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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 20 septembrie 2021 

 

Ședința a început la ora 15.10. 

 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 20 septembrie 2021. 

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

senator Robert-Marius Cazanciuc și domnul senator Eugen Pîrvulescu, secretari ai Senatului. 

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

Biroul permanent 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 Senatului 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 încheierea acestora, la ora 16.00, în a doua parte a ședinței, se 

va desfășura 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 solicitărilor liderilor 

grupurilor parlamentare. 

Rezultatul votului se obține prin însumarea voturilor exprimate în sistem hibrid și prin apel telefonic. 

Stimați colegi, 

Vă reamintesc că asupra punctelor de la 1 la 12 ale ordinii de zi urmează să ne pronunțăm prin 

vot în sesiunea de vot final, atunci când vom exercita votul și asupra inițiativelor legislative pe care le 

vom dezbate în ședința de astăzi. 

Ca atare, trecem la punctul 13 al ordinii de zi, unde avem Proiectul de lege pentru ratificarea 

Convenţiei Consiliului Europei privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare 

la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021. (L236/2021) 
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Raportul comun al Comisiei pentru politică externă și Comisiei pentru cultură și media este de 

admitere a proiectului de lege. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este Cameră decizională. 

Începem dezbaterile și dau cuvântul doamnei senator Gabriela Crețu. 

Vă rog, doamnă. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Bună ziua, stimați colegi! 

Așa cum fiecare dintre dumneavoastră știe, industria filmului reprezintă o piață globală, 

dominată de câțiva mari actori și care este extrem de importantă, mai importantă, poate, decât piața nu 

știu cărui utilaj, pentru că prin industria filmului se exportă ideologii, se exportă valori, se exportă 

culturi, și atunci miza ei este foarte mare. 

Această convenție, pe lângă aspectele aparent formale pe care le deține, urmărește să protejeze 

industria europeană a filmului și cultura europeană, introducând acolo câteva precizări, printre care 

limitând contribuția financiară a țărilor din afara Europei la 30% în cazul cooperărilor. 

Din acest punct de vedere, Grupul Social Democrat va vota pentru și vă invităm și pe 

dumneavoastră să votați pentru. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Nu mai avem intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 14 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (L227/2021) 

Raportul comun al Comisiei pentru administrație publică și Comisiei pentru muncă, familie și 

protecție socială este de respingere a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Nu avem intervenții. (Discuții.) 

Suntem la punctul 14 al ordinii de zi. (Discuții.) 
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Dau cuvântul domnului senator Ștefan Pălărie. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Noi, USR PLUS, nu susținem această inițiativă venită de la colegii de la AUR. Într-o perioadă 

în care direcția de dezvoltarea proeuropeană a României include prevenirea oricărui conflict de 

interese, inițiativa parlamentarilor AUR vizează chiar legiferarea sau legalizarea unui conflict de 

interese al unui funcționar public care deține și o funcție de conducere plătită în cadrul sindicatului. 

În avizul negativ pe care-l emite, Consiliul Legislativ concluzionează că: „Soluția propusă nu 

se încadrează în concepția de ansamblu privind funcția publică a actului normativ de bază și nu este 

corelată cu aceasta.” 

Personal apreciez modul în care Consiliul Legislativ reușește să dea o formulare complet neutră 

și diplomată pentru ceva ce altfel s-ar fi putut exprima mult mai direct, ca recunoașterea prin lege a 

conflictului de interese pentru o anumită categorie de funcționari publici. 

În consecință, noi, cei de la USR PLUS, nu vom susține niciodată o asemenea încercare, lucru 

confirmat, de altfel, și prin rapoartele de respingere primite de această inițiativă în Comisia de 

administrație și în Comisia de muncă. 

Mulțumesc foarte mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Am încheiat aici dezbaterile asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

Aș vrea să anunț acum prezența la balcon a unui grup de studenți de la Iași, la invitația 

domnului senator Maricel Popa. 

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

* 

Mai departe, la punctul 15 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgență 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, precum și pentru completarea Ordonanţei 



 

- 8 - 

 

de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 

prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 

atribuite României la nivelul Uniunii Europene. (L270/2021) 

Raportul comun al Comisiei economice, industrii și servicii, Comisiei pentru muncă, familie și 

protecție socială și Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale este de 

admitere a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

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

senatorilor prezenți. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Avem reprezentantul Guvernului, domnul secretar de stat Ákos Derzsi. 

Vă rog, domnule. 

Domnul Derzsi Ákos – secretar de stat în Ministerul Energiei: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Această ordonanță de urgență vine și modifică Ordonanța de urgență nr.69 și se referă la aplicarea 

unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, ca urmare a 

aplicării a Programului de decarbonare și de închidere a minelor pe perioada 2019 – 2032. 

Prin această ordonanță se asigură un venit lunar de completare, și anume: la Societatea 

Complexul Energetic Hunedoara, la Societatea Complexul Energetic Oltenia, la Compania Națională a 

Uraniului și Societatea Națională Închideri de Mine Valea Jiului. 

Acest venit de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferențiat, până la 24 de luni, 

respectiv 48 de luni, în funcție de vechime și activitatea depusă. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim. 

Dau cuvântul domnului senator Bordei. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Cristian Bordei: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

Așa cum am auzit deja, acest proiect de lege are ca scop lărgirea sferei de aplicare a OUG 

nr.69/2019 pentru a include și persoanele vulnerabile, salariații vulnerabili, în urma aplicării 

strategiilor de decarbonificare ale Uniunii Europene. 
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Din păcate, lipsa cronică de investiții în aceste zone – și mă refer la zona Hunedoara, zona 

Valea Jiului, zona Complexului Energetic Oltenia – face necesară aplicarea unor astfel de programe, 

astfel încât salariații disponibilizați să poată face față o perioadă acestui eveniment nefericit, de a 

rămâne fără locuri de muncă. 

