesul cetățenilor și are un impact favorabil pentru pacienți. Proiectul prevede limitarea 

numărului paturilor contractabile cu furnizorii privați, cu scopul de a asigura accesul pacienților la 

servicii medicale fără plata unei contribuții personale. 

Vom iniția și vom susține permanent astfel de proiecte de lege, din necesitatea asigurării 

dreptului pentru asigurați de a avea acces la servicii medicale fără contribuție personală, întrucât în 

condițiile în care asiguratul nu poate suporta contribuția personală și în condițiile în care nu va avea 

asigurat accesul la furnizori publici, acesta va accesa servicii medicale la un moment ulterior, și nu la 

momentul nevoii de astfel de servicii, ceea ce, evident, conduce în mod direct la agravarea stării de 

sănătate a asiguratului, respectiv prejudiciază, cu efecte pe termen lung, sănătatea populației. 

Da, este necesară promovarea acestui proiect, pentru a putea fi transpus în contractele încheiate 

între casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii medicale, având în vedere intrarea în 

vigoare a noului contract-cadru, scopul fiind acela de a reglementa în legislație prevederi legale clare, 

juste și echitabile, care să conducă implicit la creșterea calității actului medical și la protejarea 

pacientului. A beneficia de un pachet de servicii medicale de bază este un drept legitim, pe care, prin 

intermediul acestei inițiative legislative, nu facem altceva decât să îl legiferăm. 

Grupul USR PLUS va susține această inițiativă legislativă și vă rog pe toți să votați. 

Vă mulțumesc frumos. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 25 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale. (L286/2021) 

Raportul comun al Comisiei pentru mediu și Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond 

cinegetic este de admitere a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 
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Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Deneș. 

Domnul Ioan Deneș: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Această ordonanță de urgență de înființare a Gărzii Forestiere Naționale e un pas mare, care se 

face pentru o mai bună monitorizare a punerii în aplicare a legislației silvice aflate în vigoare, inclusiv în 

ceea ce privește trasabilitatea masei lemnoase din pădure și până în fabricile de prelucrare sau depozite. 

Mă bucur că actualul ministru al mediului a implementat înființarea Gărzii Forestiere Naționale 

prin această ordonanță. De fapt, draftul acestei ordonanțe de urgență exista în sertarele specialiștilor 

din minister încă din 2019, de pe vremea când Ministerul Apelor și Pădurilor era condus de PSD, 

numai că pe acest draft s-a așezat praful, nedorindu-se, probabil, de către foștii miniștri de dreapta să ia 

ființă o Gardă Forestieră Națională. În sfârșit, prin înființarea acestei instituții vom avea, sper, o 

coordonare unitară a celor nouă gărzi forestiere regionale din România și niciun inspector din cadrul 

gărzilor regionale să nu mai interpreteze legislația silvică în funcție de dorințele unuia sau altuia. 

Practic, majoritatea prevederilor din draftul legii conceput în 2019 se regăsesc în această 

ordonanță, cu două excepții. Prima excepție este că în vechiul draft de ordonanță nu era prevăzută 

suplimentarea numărului de posturi, prin înființarea acestei Gărzi Forestiere Naționale, cu 82 de 

posturi. Și a doua, pe care o consider extrem de importantă, este că în actuala ordonanță s-a eliminat 

evaluarea de integritate, care trebuia făcută periodic, la inspectorii din cadrul gărzilor forestiere 

naționale. Știu, din explicațiile ministrului, că aceste evaluări au fost eliminate de ANFP, însă ceea ce 

probabil nu foarte mulți știu este faptul că inspectorii din gărzile forestiere, deși fac parte din categoria 

funcționarilor publici, ei, prin activitatea pe care o prestează, au un rol cu puternic impact în societate 

și, de aceea, era important ca ei să facă această evaluare de integritate periodică. 

Închei felicitând încă o dată pe ministrul Tánczos pentru această ordonanță și cred că într-un 

viitor apropiat, după o discuție aplicată cu ANFP, se va reuși, într-o formă agreată, să apară în lege și o 

modalitate de evaluare de integritate periodică a inspectorilor din Garda Forestieră Națională. 

Vă felicit, de asemenea, anticipat și pe dumneavoastră, dragi colegi, pentru votul „pentru” pe 

care o să-l exprimăm pe acest proiect de lege. Și, de ce nu, în nota responsabilităților pe care le avem 

față de români, care ne-au trimis în Parlament, în perioada următoare să fim toți de acord cu reducerea 

TVA-ului la lemnele de foc, de la 19% la 5%, și vă garantez că noi, PSD-iștii, nu o să ne supărăm că 

veți deveni parte a acestei decizii. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Vă rog, domnule senator. 
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Domnul Ioan-Cristian Chirteş: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

În primul rând, vreau să fac câteva clarificări. Garda forestieră a fost înființată conform 

Ordonanței de urgență nr.32/2015. Încă de la acea dată, în calitate de deputat și membru al Comisiei de 

agricultură, am atras atenția asupra pericolului de a nu funcționa aceste gărzi regionale, fiindcă în acea 

ordonanță de urgență era prinsă înființarea unui organism superior, adică a Gărzii Forestiere Naționale. 