Așteptăm de la Comisia Europeană aprobarea Planului de restructurare a Complexului 

Energetic Oltenia. De asemenea, așteptăm din partea Guvernului să folosească, să pună în aplicare 

facilitățile oferite de Fondul de modernizare, de Fondul de tranziție justă, astfel încât în aceste zone să 

apară, în sfârșit, investițiile necesare pentru a crea locuri de muncă și pentru a crea cât mai multe 

oportunități salariaților din aceste zone. De asemenea, așteptăm stimularea investitorilor străini. Din 

câte am înțeles, există investitori din Coreea de Sud care doresc să achiziționeze Termocentrala Mintia. 

Am auzit astăzi și de la reprezentanții Nuclearelectica despre unele planuri pentru reactivarea minei de 

uraniu de la Crucea, ceea ce ar fi un lucru extraordinar de bun. 

În concluzie, Grupul USR PLUS va vota pentru acest proiect de lege. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Nu mai sunt intervenții asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 16 avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2021 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, a 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, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 

activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020. (L277/2021) 

Raportul Comisiei economice, industrii și servicii este de admitere a proiectului de lege privind 

aprobarea ordonanței. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 
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Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile și dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat de la 

Ministerul Finanțelor, Lucian Heiuș. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

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

Doamna președintă, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Ca urmare a prelungirii de către Comisia Europeană a valabilității Cadrului temporar până la 

data de 31 decembrie 2021, prin prezentul proiect de lege se propun următoarele modificări: creșterea 

plafoanelor privind ajutorul de stat, dimensionarea cuantumului împrumutului în funcție de necesitățile 

de lichidități și de dimensiunea întreprinderii, valabilitatea schemei de ajutor de stat până la 31 

decembrie 2021 și efectuarea plății grantului până la 31 decembrie 2022, precum și introducerea unor 

norme tranzitorii. 

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

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Maricel Popa. 

Vă rog. 

Domnul Maricel Popa: 

Doamna președintă, 

Stimați colegi, 

Fără nicio îndoială, pandemia a afectat grav sectorul economic românesc, la fel ca și în alte țări. 

Dacă însă alții au știut ce să facă, cum să vină în ajutorul mediului de afaceri, statul român a rămas 

repetent la acest capitol. Mărturie stau nenumărate bâlbe în implementarea programelor 

guvernamentale, de la blocajul sistemului IMM INVEST până la acuzații de fraudă de pe Măsura 3. 

Antreprenorii români aveau nevoie, în multe cazuri, de ajutor concret pentru salvarea 

afacerilor, dar au primit doar promisiuni și denumiri pompoase de programe pentru dezvoltare. Din 

păcate, sub guvernarea PNL – USR mediul de afaceri românesc nu a avut decât de suferit. 

Acum solicitați prelungirea IMM INVEST, un program pe care l-ați copiat prost de la PSD și l-ați 

aplicat deficitar. Trebuie să spunem foarte clar și răspicat: mediul de afaceri are nevoie de multă 

susținere, mai ales în această perioadă în care virusul face încă ravagii, iar facturile la gaz și 

electricitate au explodat până la 300-400%. 
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L-am auzit recent pe premier că trebuie să ne obișnuim cu falimentele, că așa e în economie. 

Care economie? Fiecare faliment înseamnă oameni care își pierd locul de muncă, oameni de afaceri 

care sunt înglodați în datorii. Fiecare faliment provoacă probleme sociale, dar și economice, și mulți 

români au de suferit. 

Dragi colegi, 

Chiar dacă aplicarea primei forme a IMM INVEST a fost defectuoasă, cu multe fraude, Grupul 

Social Democrat va susține orice ajutor pentru oamenii de faceri, orice ajutor pentru IMM-uri, care 

stau la baza economiei sănătoase a României. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am încheiat aici dezbaterile generale. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 17 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a 

Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în 

perioada 2021 – 2030. (L284/2021) 

Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală și 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională este de admitere, cu un amendament 

admis, 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 George Scarlat. 

Vă rog. 

Domnul George Scarlat: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Stimați colegi, 

Grupul Partidului Național Liberal va vota „pentru” această propunere legislativă – și sunt 

convins că toți colegii senatori –, întrucât ea vine în sprijinul Ministerului Agriculturii, dar direct în 

sprijinul fermierilor pentru plata pe suprafață a subvențiilor. 
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Serviciile asigurate în 2021 – 2030, de care trebuie să beneficieze Ministerul Agriculturii, în 

fapt, vor fi asigurate de către Ministerul Apărării Naționale, când discutăm de servicii de 

aerofotogrammetrie și de realizarea ortofotoplanurilor pe teritoriul României, cât și executarea 

serviciilor de digitizare și de actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Vă mulțumesc, în numele tuturor fermierilor și al Ministerului Agriculturii. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Sebastian Cernic. 

Vă rog. 

Domnul Sebastian Cernic: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

În completare, având în vedere că termenul de 3 ani pentru actualizarea LPIS-ului a fost depășit, 

România a riscat penalități de peste 10% din pachetul financiar alocat țării noastre – de peste 2 miliarde de 

euro – și chiar excluderea de la finanțare din Fondurile FEGA și FEADR, fermierii români urmând să 

fie plătiți din bugetul național. 

În consecință, Grupul parlamentar USR va vota pentru adoptarea proiectului de lege, astfel 

încât să asigurăm cadrul legal necesar accesării fondurilor europene și ținând cont că această activitate 

este de o importanță strategică națională. 

Mulțumesc mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Felix Stroe. 

Vă rog. 

Domnul Felix Stroe: 

Doamnă președinte a Senatului, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Ca și antevorbitorii mei, vreau să subliniez și eu importanța deosebită a acestui proiect. Nu 

putem să nu remarcăm, cu tristețe, că nu ne dezicem de arta noastră de a tergiversa și de a amâna la 

nesfârșit lucruri foarte importante. Au trecut 31 de ani de la 1990 și nu am reușit încă să facem 

cartografierea tuturor suprafețelor, de orice domeniu, din țara noastră. Această fotogrammetrie este de 

fapt o aerocartografie. Cel mai specializat serviciu, evident, îl are Ministerul Apărării Naționale, are o 
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direcție de cartografie extrem de bine dotată, aeronave specializate și să sperăm că măcar în 2030, la 

40 de ani de la evenimentele din 1989, vom reuși să facem acest lucru. 

Am fost la un pas de a fi… de a plăti… de a fi supuși infringementului. Să sperăm că vom face 

acest serviciu. Faptul că este prestat, repet, de Ministerul Apărării Naționale este o garanție și de 

corectitudine, și de calitate. 

În consecință, noi, membrii Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat vom vota 

pentru această inițiativă legislativă. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am încheiat aici dezbaterile generale. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

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

Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și 

desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative. (L275/2021) 

Raportul comun al Comisiei economice și Comisiei pentru muncă este de admitere a 

proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile și dau cuvântul domnului senator Lucian Romașcanu, liderul Grupului 

parlamentar PSD. 

Vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Îi salut și eu pe tinerii de la Iași, pe tinerii de la AUR, pe jumate din Grupul PNL, care nu 

se află în grevă. 

Dragi colegi… 

Și pe domnii de la USR, care nu sunt în grevă deloc! Și pe domnii de la UDMR, ca să n-avem 

probleme! Minoritățile-s la Cameră. 
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Avem o singură problemă, dragi colegi de la USR, ați reușit să produceți unul din cei mai 

incompetenți, ca să nu zicem și rău-voitori, miniștri ai economiei pe care i-a avut România, iar astăzi ne lovim 

de o ordonanță de urgență în linia celor nefăcute sau făcutelor nefăcute de către domnul ministru Năsui. 

Desființăm 40 de posturi de atașați în turism, în sensul în care, sigur, suntem de acord, trebuie 

să tăiem sinecuri, dar haideți să folosim aceste posturi trimițând oameni competenți acolo, astfel încât 

să promovăm ceea ce toată lumea spune că avem de foarte mare preț în România: o țară extraordinar 

de frumoasă, cu tot ce-ți dorești pentru a primi turiști. Nu, noi desființăm aceste posturi, mișcări care 

vin într-o linie nu zic antinațională, dar sigur nenațională: de rateu cu Măsura 2, aproape fraude cu 

Măsura 3 (pe investiții), neimplicarea în renaționalizarea, să-i spunem, a Combinatului de Oțeluri 

Speciale de la Târgoviște, tăierea fondurilor guvernamentale pentru promovarea exporturilor. Deci 

toate aceste acțiuni ale ministrului Năsui – care bine a făcut că a demisionat –, sunt continuate de 

această desființare a acelor 40 de posturi. 

Haideți să facem treabă și pentru țara noastră, pentru că pentru țara lor fac ei înșiși. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului senator Ștefan Pălărie. 

Vă rog. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Așadar, L275/2021, această inițiativă legislativă care vine pentru confirmarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.65/2021, a primit săptămâna trecută un raport de admitere în unanimitate în 

comisia reunită a Comisiei economice și Comisiei pentru muncă. 

Aduc aminte tuturor celor prezenți că și din Comisia economică, și din Comisia de muncă fac 

parte parlamentari, în cazul acesta senatori, PSD într-un număr suficient de mare încât să-și exprime și 

refuzul de a susține o astfel de măsură și, dacă se poate, inclusiv să nu treacă, cu majoritate de voturi, 

raportul de admitere. Totuși a trecut, nu cu majoritate, ci cu unanimitate. Așa că l-am salutat pe 

domnul Romașcanu, făcând încă o piruetă politică pe tema aceasta. 

Noi, dimpotrivă, voiam să anunțăm că salutăm astfel susținerea tuturor colegilor parlamentari 

pentru ceea ce se întâmplă astăzi în turism, ordonanța de urgență a Guvernului care vizează abrogarea 

unor prevederi privind operaționalizarea unei rețele de operatori de turism, rețea care nu a funcționat 

niciodată și, în consecință, am susținut redistribuirea celor 40 de posturi destinate operatorilor de 

turism către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, unde vor fi valorificate rapid. 
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În consecință ne afirmăm încă o dată susținerea pentru orice măsură care vine în sprijinul 

turismului, indiferent că vorbim despre măsuri fiscale sau măsuri de utilizare eficientă a resursei 

umane, dar noi, cei de la USR PLUS, vom rămâne în spatele ministrului Claudiu Năsui, fostul 

ministru, care a susținut tăierea sinecurilor și eliminarea tuturor risipelor din sistem. 

Mulțumesc foarte mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Un drept la replică pentru domnul senator Romașcanu. 

Vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc. 

Îi spun colegului că se întâmplă lucruri chiar și la case mari, ca PSD-ul, dar acest mod de a tăia 

risipele prin tăierea oricărui mod în care noi putem să ne dezvoltăm, nu poate veni decât de la USR. 

Nu tai risipa tăind fondurile de promovare a exporturilor românești. Nu tai risipa tăind posturi 

pe care poți să le umpli cu oameni competenți. Nu tai risipa blocând Măsura 3, pentru că te-ai băgat tu 

în serverele instituției, crezând că așa e normal s-o faci. 

Deci, repet, vedeți-vă de țara noastră, că de a lor se descurcă și ei. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului senator Radu Mihail, liderul Grupului parlamentar USR. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Să vezi pe cineva de la PSD că ne vorbește despre risipă și cum poate fi ea controlată este 

absolut hazliu, da? Deci dumneavoastră ați venit și ați înființat, și reînființat, și supraînființat, v-ați 

opus vehement să desființăm instituții care nu fac nimic, ați dat sinecuri de n-ați mai putut și când 

discutăm despre un lucru foarte clar și foarte simplu: niște posturi care sunt acolo unde să-și pună 

oamenii de pe la dumneavoastră ca să încaseze nu numai salariu mare afară, dar și pensie specială. 