De asemenea, îi aduc aminte antevorbitorului meu că au fost discuții mari pe această temă 

privind modul în care putea să funcționeze această structură, organizată la nivel teritorial, sub 

oblăduirea unui minister în care se spunea doar „autoritatea de control”, în care nu era o structură 

stabilă, o structură bine definită. 

De asemenea, stimați colegi, trebuie să știți că în 2018 a mai fost Legea nr.265, în care s-a 

stipulat clar numărul de angajați ai acestei structuri silvice a gărzii forestiere, nu ai Gărzii Forestiere 

Naționale, în număr de 1 007 persoane. Și aici îl contrazic pe antevorbitorul meu: nu se suplimentează 

numărul de personal pe care l-am stabilit în 2018, ci din această structură, din 1 007 oameni, 85 vor 

trece în structurile Gărzii Forestiere Naționale. Trebuie să știți, stimați colegi, că este un pas înainte. În 

sfârșit putem să facem o structură care să funcționeze unitar la nivelul întregii țări, și nu să fie 

influențată de anumite voințe ale unor lideri regionali sau locali. 

Și încă ceva. Trebuie să știți că astăzi, la nivelul gărzilor forestiere, din 1 007 posturi existente 

astăzi, sunt doar 420 de angajați. Iată un grad de încadrare de sub 50%. Probabil și aici Guvernul va 

trebui să se miște repede. Să nu uităm, Romsilva are peste 15 000 de angajați, iar această structură, 

care controlează nu numai Romsilva, ci și alte structuri, are astăzi doar 420 de oameni în subordine. 

Partidul Național Liberal susține această ordonanță de urgență. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat aici dezbaterile asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 26 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind 

unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin 

educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora. (L281/2021) 
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Raportul Comisiei pentru învățământ, tineret și sport este de admitere a proiectului de lege 

privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile și invit pe doamna Maria Manea, din partea Ministerului Educației, care ne 

face câteva precizări despre această inițiativă legislativă. 

Vă rog, doamnă. 

Doamna Maria Ștefania Manea – secretar de stat la Ministerul Educației: 

Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Prezentul act normativ are în vedere modificarea Ordonanței de urgență nr.133/2020, cu 

modificările ulterioare, în sensul atribuirii Ministerului Educației și instituțiilor aflate în subordinea 

acestuia – inspectoratele școlare județene, alături de unitățile de învățământ specifice – a rolului de 

organizații partenere ale beneficiarului, și anume Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, 

prin Direcția de Implementare POAD, în scopul implementării eficiente și de urgență, odată cu 

începerea anului școlar 2021 – 2022, a măsurii POAD de acordare de tichete sociale pe suport 

electronic pentru sprijin educațional, în acest sens înlocuind organizațiile partenere prevăzute în cadrul 

Ordonanței de urgență nr.133/2020 cu instituțiile aflate în subordinea Ministerului Educației. 

Prin urmare, vă solicităm aprobarea proiectului de lege supus dezbaterii. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Îi dau cuvântul doamnei Monica Anisie. 

Doamna senator, vă rog. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 

defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 

distribuire a acestora, cu modificările ulterioare. 

În cadrul Comisiei pentru învățământ, tineret și sport, am luat în dezbatere prezentul proiect 

de lege și am hotărât în cadrul comisiei, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport de 

admitere, fără amendamente. 



 - 17 - 

Partidul Național Liberal susține acest proiect și vă rog și pe dumneavoastră să dați un vot 

pentru acest proiect de lege. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, doamna senatoare. 

Dau cuvântul doamnei senatoare Liliana Sbîrnea. 

Vă rog, doamnă. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Mulțumesc frumos, doamna președintă. 

Dacă nu ne-am uita un pic în istoricul acestui proiect de ordonanță, am zice: ce frumos e și ce 

bine pentru elevii care au probleme financiare. Cum spune aici, „cei mai defavorizați”. Ei bine, dragi 

colegi, această ordonanță de urgență a fost așa de urgent de aplicat, încât cei 80 000 de copii care anul 

trecut au solicitat acest sprijin nu au primit nici măcar un tichet. Lunar, direcțiile de asistență socială au 

trimis către prefecturi situația reactualizată, așa cum spunea legea, dar ceva s-a întâmplat. Probabil că 

acești bani, dacă veneau din fonduri europene, ne-a fost foarte greu să-i obținem. Asta arată, probabil, 

capacitatea celui care ar fi trebuit să se ocupe de acest lucru. Deci așa că vine cu „acadeaua” de anul 

trecut, o arată din nou copiilor și în această toamnă și, deși știm cu toții că a început școala, nici la 

această dată aceste tichete nu au fost distribuite. 

Calendarul, într-adevăr, este pus undeva la sfârșitul lunii septembrie, iar dovada bunăstării 

măsurilor luate în domeniul social este… o arată prin numărul de dosare depuse. Dacă anul trecut 

aveam 80 000 de copii, acum avem 300 000 de copii care își doresc și îndeplinesc condițiile să 

primească aceste tichete. Să sperăm că prin modificarea ordonanței de anul trecut, tot în regim de 

urgență, acești copii vor beneficia cel puțin anul acesta și că acel 0,2% prin care am accesat fonduri 

europene va crește. 

Partidul Social Democrat clar va vota acest proiect de lege. 

Și un lucru bun se întâmplă astăzi, că avem în banca Guvernului un reprezentant. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul doamnei senatoare Iovanovici-Șoșoacă. 

Vă rog, doamnă. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Vă mulțumesc. 
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Da, este un proiect bun, numai că am ajuns să împărțim copiii săraci în defavorizați, mai puțin 

defavorizați, mai mult decât defavorizați, cei mai defavorizați. Unde ajungem?! În acest moment, prin 

această ordonanță, dacă dumneavoastră credeți că se face dreptate, eu cred că se face o discriminare. 

Cum alegi între cei mai defavorizați, mai favorizați, mai puțin favorizați și defavorizați? Am început să 

etichetăm sărăcia. 

Anul trecut, Ministerul Educației a numărat peste 302 000 de copii „cei mai defavorizați”. În 

noiembrie încă nu se făcuseră toate listele cu acești copii, eram în campanie electorală. Fondurile nu 

ajungeau decât pentru 260 000 de copii „cei mai defavorizați”. Acum suntem în septembrie. În 

expunerea de motive – am fost curioasă să o citesc – se vorbește că s-a ajuns la „cei mai defavorizați” 

din cauza pandemiei de COVID-19. O mai mare minciună nici că se putea. Am ajuns așa după 31 de 

ani de guvernare iresponsabilă. 

În acest an, al așa-zisei pandemii de COVID-19, domnul Cîțu ne-a împrumutat de am ajuns cu 

52% din PIB împrumutați. Vreau să vă întreb: unde sunt banii? Întreb PNL-ul, pentru că domnul Cîțu 

este al dumneavoastră. Unde sunt banii împrumutați? Pentru ce am început să triem săracii între cei 

mai defavorizați, mai favorizați, mai puțin favorizați și așa mai departe? Care e diferența în sărăcie? 

Vreunul dintre dumneavoastră a trăit în sărăcie, să vadă care-i diferența între defavorizat și cel mai 

defavorizat? Adică cel care mănâncă o bomboană probabil că e mai favorizat decât cel care nu-și 

permite bomboana. 

Nu, prin această ordonanță se face o nedreptate, o discriminare între săraci și săraci! Noi nu ar 

trebui să avem săraci. Suntem una dintre cele mai bogate țări din lume. Aveți filmarea mea de la Roșia 

Montană, unde m-am dus cu 15 tone de ajutoare: cea mai săracă comunitate de oameni pe cel mai 

bogat pământ din lume. Încercați să nu mai faceți discriminări de acest gen. Sărăcia e sărăcie și atât! Și 

e rușinos pentru toată clasa politică care trăiește în huzur să aibă parte de sărăcie în România! 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim. 

Nu mai sunt intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 27 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera 

documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014 – 2020 către 

direcțiile județene pentru sport și tineret. (L287/2021) 

Raportul Comisiei pentru învățământ, tineret și sport este de admitere a proiectului de lege 

pentru aprobarea ordonanței. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Bogdan Matei. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Mulțumesc frumos, doamna președinte. 

Partidul Social Democrat va vota pentru această inițiativă legislativă, însă rămân câteva 

întrebări, pe care ne-am fi dorit să le lămurim la comisie, dar, din păcate, reprezentanții Ministerului 

Tineretului și Sportului nu au venit la această comisie și-atunci rămâne să ne adresăm în plenul 

Senatului, cu speranța că vom primi un răspuns din partea Ministerului Tineretului și Sportului cu 

privire la acest transfer. 

În condițiile în care Ministerul Tineretului și Sportului deține al doilea patrimoniu din 

România, dar un patrimoniu pe care nu deține documente aferente, mă întreb: oare cum va fi putut să 

se implementeze acest program pe fonduri europene, în condițiile în care avem 60% din taberele 

aferente, astăzi, de pe teritoriul României neintabulate? 

Merg mai departe. Cea de-a doua componentă a ministerului este cea legată de sport, unde 

numărăm 47 de cluburi sportive și 10 complexuri sportive naționale, cu un patrimoniu destul de bogat 

din punct de vedere al infrastructurii sportive, iar în această inițiativă legislativă nu se face referire nici 

măcar un cuvânt despre ceea ce avem astăzi ca infrastructură sportivă sau investiții în 

infrastructura sportivă. 

Așadar, cu speranța că vom primi un răspuns din partea Ministerului Tineretului și Sportului, 

vom vota pentru această inițiativă legislativă. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 28 avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative. (L271/2021) 
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Raportul comun al Comisiei pentru politică externă și Comisiei pentru muncă, familie și 

protecție socială este de admitere a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Nu avem intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 29 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul 

personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență 

publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat. (L279/2021) 

Raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială este de admitere a proiectului de 

lege privind aprobarea ordonanței. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului senator Florian Bodog. 

Vă rog. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Mulțumesc, doamnă președintă. 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Vreau să vă reamintesc că proiectul de lege pe care ordonanța îl… îi suspendă… căruia 

ordonanța îi suspendă aplicarea a fost un proiect de lege adoptat aproape cu unanimitate, atât în Senat, 

cât și în Camera Deputaților, pentru că a întrunit un echilibru și un consens politic. Și vreau să vă spun 

că am fost siderat în momentul în care am văzut că apare o astfel de ordonanță pe ordinea de zi, 

promovată de același Departament pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne, același 

departament care a venit în fața comisiei și cu care am discutat în mod detaliat acest proiect de lege, 

care aduce măsuri pentru a îmbunătăți activitatea serviciilor de urgență. 