Și vreți să-i ținem ca să ce? Să promovăm economia românească în exterior. Păi, dar n-ați văzut 

că toate instrumentele pe care vă lăudați aici că le-ați pus în funcțiune nu funcționau, inclusiv acesta 

care n-a funcționat niciodată? Și atunci, nu mai bine cu banii respectivi ne asigurăm că dăm, punctual, 

celor care fac, ei, întreprinzătorii, care după aia să-și recupereze costuri specifice, nu să dăm unuia care 

să stea undeva ascuns într-o ambasadă, sau nici măcar, să nu facă nimic? 
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 Cred că ar trebui să vă uitați în ansamblu ce există în aparatul diplomatic care deja face 

activitate de sprijinire economică, a exporturilor și așa mai departe, și după aceea să veniți cu astfel de 

lozinci, că desființăm 40 de posturi care n-au existat niciodată și care erau menite să fie sinecuri, așa 

cum le-ați definit dumneavoastră. (Aplauze.) 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Haideți... Vă reamintesc că avem la balcon studenți prezenți… (Discuții.) și cred că… În primul 

rând, i-aș ruga pe colegii din sală să nu strige din sală, dacă e posibil. 

30 de secunde. Vă rog, domnule lider. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Cum bine știți, am fost întotdeauna pentru dezbatere în plen, motiv pentru care nu o să vă întreb 

de ce a vorbit colegul Radu-Mihai Mihail după ce a vorbit colegul dumnealui de mai în spate. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă epuizați cele 30 de secunde. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Nu. Mi le epuizez cum vreau eu, doamna președinte. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

OK. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

În al doilea rând, cel mai neperformant Guvern al României de după 30 de ani a avut 

turnesolul, ca să zic așa, de a vă avea în el. N-aveți ce vorbi nimic. Sinecuri? La dumneavoastră, gârlă. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. Mulțumesc frumos. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Neperformanță? La dumneavoastră, gârlă… În rest, ne vedem… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă invit miercuri dimineață la secțiunea de declarații politice, domnule lider. (Aplauze.) 

Deci miercuri, de la ora 10.30, vă așteptăm la declarații politice. 

Am încheiat aici dezbaterile generale asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. (Discuții.) 

Dacă aveți ceva de spus, vă invit să faceți la microfon și nu strigând din bancă. 

Vă rog. 
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* 

Mai departe. La punctul 19 avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul 

de siguranță și consum, constituit în perioada 2009 – 2011, aflat în proprietatea privată a statului și în 

administrarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii 

nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare 

la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului 

nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. (L282/2021) 

 Raportul comun al Comisiei economice, industrii și servicii și Comisiei pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale este de admitere a proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul domnului secretar de stat Ákos Derzsi, din partea Guvernului. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Derzsi Ákos: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Prin această ordonanță de urgență dorim să acoperim necesarul de combustibil nuclear pentru 

funcționarea reactoarelor nucleare energetice de tip CANDU de la Centrala Nuclearoelectrică de la 

Cernavodă și astfel, la solicitarea Societății Naționale Nuclearelectrica se aprobă vânzarea de către 

statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul istoric de siguranță 

și consum constituite între 2009 și 2011, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea 

Companiei Naționale a Uraniului, către Societatea Națională Nuclearelectrica. 

Doresc să menționez faptul că acest material va fi prelucrat la uzina de la Feldioara. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul doamnei senatoare Silvia Dinică. 

Vă rog. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Doamna președintă, 

Stimați colegi, 

Doar o scurtă adăugare la ceea ce a spus deja domnul secretar de stat. 
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Am fost sesizați pentru raport împreună cu Comisia pentru energie. 

Am discutat proiectul de lege chiar în două ședințe de comisie. 

Reglementarea propusă vizează și modificarea și completarea Legii nr.193, așa cum spunea 

domnul secretar de stat, care elimină drepturile excluzive conferite de către Compania Națională a 

Uraniului, tocmai pentru că Nuclearelectrica este singurul producător de energie prin metode nucleare 

de pe teritoriul României și singura entitate care poate folosi această cantitate de octoxid de uraniu 

aflată în proprietatea statului român. 

Raportul a fost unul de admitere, fără amendamente. 

În unanimitate, Grupul parlamentar USR PLUS va vota pentru. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am încheiat aici dezbaterile asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

La punctul 20 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2021 privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea 

art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. (L283/2021) 

Raportul comun al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială și Comisiei pentru 

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

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

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Domnul senator Streinu Cercel. 

Vă rog. 

Domnul Adrian Streinu Cercel: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Acest punct a fost dezbătut în cadrul Comisiei pentru sănătate cât se poate de larg. Am ajuns cu 

toții la concluzia că fiecare pacient are dreptul la un program de monitorizare a evoluției în așa fel 

încât să se știe clar cam când și cum acest program de evoluție a pacientului poate fi îndeplinit, iar 

medicii, evident, au această îndatorire să urmărească pas cu pas evoluția pacienților lor. 
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În acest proiect s-a inclus și o penalizare a celor care nu fac acest lucru cu valori variabile. Sper 

să nu se ajungă niciodată la așa ceva. De asemenea, au fost echivalate și o serie de funcții. 

Grupul PSD a votat, evident, pentru, dar ceea ce este important: toți colegii din Comisia pentru 

sănătate, în unanimitate, au votat pentru acest lucru. 

Ca atare, noi, evident, PSD-ul, vom vota pentru și vă rog și pe dumneavoastră să votați în consecință. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am epuizat dezbaterile generale asupra acestui punct. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

* 

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

Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța 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. (L307/2021) 

Raportul Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale este de admitere, 

cu amendamente admise și amendamente respinse, a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Începem dezbaterile. 

Domnul Maricel Popa. 