Știu că șeful acestui departament, domnul Arafat, a fost în fața comisiei atât la noi, cât și la 

Camera Deputaților și l-am adus la o formă care să ajute la o bună activitate a serviciilor de urgență și 

dintr-o dată, la mijlocul anului, după ce legea a produs efecte câteva luni, suspendăm aplicarea legii. 

De ce? Pentru că nu ne-am luat noi măsurile de a asigura personal medical în România? Pentru că 



 - 21 - 

încercăm să stoarcem din personalul existent în serviciile de urgență, încercăm să-i omorâm pe acești 

oameni la locul de muncă? 

Eu cred că este o lipsă totală de responsabilitate, motiv pentru care, la fel cum am votat în 

comisie, Grupul PSD va vota împotriva suspendării acestui act normativ, care, repet, nu a fost discutat 

nici cu organizațiile sindicale din serviciile de urgență… am verificat acest lucru, cu toate că în timpul 

comisiei am fost dezinformați că s-a discutat. Nu s-a discutat cu nimeni. Și vă invit și pe 

dumneavoastră să revedeți modul în care ați votat în momentul în care acest proiect a fost pe 

ordinea de zi și ceea ce se întâmplă astăzi. Și vă invit și pe dumneavoastră să votați împotriva 

acestui act normativ. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Dau cuvântul doamnei senatoare Iovanovici-Șoșoacă. 

Vă rog. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Mulțumesc. 

Poate n-aș fi luat cuvântul dacă nu m-ar fi ațâțat domnii senatori din PSD – „prietenul tău”. 

Da, Raed Arafat este „cel mai bun prieten” al meu, al românilor. 

Eu am să vă rog să nu dați curs unei astfel de inițiative. 

Mai mult decât atât, văd că domnul Raed Arafat a ajuns să conducă România. Suntem un 

stat-pilot pentru implementarea tuturor ideilor totalitariste ale domnului Raed Arafat. Nu știu cine 

îl susține. Am înțeles că sunt vreo cinci agenții de securitate din lume. Să-l susțină în altă parte, nu la 

noi. Și uitați-vă ce a putut să emită mintea lui Raed Arafat, trecând de la acest proiect la proiectul prin 

care, în CSAT, a cerut 15 000 de angajați, ca să intre cu ei în casă peste noi, să ne și vaccineze. A 

primit aprobarea pentru 8 000. Iar acum avem un proiect de lege prin care domnul Raed Arafat va 

ajunge să conducă România numai din punct de vedere medical. Acest om nu face altceva decât să 

instituie dictatura medicală… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamna senatoare, vorbim despre un OUG semnat de Guvern… 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

… iar dumneavoastră aveți obligația să-l opriți. 

Doamna președintă, cu tot respectul… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să vă referiți la acest OUG, vă rog. 
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Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Exact ăsta este. Este preambulul, urmează nenumărate – nenumărate – proiecte legislative ale 

domnului Raed Arafat, prin care s-a terminat și cu Parlamentul, s-a terminat… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă mulțumim, doamna senatoare. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

… și cu Guvernul. 

Vă mulțumesc… (Neinteligibil.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

V-aș propune să trecem la partea a doua a ședinței de plen de astăzi, respectiv la sesiunea de vot. 

Deci avem aceste 29 de puncte la vot final. 

Pe ultimul punct nu mai avem alte intervenții. 

* 

Continuăm lucrările cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului asupra 

punctelor înscrise la ordinea de zi. Potrivit prevederilor art.111 din Regulamentul Senatului, se vor 

supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. 

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

Vă propun un vot test prin intermediul cartelelor de vot – pe care vă rog să le introduceți în 

consolă – și prin intermediul tabletelor. 

Vă rog să introduceți cardurile de vot în console sau să accesați aplicația de vot de pe tabletă. 

Începem votul test. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

90 de voturi înregistrate. 

Probleme? Nu sunt probleme. 

La punctul 1 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă privind unele măsuri administrative și 

fiscale din starea de urgență. (L217/2021) 

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

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

44 de voturi pentru, 13 împotrivă, 39 de abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea 

cooperaţiei agricole nr.566/2004. (L213/2021) 
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Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea 

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

46 de voturi pentru, 50 împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 3 avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității 

crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia 

de COVID-19. (L248/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului, cu amendamente admise, și a proiectului 

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

raportul comisiei. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

93 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

Punctul 4 a fost retrimis la comisie. 

* 

Punctul 5 al ordinii de zi, avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății. (L238/2021)  

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și a 

propunerii legislative, astfel cum se propune a fi modificată prin amendamentele din raportul comisiei. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

95 de voturi pentru, unul împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 6 al ordinii de zi avem Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali. (L516/2015) 

Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.536/2016. 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea legii. 

Legea face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 7 al ordinii de zi avem Legea pentru modificarea și completarea art.435 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L272/2020) 
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Reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.845/2020. 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea legii. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 8 al ordinii de zi avem Legea privind măsurile de protecție a personalului didactic, 

de conducere, de îndrumare şi control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor 

specifice funcției. (L592/2016) 

Reexaminare ca urmare a Deciziei CCR nr.235/2020. 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de respingere, respectiv respingerea legii. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Vă rog să votați. 