Domnule senator, vă rog. 

Domnul Maricel Popa: 

Domnilor de la PNL și de la USR, vă întreb: ce aveți cu românii? Ați gestionat pandemia cum 

nu se putea mai prost, spitalele se umplu din nou de oameni afectați de coronavirus, iar campania de 

vaccinare bate pasul pe loc. 

De parcă nu era de ajuns, facturile la utilități au explodat, inflația este la un nivel record ce ne 

plasează pe primele locuri într-un nedorit top al țărilor europene cu cea mai ridicată rată de inflație, iar 

lucrurile țin să degenereze în continuare. 

Aceasta este situația în care se află simplii cetățeni, dar și mediul de afaceri. Și în momentul în 

care milioane de familii nu fac față creșterii facturilor la gaz și energie electrică, ce vă mai gândiți, 
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domnilor de la guvernare, ia să le mai dăm o lovitură românilor și să permitem din nou debranșarea 

celor care nu pot să-și achite facturile, să se descurce cum pot acum, în prag de sezon rece. 

Actuala prevedere legală spune că pe perioada stării de alertă operatorii de transport și distribuție 

energie electrică și gaze naturale nu pot debranșa oamenii pentru niciun motiv, inclusiv neplata facturilor. 

Vă reamintesc că starea de alertă nu a încetat. Oamenii sunt în continuare afectați de pandemie. 

Mulți s-au trezit șomeri sau au veniturile reduse. Salariile au fost înghețate, pensiile nu au fost majorate. 

Românii așteaptă de la stat să-i ajute să treacă peste aceste momente dificile, nu să-i lovească și mai tare. 

Una din soluțiile propuse de Partidul Social Democrat este plafonarea prețurilor la energie 

electrică și gaze pentru consumatorii casnici pentru o perioadă de 6 luni, o măsură deja luată în alte țări 

europene și care ar ajuta concret milioane de oameni și mii de societăți. În alte țări ale Uniunii 

Europene se poate, la noi nu se poate în România. De ce? Pentru că toți furnizorii și distribuitorii de 

energie sunt din alte țări. 

Luptați pentru români, nu luptați pentru alte țări! 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Loránt Antal, președintele Comisiei pentru energie, 

infrastructură energetică și resurse minerale. 

Vă rog. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Stimată doamnă președinte, 

Stimați colegi, 

Înainte de toate, permiteți-mi ca să-l salut pe domnul secretar de stat Derzsi Ákos. Cred că este 

o chestiune extrem de importantă, dânsul a venit fizic ca să reprezinte Ministerul Energiei. 

Acum, punctual, despre acest proiect de lege, stimate domnule coleg de la PSD. Poate sunteți 

un pic în delay, deoarece azi-dimineață în cadrul Comisiei de energie am reușit totuși ca să aducem 

niște modificări extrem de importante asupra acestui proiect de lege, dar înainte ca să vă spun cu exactitate 

care sunt modificările făcute în cadrul comisiei, totuși aș dori să pun în context despre ce vorbim. 

Ordonanța 70, în cursul anului 2020, tot de un Guvern de dreapta a fost emisă, care a venit în 

ajutorul tuturor consumatorilor, și casnici, și noncasnici, și exact cum a menționat și colegul 

antevorbitor, a spus că, într-adevăr, li s-a interzis operatorilor de sistem de distribuție ca să 

deconecteze, să debranșeze consumatorii în caz de neplată a facturilor… 
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Între timp, în anul 2021 deja suntem după un an jumătate, în plină pandemie sau după 

pandemie, vedem că anumite ramuri ale economiei au repornit. Acesta e și motivul pentru care, nu 

numai în România, ci într-un context internațional, prețurile la energie electrică și gaze naturale, știm cu 

toții că la nivelul discursului public s-a discutat și se discută extrem de mult, s-au ridicat până la ceruri. 

Și UDMR-ul întotdeauna în această perioadă de ultime două săptămâni a spus în continuare că 

într-adevăr cetățeanul nu este curios de dezbateri politice și de lupte între partide politice, ci politicul, 

la nivel de politici publice și decizii, trebuie să vină în ajutorul cetățeanului. 

Într-adevăr Guvernul a venit cu Ordonanța nr.84 care avea în vedere abrogarea art.72, pe 

românește, repunerea în drepturi a operatorilor de sistem de distribuție ca în cazul neplății a facturilor 

să deconecteze din nou consumatorii. 

Am venit noi în Comisia de energie – și permiteți-mi ca să recunosc faptul că avem 

înțelepciunea necesară în comisie, și aici trebuie să fac mențiunea că au venit și din partea colegilor din 

USR propuneri extrem de pertinente legate de acest subiect – și noi, azi-dimineață, am reușit să 

modificăm proiectul de lege și să introducem câteva amendamente, zic eu, extrem de importante. Și 

permiteți-mi să le dau citire pentru claritatea textului. 

Sunt trei excepții introduse în cadrul proiectului legislativ care au în vedere, încă o dată, 

interzicerea sau, mă rog, luarea dreptului operatorilor de sistem de distribuție ca să deconecteze 

consumatorii care… Odată: 

a) Consumatorul vulnerabil de energie, definit prin Legea 226/2021 privind măsurile de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.891/16 septembrie 2021. Știm foarte bine că legea a fost promulgată săptămâna trecută, a 

consumatorului vulnerabil; 

b) A doua excepție, de la lit.b). Consumatorul final casnic de energie electrică ce are un 

consum mediu lunar raportat la un an calendaristic mai mic de 100 KWh și nu are mai mult de șase 

facturi neachitate în sold; 

c) Varianta a treia, excepție, lit.c). Consumatorul final casnic de gaze naturale ce are un consum 

mediu lunar raportat la un an calendaristic mai mic de 1000 KWh și nu are mai mult de șase facturi 

neachitate în sold. 

Ca și închidere... încheiere. Știți foarte bine deja în primă lectură și în cadrul Guvernului există acel 

proiect de ordonanță de urgență prin care Guvernul de centru-dreapta vrea să vină în ajutorul consumatorului 

casnic și noncasnic prin subvenționarea facturilor la energie electrică și factura de gaze naturale. 
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Încă o dată, noi în Comisia de energie, astăzi, cu riscul să mă repet, am avut înțelepciunea ca să 

luăm cele mai bune decizii pentru cetățenii care au în momentul de față nevoie de noi, și raportul 

favorabil a fost votat cu majoritate covârșitoare. 

Vă mulțumesc mult. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, domnule președinte. 

Dau cuvântul domnului senator Cristian Bordei. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Cristian Bordei: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

În primul rând, nu pot să nu observ că din nou avem un fenomen paranormal, în sensul că în 

comisie reprezentanții PSD au votat proiectul de lege despre care discutăm astăzi, iar domnul senator 

Popa a venit să-l critice. Și ce pot să zic? Mă bucur că se va supune aprobării ratificarea Convenției privind 

cinematografia, pentru că vor veni, sper, și la noi producători de filme science-fiction, pentru că avem un 

candidat de scenarist extraordinar de realități paralele care n-au nicio legătură cu realitatea concretă. 

Situația este foarte simplă. Am avut acest proiect de ordonanță de urgență pentru a modifica 

art.72 din Ordonanța nr.70 care viza suspendarea interdicției deconectării celor care nu au plătit 

facturile în perioada de urgență. Noi am considerat că nu este cazul să se aplice 100% această măsură, 

pentru că în primul rând, și pandemia vedem că se confruntă cu valul 4, dar în al doilea rând, a 

intervenit acest fenomen al creșterii prețurilor la energie în toată Europa, așa cum a amintit și domnul 

Antal, al creșterii prețurilor la materii prime, fenomene care au și cauze interne. Și eu de-abia aștept, 

cu mult interes, lucrările Comisiei de investigare parlamentară a situației prețurilor energiei ca să 

vedem cum tot felul de măsuri populiste luate în trecut au dus și la acest fenomen de creștere a 

prețurilor în acest moment. 

Așa cum a arătat și domnul Antal, în comisie am discutat în două ședințe acest proiect de lege 

și în final am găsit o formulă prin care consumatorii vulnerabili, persoane fizice, să nu poată fi 

deconectați, chiar dacă nu-și plătesc facturile și, de asemenea, am găsit trei situații de excepție prin 

care să permitem celor care au consumuri mici și sunt în imposibilitatea de a plăti datorită creșterii 

foarte mari a prețurilor să rămână conectați și să li se asigure în continuare aprovizionarea cu energie, 

urmând ca, ulterior, evident, toate aceste debite care se nasc să fie reglate prin intermediul furnizorilor. 

În concluzie, USR PLUS va vota pentru acest proiect de lege și sper că o veți face cu toții de la 

toate partidele, așa cum s-a întâmplat și în Comisia de energie. 
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Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am încheiat aici dezbaterile generale. 

Inițiativa legislativă rămâne la vot final. 

Este ora 16.00. Este momentul în care trecem la sesiunea de vot. 

Da. Vă rog. 

Avem o intervenție pe procedură. 

Vă rog. 

Domnul Mihail Genoiu: 

Deci în condițiile în care chiar astăzi pe ordinea de zi avem la vot o inițiativă de transparență în 

administrația publică, aș vrea să vă spun că s-a încetățenit un fenomen în care din ce în ce, din ce în ce 

s-a strâns termenul în care apare pe site-ul Senatului ordinea de zi pe care o discutăm lunea. 

Această ordine de zi care, până în vacanța parlamentară, se întâmpla să apară undeva la 

sfârșitul săptămânii, în cursul zilei de vineri sau sâmbătă, în ultimul timp, ea apare în cursul nopții de 

duminică spre luni. Cei care suntem în situația de a veni luni dimineața din teritoriu trebuie să o citim 

din mersul mașinii, ceea ce mi se pare… Nu știu, ori este o problemă administrativă, ori este o 

problemă politică, dar nu mi se pare normal. Pentru că, într-adevăr, noi suntem obligați să cunoaștem 

punctele de pe ordinea de zi, în condițiile în care facem parte din comisiile ale căror puncte sunt pe 

ordinea de zi. Dar în condițiile în care nu facem parte din acele comisii, ne trezim că le citim pentru 

prima dată în plen, ceea ce este inadmisibil. 

Vă rog să luați măsuri cu… eu știu, secretariatul sau cine se ocupă de această ordine de zi să 

avem cel puțin weekendul la dispoziție pentru a analiza documentația. 

Vă mulțumesc. (Discuții.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului senator Radu Mihail. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Am ascultat cu mare atenție intervenția antevorbitorului și sunt absolut surprins că după ce timp 

de patru ani de zile am primit de la PSD ordinea de zi în ultimele cinci minute… (Discuții.) dacă o 

primeam, faptul că s-a întâmplat, poate, ca într-o săptămână să nu aveți cu 48 de ore înainte, cum ne-am 

obișnuit să o facem, pentru că știm să o facem, este de neacceptat. (Discuții.) 
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Deci, într-adevăr, acceptăm criticile și vom face mai bine… (Discuții.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, liniște în sală! 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

…dar nu uitați că ați sabotat activitatea Senatului… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, stimați colegi! 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

…nerespectând niciun fel de regulă timp de patru ani, cel puțin. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, liniște în sală! 

Da. Este surprinzătoare intervenția dumneavoastră, într-adevăr, pentru că ordinea de zi este publicată 

în timp. Ceea ce ați spus acum voi verifica, dar ordinea de zi este publicată. M-am asigurat în tot acest timp să 

aveți din vreme ordinea de zi, tocmai pentru a putea parcurge inițiativele legislative. (Discuții.) 

Probabil că faceți referire la o situație concretă? (Discuții.) 