81 de voturi pentru, zero împotrivă, 15 abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 9 avem Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 

privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. (L234/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere, cu un amendament admis, și 

a propunerii legislative, astfel cum se propune a fi modificată prin amendamentul din raportul 

comisiei. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 10 avem Propunerea legislativă pentru completarea art.84 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011. (L120/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 11 avem Proiectul de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi 

proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona: 
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- Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind subvențiile străine care denaturează piața internă – COM(2021) 223 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 12 avem Proiectul de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi 

proporţionalitate conform Protocolului nr.2 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (legea privind 

inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii – COM(2021) 206 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

84 de voturi pentru, unul împotrivă, 13 abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 13 avem Proiectul de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform 

Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu – Strategia UE privind returnarea voluntară și reintegrarea – COM(2021) 120 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

97 de voturi pentru, zero împotrivă, două abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 14 avem Proiectul de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform 

Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European și Consiliu – O mai bună legiferare: unirea forţelor pentru îmbunătăţirea legislaţiei 

– COM(2021) 219 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

86 de voturi pentru, 12 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 15 avem Proiectul de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform 

Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

privind Strategia către un spațiu Schengen pe deplin funcțional și rezilient – COM(2021) 277 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

96 de voturi pentru, unul împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 



 - 26 - 

* 

La punctul 16 de pe ordinea de zi avem Proiectul de hotărâre privind consultarea parlamentelor 

naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona: 

- Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind 

Mijloacele Terapeutice Împotriva COVID-19 – COM(2021) 355 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

84 de voturi pentru, 11 împotrivă, două abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 17 avem aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a 

Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea 

Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. (L214/2021). 

Supun votului aprobarea prelungirii termenului de dezbatere și adoptare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 18 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului 

de garantare pentru plata creanţelor salariale. (L243/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

94 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 19 avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Locuinţe. (L245/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

96 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 20 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. (L249/2021) 
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Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

95 de voturi pentru, două împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 21 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății. (L244/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului și a proiectului de lege privind 

respingerea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

71 de voturi pentru, 26 împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 22 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul. (L288/2021) 

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

amendament admis, și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi 

modificat prin amendamentul din raportul comisiei. 

Proiectul face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

70 de voturi pentru, 27 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 23 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor. (L289/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

96 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 24 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de 
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furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la 

data de 31 decembrie 2022. (L274/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

96 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 25 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale. (L286/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 26 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind 

unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin 

educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora. (L281/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

95 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 27 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera 

documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014 – 2020 către 

direcțiile județene pentru sport și tineret. (L287/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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Stimați colegi, vă rog să votați. 

97 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 28 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. (L271/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

84 de voturi pentru, 14 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 29 al ordinii de zi – și ultimul de astăzi – avem Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 

privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură 

asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat. (L279/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere și a proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

56 de voturi pentru, 42 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

Îi rog pe liderii de grup să înmâneze listele cu senatorii ce vor fi apelați telefonic pentru 

exercitarea votului. 

Mulțumesc. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Până la începerea apelului telefonic, dați-mi voie să citesc nota pentru exercitarea de către 

parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. 

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

funcţionarea CCR, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către senatori 

a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: 
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1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – 

procedură de urgenţă; 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – 

procedură de urgenţă; 

3. Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii 

Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de 

transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

4. Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea 

unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri – procedură de urgenţă; 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2019 privind completarea 

art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 

„Administraţia Naţională a Drumurilor din România” – procedură de urgenţă; 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte 

normative – procedură de urgenţă; 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare; 

9. Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române 

din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi 

pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr.341/2004; 
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10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea 

Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor 

salariale – procedură de urgenţă; 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.98/2020 pentru prorogarea 

intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi 

pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei 

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

12. Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român; 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și 

pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în 

contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.42/2020 – procedură de urgenţă; 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea 

unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective 

efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a 

aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în 

perioada 2019 – 2024 – procedură de urgenţă; 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru 

unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea 

Constituţiei – procedură de urgenţă; 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; 

17. Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 

energie – procedură de urgenţă. 

Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru procedură de urgenţă, cinci zile pentru 

procedura de drept comun de la data depunerii – astăzi, 14 septembrie 2021. 

* 

Vă rog, domnule secretar. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumesc frumos, doamna președinte. 
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Bună ziua, dragi colegi! 

Vom începe apelul telefonic pentru exercitarea votului. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Banu Claudia-Mihaela. 

Se pregătesc domnul senator Bourceanu Septimiu-Sebastian și domnul senator Bumb Sorin-Ioan. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

Septimiu Bourceanu, Circumscripția Constanța, votul meu astăzi este „pentru” pentru toate punctele. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Doamna senator Banu nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Bumb Sorin-Ioan. 

Se pregătesc domnul senator Cadariu Constantin-Daniel și domnul senator Carp Gheorghe. 

Domnul  Sorin-Ioan Bumb: 

Sunt Sorin-Ioan Bumb, senator de Alba și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Cadariu Constantin-Daniel. 

Se pregătește domnul senator Carp Gheorghe. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună seara! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi dezbătute. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Carp… 

Domnul Gheorghe Carp: 

Gheorghe Carp, senator PNL Bihor, la toate punctele pentru. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Ciucă Nicolae-Ionel. 