Voi verifica când anume s-a întâmplat să nu fie publicată, dar am înțeles, trebuie să… 

Da. Mulțumesc. 

Am încheiat aici discuția. (Discuții.) 

Domnule senator! Dar veniți, vă rog, aici, și luați cuvântul la tribună. 

Vă rog. 

Domnule senator Mutu, vă rog să spuneți de la tribună ce aveți de spus. 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Dar vă rog foarte mult, discuțiile au loc aici, la tribună. Dialogul cu sala nu este cea mai 

elegantă dezbatere sau nu este o dezbatere de fapt. 

Vă rog, domnule senator, spuneți. Vă ascult. 

Domnul Mihail Genoiu: 

Doamna președintă, 

În primul și în primul rând, colegul a făcut referire la un exercițiu parlamentar… Nu știu, eu nu 

am făcut parte din acea perioadă, suntem la vremuri noi, oameni noi, vrem să schimbăm lucrurile în 

bine. Tocmai de asta am făcut referire la o inițiativă legislativă făcută de aceeași formațiune politică de 

a merge în viitor cu lucruri mai performante și mai bune și de asta am solicitat. 
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N-am făcut nicio critică. N-am criticat pe nimeni. Am atras atenția faptului că această ordine de 

zi apare în forma desfășurată de-abia în cursul serii de duminică, eu știu, după o anumită oră. Aseară, 

la ora 21.00 am verificat și nu apăruse. 

V-aș ruga să verificați personal, chiar dacă vă informează subalternii dumneavoastră că există, 

să verificați și sper că, în urma acestei intervenții, și sub, eu știu, teama verificării făcute de 

dumneavoastră o să fie în regulă, dar până acum nu a fost, vă garantez acest lucru. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Eu vă garantez că a fost. 

Mulțumesc. Bun. 

* 

Trecem la doua parte a ședinței, și anume partea de vot. 

Potrivit prevederilor art.111 din Regulamentul Senatului, se vor supune unui singur vot raportul 

în întregime și inițiativa legislativă. 

De asemenea, vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul sistemului de vot electronic 

hibrid. 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. 

Dacă, din eroare, senatorul prezent în sala de plen își exercită votul prin intermediul cardului de 

vot, cât și online prin intermediul tabletei sau prin apel telefonic, se va înregistra votul exprimat în sala 

de plen prin cardul de vot. 

Având în vedere cele prezentate anterior cu privire la votul hibrid, urmează să derulăm un vot test. 

Vă rog, stimați colegi, să introduceți cardul de vot în console sau să accesați aplicația de 

vot de pe tablete. 

Vă rog să votați. 

Nu sunt probleme cu privire la sesiunea de vot test. 

Trecem la votul pe fiecare punct al ordinii de zi. 

La punctul 1 avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru 

aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE 

„Instrumentul European pentru Pace” (EPF), aferente anului 2021. (L272/2021) 

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. 
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Stimați colegi, vă rog să votați. 

77 de voturi pentru, zero împotrivă, o abținere, unul „nu votez” 

* 

La punctul 2 avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări 

din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (L253/2021) 

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

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 3 avem Propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate 

Comitetului Olimpic și Sportiv Român. (L256/2021) 

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 raportul comisiei. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 4 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L264/2021) 

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

respingerea propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

45 de voturi pentru, 36 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 5 avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 

privind alocația de stat pentru copii. (L266/2021) 

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 organice. 

Vă rog să votați. 

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

La punctul 6 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. (L298/2021) 

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. 

57 de voturi pentru, 23 împotrivă, zero abțineri, unul „nu votez”. 

* 

La punctul 7 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea plății contribuției 

financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției 

Europene de Film – EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 

care România este parte. (L303/2021) 

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

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 8 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de 

învăţământ şi pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. (L252/2021) 

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 organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 9 al ordinii de zi avem Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor 

externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România. (L465/2020) 

Reexaminare la solicitarea Președintelui României. 
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Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere, cu amendamente admise, și a 

legii astfel cum se propune a fi modificată prin amendamentele din raportul comisiei. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 10 al ordinii de zi avem aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă 

Cameră sesizată, a Propunerii legislative privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 

privind organizarea judiciară. (b238/2021) 

Vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 11 avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a 

Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr.537/2014 în ceea ce privește raportarea de către 

întreprinderi de informații privind durabilitatea – COM(2021) 189 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 12 de pe ordinea de zi avem Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament 

al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele asimilate mașinilor – COM(2021) 202 final. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 14 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57… (Discuții.) 

Punctul 13 pe ordinea de zi, Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

privind coproducţia cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 

2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021. (L236/2021) 

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

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

La punctul 14 al ordinii de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (L227/2021) 

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

propunerii legislative. 

Aceasta face parte din categoria legilor organice. 

Vă rog să votați. 

45 de voturi pentru, zero împotrivă, 36 de abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 15 avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgență 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, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene. (L270/2021) 

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

aprobarea ordonanței. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 16 al ordinii de zi avem Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2021 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, a 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, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea 
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activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020. (L277/2021) 

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

aprobarea ordonanței. 

Acesta face parte din categoria legilor ordinare. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 17 avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 

teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a 

parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021 – 2030. (L284/2021) 

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere, cu amendamentul admis, și a 

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței astfel cum se propune a fi modificat prin 

amendamentul din raportul comisiilor. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Vă rog să votați. 

82 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.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și 

desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative. (L275/2021) 

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. 

45 de voturi pentru, 36 împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 

* 

La punctul 19 avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de 

siguranță și consum, constituit în perioada 2009 – 2011, aflat în proprietatea privată a statului și în 

administrarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii 

nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare 
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la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului 

nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. (L282/2021) 

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. 

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

* 

La punctul 21 al ordinii de zi… (Discuții.) 