Se pregătesc domnul ministru Cîmpeanu Sorin și domnul premier Cîțu Florin-Vasile. 

Domnul Ciucă nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-i apelați pe domnul ministru Cîmpeanu Sorin, pe domnul premier Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătește domnul senator Corlățean Titus. 
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Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, Grup PNL, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule ministru. 

Vă rog să încercați să-l apelați pe domnul premier Cîțu Florin-Vasile. 

Se pregătesc  domnul senator Corlățean Titus și domnul ministru Cseke Attila-Zoltan. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, voturile mele sunt următoarele: la punctul 1 – 

abținere, punctul 2 – contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru retrimiterea la comisie, punctele 5, 

6, 7, 8, 9 și 10 – pentru, punctele 11 până la 16 – pentru, punctele 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, toate – pentru, punctul 29 – contra. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul premier Cîțu nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Cseke Attila-Zoltan. 

Se pregătesc domnul senator Fejér László-Ődőn și domnul senator Fenechiu Daniel. 

Domnul Cseke Attila nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Fejér László-Ődőn. 

Se pregătesc domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel și domnul senator Florean Ovidiu-Iosif. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Bună ziua! 

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

punctele înscrise pe ordinea de zi, deci pentru la toate. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați, în continuare pe domnul Fejér László-Ődőn. 

Se pregătesc domnul senator  Florean Ovidiu-Iosif și domnul senator Guran Virgil. 

Domnul Fejér nu răspunde la primul apel. 

Continuăm cu domnul senator Florean Ovidiu-Iosif. 

Se pregătesc domnul senator  Guran Virgil și doamna senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Bună ziua! 

Ovidiu Florean sunt, senator PNL de Bistrița-Năsăud, votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 
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O zi superbă tuturor! 

Doamne-ajută! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Guran Virgil. 

Se pregătesc doamna senator  Ioan Raluca-Gabriela și domnul senator Iordache Ion. 

Domnul Guran nu răspunde la primul apel. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Ioan Raluca-Gabriela. 

Se pregătesc domnul senator Iordache Ion și domnul senator Matieș Călin-Gheorghe. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Raluca-Gabriela, Circumscripția nr.41 Vrancea, votez pentru la toate cele 29 de 

puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Iordache Ion. 

Se pregătește domnul senator… 

Domnul Ion Iordache: 

Bună ziua! 

Senator Ion Iordache, Circumscripția nr.20 Gorj, votul meu este pentru la toate proiectele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Matieș Călin. 

Se pregătesc doamna senator Muntean Lucica-Dina și domnul senator Nazare Alexandru. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Călin Matieș,  senator, Circumscripția nr.1 Alba, votul meu este la punctul 1 – abținere, punctul 

2 – împotrivă, punctele 3, 4 …, 4 – trimis la comisie, s-a votat, 5 – pentru, 6 – pentru, 7 – pentru, 8 – 

pentru, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 până la 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru, 19 – pentru, 20 – 

pentru, 21 – pentru, 22 – pentru, 23 – pentru, 24 – pentru, 25 – pentru, 26 – pentru, 27 – pentru, 28 – 

pentru, 29 – împotrivă. 

Mulțumesc mult. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 
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Vă rog să o apelați pe doamna senator Muntean Lucica Dina 

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

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Bună ziua! 

Sunt Lucica Dina Muntean, senator PNL Hunedoara și votul meu este pentru la toate punctele 

de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Domnul senator Nazare Alexadru. 

Se pregătește domnul senator… 

Domnul Alexandru Nazare: 

Bună ziua! 

Alexandru Nazare, votez pentru la toate punctele. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Domnul senator Neagu Nicolae. 

Se pregătesc domnul senator Niculescu-Țâgârlaș și domnul senator Oprea Ștefan-Radu. 

Domnul Neagu Nicolae nu răspunde la primul apel. 

Domnul senator Niculescu-Țâgârlaș. 

Se pregătesc domnul senator  Oprea Ștefan și domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul senator Țâgârlaș nu răspunde la primul apel. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Ștefan-Radu Oprea, senator PSD Prahova – două secunde –, la punctul 1 – abținere, la punctul 

2 – contra, la punctul 3 – pentru, punctul 4 a fost deja retransmis, la punctul 5 până la punctul 28 – 

pentru și la punctul 29 – contra. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pandea Ciprian. 

Se pregătesc doamna senator Pauliuc Nicoleta și domnul senator Petcu Toma-Florin. 

Domnul Pandea nu răspunde la primul apel. 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta. 

Se pregătesc domnul senator Petcu Toma-Florin și domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 
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Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Nicoleta Pauliuc, sunt senator PNL de Ilfov, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi frumoasă! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. Asemenea, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Petcu. 

Se pregătesc domnul senator  Pistru Eusebiu-Manea și domnul senator Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună ziua! 

Petcu Toma, senator PNL, Circumscripția nr.19 Giurgiu, votez în felul următor: de la punctul 1 

până la punctul 10, inclusiv 10 – pentru, 11 – 16 – pentru, 17 până la punctul 39 – pentru, punctele 40 

și 41 pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pistru Eusebiu-Manea. 

Se pregătesc domnul senator  Pufu Vlad-Mircea și domnul senator Scarlat George. 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Bună ziua! 

Eusebiu Pistru mă numesc, senator PSD: la punctul 1 – abținere, punctul 2 – contra, punctul 3 – 

pentru, la punctul 4 am votat deja pentru retrimiterea la comisie, punctul 5 – pentru, punctul 6 – pentru, 

punctul 7 – pentru, 8, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – pentru, 17 – pentru, 18 – pentru, 19 – pentru, 20 – 

pentru, 21 – pentru, 22 – pentru, 23 – pentru, 24 – pentru, 25 – pentru, 26 – pentru, 27 – pentru, 28 – 

pentru, 29 – contra. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pufu Vlad-Mircea. 

Se pregătesc domnul senator Scarlat George și doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Vlad Pufu, senator PNL de Buzău, votul meu pentru astăzi este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

O zi  bună! 
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 Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Scarlat. 

Se pregătește doamna senator Scântei. 

Domnul George Scarlat: 

Bună ziua! 

Senator George Scarlat, votul meu pentru ordinea de zi de astăzi este pentru la toate punctele. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog s-o apelați pe doamna senator Scântei Laura-Iuliana și se pregătesc domnul ministru 

Tánczos Barna și domnul senator Țapu Nazare. 

Doamna Scântei nu răspunde la primul apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Tánczos Barna. 

Se pregătesc domnul senator Țapu Nazare și domnul senator Veștea Mihail. 

Nu răspunde domnul Tánczos Barna la primul apel. 

Domnul senator Țapu Nazare și se pregătesc domnii senatori Veștea Mihail și domnul senator 

Zamfir Daniel. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu pentru sesiunea de azi este pentru la 

toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Veștea. 

Se pregătește domnul senator  Zamfir Daniel-Cătălin. 

Domnul Mihail Veștea: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Mihail Veștea, de la Brașov, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi pentru 

ziua de astăzi. 

Mulțumesc. 

Bună ziua! 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să încercați să-l apelați pe domnul senator Zamfir cu care încheiem primul apel telefonic. 
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Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Alo! 

Daniel Zamfir sunt, votul meu pentru astăzi este următorul: la punctul 1 – abținere, punctul 2 – 

contra, punctul 3 – pentru, punctul 4 – pentru retrimiterea la comisie, de la punctul 5 la punctul 10 – 

pentru, de la punctul 11 până la 16 – pentru, de la punctul 17 până la punctul 28 – pentru, 29 – contra, 

30 – pentru… 

Domnul Dan Ivan: 

Atât, atât. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

31 – pentru, 32 – pentru, 33… 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim. 

Vă mulțumim, domnule senator, doar primele 29 de puncte… 

Am încheiat primul apel telefonic. 

Reîncepem apelul nominal pentru cel de al doilea apel telefonic. 

Vă rog să încercați s-o contactați pe doamna senator Banu Claudia-Mihaela. 

Se pregătesc domnul ministru Ciucă Nicolae și domnul premier Cîțu Florin-Vasile. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Claudia Banu, Circumscripția Vâlcea, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, doamna senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Ciucă. 

Se pregătește domnul premier Cîțu. 

Domnul Ciucă nu răspunde nici la cel de al doilea apel. 

Nici domnul prim-ministru nu răspunde la al doilea apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul ministru Cseke Attila-Zoltan. 

Se pregătesc domnul senator Fejér László-Ődőn și domnul senator Guran Virgil. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cseke Attila, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim, domnule ministru. 

Vă rog să-l apelați pe domnul Fejér László-Ődőn și se pregătește domnul senator Guran Virgil. 
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Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR de Covasna, votez pentru la toate punctele 

de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Guran Virgil. 

Se pregătesc domnul senator Neagu Nicolae și domnul senator Niculescu-Țâgârlaș. 

Domnul senator Guran nu răspunde nici la cel de al doilea apel. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Neagu Nicolae. 

Se pregătesc domnul senator Niculescu-Țâgârlaș și domnul senator Pandea Ciprian. 

Domnul Neagu nu răspunde nici la al doilea apel. 

Domnul Niculescu-Țâgârlaș. 

Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş: 

Sunt senatorul Niculescu-Țâgârlaș Cristian, PNL, vot pentru la toate punctele de… (Neinteligibil.) 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să-l apelați pe domnul senator Pandea Ciprian. 

Se pregătește doamna senator Scântei Laura-Iuliana. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Bună ziua! 

Ciprian Pandea, senator PNL de Călărași, votul meu este pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumim frumos, domnule senator. 

Vă rog să o apelați pe doamna senator Scântei Laura-Iuliana și se pregătește domnul ministru 

Tánczos Barna. 

Nu răspunde doamna senator Scântei nici la al doilea apel. 

Domnul Tánczos Barna? 

Nu răspunde nici domnul ministru Tánczos Barna. 

Cu acestea, am încheiat și cel de al doilea apel telefonic. 

Vă mulțumesc. 
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PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Îl rog pe domnul secretar Dan Ivan să citească rezultatele votului cumulat. 

Vă rog. 

Domnul Dan Ivan: 

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte. 

Rezultatele votului sunt următoarele: 

La punctul 1 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 22 de voturi pentru, zero contra, 5 abțineri; 

- vot total, telefonic și hibrid, avem 66 de voturi pentru, 13 contra și 44 de abțineri. 

Punctul 2 pe ordinea de zi: 

- la vot telefonic avem 22 de voturi pentru, 5 contra, zero abțineri; 

- votul total, telefon și hibrid, avem 68 de voturi pentru, 55 contra și o abținere. 

La punctul 3 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 27 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri; 

- iar vot total, telefonic și hibrid, avem 120 de voturi pentru, zero contra și o abținere. 

La punctul numărul 5 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 27 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri; 

- iar la votul total, telefonic și hibrid, avem 122 de voturi pentru, unul contra și zero abțineri. 

La punctul 6 pe ordinea de zi: 

- avem, la votul telefonic, 27 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri; 

- iar per total, votul telefonic și hibrid, avem 125 de voturi pentru, zero voturi contra, zero abțineri. 

La punctul 7 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar votul total, telefonic și hibrid, avem 124 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

La punctul 8 pe ordinea de zi: 

- avem, la votul telefonic, 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, avem 108 voturi pentru, zero contra și 15 abțineri. 

La punctul 9 pe ordinea de zi avem: 

- la votul telefonic: 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar votul total, telefonic și hibrid, este: 125 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

La punctul 10 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar votul total, telefonic și hibrid, avem 122 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 
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La punctul 11 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul total, telefonic și hibrid, avem 125 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri. 

La punctul 12 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic avem 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut 111 voturi pentru, unul contra și 13 abțineri. 

La punctul 13 pe ordinea de zi: 

- am avut 27 de voturi pentru – la votul telefonic –, zero contra și zero abțineri; 

- iar votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut 124 de voturi pentru, zero contra și două abțineri. 

La punctul 14 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat am avut 113 voturi pentru, 12 contra și zero abțineri. 

La punctul 15 de pe ordinea de zi: 

- am avut, la votul telefonic, 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut 123 de voturi pentru, unul contra și zero abțineri. 

La punctul 16 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut un total de 111 voturi pentru, 11 contra și 

două abțineri. 

La punctul 17 de pe ordinea de zi: 

- am avut 27 de voturi la apelul telefonic, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut 125 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

La punctul 18 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra și zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, avem 121 de voturi pentru, zero contra și o abținere. 

La punctul 19 pe ordinea de zi: 

- avem 27 de voturi pentru – la votul telefonic –, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, avem 123 de voturi pentru, zero contra și o abținere. 

La punctul 20 pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am înregistrat 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am înregistrat 122 de voturi pentru, două contra și 

zero abțineri. 

La punctul 21 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 
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- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut un total de 98 de voturi pentru, 26 contra 

și o abținere. 

La punctul 22 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut 97 de voturi pentru, 27 contra și zero abțineri. 

La punctul 23 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am înregistrat 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am avut 123 de voturi pentru, zero contra și o… unul 

contra și o abținere. 

La punctul 24 de pe ordinea de zi: 

- am avut 27 de voturi pentru – la apelul telefonic –, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am înregistrat 123 de voturi pentru, unul contra 

și o abținere. 

La punctul 25: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am înregistrat 124 de voturi pentru, zero contra și 

zero abțineri. 

La punctul 26: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul total, telefonic și hibrid, am înregistrat 122 de voturi pentru, zero contra și o abținere. 

La punctul 27: 

- la votul telefonic am avut 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am înregistrat 124 de voturi pentru, zero contra și o abținere. 

La punctul 28 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am înregistrat 27 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- iar la votul cumulat, telefonic și hibrid, am înregistrat 111 voturi pentru, 14 contra și zero abțineri. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 29: 

- am înregistrat 22 de voturi pentru la votul telefonic, 5 contra și zero abțineri; 

- iar la votul total, telefonic și hibrid, am înregistrat 78 de voturi pentru, 47 contra și zero abțineri. 

Vă mulțumesc. 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Conform votului cumulat, prin apel telefonic și prin sistem hibrid – tabletă STS și cartelă de 

vot, rezultatul votului asupra punctelor dezbătute și votate astăzi este următorul: 
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La punctele 1 și 2 inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 3 proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost adoptat. 

La punctul 4 solicitarea de retrimitere la comisie a inițiativei legislative a fost aprobată. 

La punctul 5 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctele 6, 7 și 8 de pe ordinea de zi legea a fost respinsă. 

La punctele 9 și 10 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

Proiectele de hotărâre înscrise la punctele de la 11 la 16 ale ordinii de zi au fost adoptate. 

La punctul 17 al ordinii de zi solicitarea de prelungire a termenului de dezbatere și adoptare a 

inițiativei legislative a fost aprobată. 

Punctele de la 18 la 29 – proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost… (Discuții.) a fost 

adoptat, cu excepția punctului 21, unde proiectul de lege privind respingerea ordonanței a fost adoptat. 

* 

În continuarea ordinii de zi, avem o notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru 

dezbatere și adoptare la 4 august, respectiv 3, 4 și 11 septembrie 2021, a unor inițiative legislative. 

Această notă a fost afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu 

art.75 alin.(2) teza a treia din Constituția României, coroborat cu prevederile art.149 alin.(2) din 

Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în 

calitate de Cameră decizională. 

De asemenea vreau să anunț că ședința de mâine, 15 septembrie, de declarații politice, întrebări 

și interpelări, va fi condusă de domnul vicepreședinte Vasile Dîncu. 

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

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 17.27. 
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