La punctul 20 al ordinii de zi avem Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2021 privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea 

art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale. (L283/2021) 

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

proiectului de lege privind aprobarea ordonanței astfel cum se propune a fi modificat prin 

amendamentele din raportul comisiilor. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

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

* 

La punctul 21, și ultimul punct al ordinii de zi de astăzi, avem Proiectul de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța 

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. (L307/2021) 

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

proiectului de lege privind 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. 

80 de voturi pentru, zero împotrivă, zero abțineri, zero „nu votez”. 
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Îi rog pe liderii de grup să transmită listele cu senatorii ce vor fi apelați telefonic din sala de plen. 

* 

PAUZĂ 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog, domnule secretar. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Începem votul telefonic. 

Aș vrea să luăm doi colegi din sală, dacă mai sunt: Vicol și Sergiu Vlad. Mai sunteți, da? 

Domnule Vicol, spuneți-ne votul la punctul numărul 2. 

Domnul Costel Vicol: 

Bună ziua! 

Costel Vicol, senator USR PLUS de Tulcea, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

La punctul 2, da? 

Domnul Costel Vicol: 

Da, la punctul 2… (Neinteligibil.) 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnule Sergiu Vlad, la punctul 3, dacă mai sunteți în sală. 

Nu mai este? Dacă nu mai este Sergiu Vlad, o să-l luăm la telefon când ajungem la litera „V”. 

Stimați colegi, așadar, începem votul telefonic. 

Primul vot către doamna senator Anastase Roberta-Alma. 

Pregătim Badea Viorel și Banu Claudia-Mihaela. 

Vă rog. 

Doamna Roberta-Alma Anastase: 

Roberta Anastase, senator de Prahova al Partidului Național Liberal, votez pentru de la punctul 

8 la punctul 28 și la punctul 29 votez împotrivă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

De la 8… De 1 la 21. 

Mulțumesc frumos. 
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Badea Viorel-Riceard, Banu Claudia. 

Pregătim Bica Dănuț. 

Domnul Viorel-Riceard Badea: 

Mulțumesc. 

Sunt senatorul Viorel Badea, de la punctul 1 până la punctul 10 – pentru, punctele 11 și 12 – 

pentru, de la 13 până la 22 – pentru, 23 – pentru retrimitere, 24 – pentru, 25 – pentru retrimitere, de la 

26 la 28 inclusiv – pentru și 29 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Banu Claudia, Bica Dănuț. 

Pregătim Bodog Florian. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Claudia Banu, senator Vîlcea, votul meu este „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Bica Dănuț, Bodog Florian. 

Pregătim Bourceanu Septimiu. (Discuții.) 

Vă rog. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Sunt senatorul Florian Bodog, senator de Bihor, și votez după cum urmează: pentru punctul 1 

votez pentru, pentru punctul 2 – pentru, pentru punctul 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctul 5 – 

pentru, punctul 6 – pentru, punctul 7 – pentru, punctul 8 – pentru, punctul 9 – pentru, punctul 10 – 

pentru, punctul 11 – pentru, punctul 12 – pentru, punctul 13 – pentru, punctul 14 – abținere. Pentru 

restul punctelor am reușit să votez de pe tabletă. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim domnule Bodog. 

Am reținut de la 15 la 21 ați votat pe tabletă. (Discuții.) 

Mergem mai departe. 

Bica Dănuț nu a răspuns. 
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Au răspuns Bourceanu și Bumb Sorin. 

Domnul Dănuț Bica: 

Bună seara! 

Sunt senatorul PNL Dănuț Bica, Circumscripția electorală nr.3 Argeș, votul meu este pentru la 

toate punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Bica. 

Domnul senator Bourceanu, apoi domnul Bumb Sorin. 

Domnul Bourceanu a votat? (Discuții.) 

Scuze! (Discuții.) 

Domnul Bourceanu a votat pe tabletă. 

Mergem mai departe, atunci, la Bumb Sorin. Bumb Sorin, Cadariu și Chirteș  Ioan-Cristian. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Bună ziua! 

Sunt Sorin Bumb, senator de Alba și votez pentru de la punctul 1 la 21. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul senator Cadariu, apoi domnul senator Chirteș Ioan. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul de Mureș Cristian Chirteș, votul meu este următorul: de la punctul 1 la 28 – 

pentru, punctul 29 – împotrivă. 

Mulțumesc. 

O zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Am reținut de la 1 la 21 vot pentru. 

Domnul senator Cadariu, apoi domnul ministru Ciucă, domnul Cîmpeanu, de asemenea. 

Nu răspunde domnul Cadariu. 

Vom reveni la apelul doi. 

Domnul ministru Ciucă, domnul ministru Câmpeanu, domnul premier Florin Cîțu și Titus Corlățean. 



 

- 35 - 

 

Domnul Nicolae-Ionel Ciucă: 

Alo! 

Bună ziua! 

Ciucă sunt, votez pentru la toate punctele. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Domnul Cîmpeanu, domnul premier Cîțu și domnul Titus Corlățean, vă rog. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

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

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Mergem mai departe la domnul premier Florin Cîțu, domnul senator Titus Corlățean, apoi 

Cseke Attila, domnul ministru al dezvoltării. 

Din sală: Nu răspunde domnul premier. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mergem mai departe, Titus Corlățean, domnul Cseke Attila. Și, mai departe, Dunca Marius. 

Domnul Titus Corlățean: 

Bună ziua! 

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

pentru, punctul 2 – pentru, punctul 3 – pentru, punctul 4 – împotrivă, punctul 5 – pentru, punctul 6 – 

pentru, 7 – pentru, 8 – pentru, 9 – pentru, 10 – pentru, 11 – pentru, 12 – pentru, 13 – pentru, 14 – 

abținere, 15 – pentru, 16 – pentru, 17 – pentru, 18 – împotrivă, 19 – pentru, 20 – pentru și 21 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator Titus Corlățean. 

Mai departe. Domnii Cseke Attila, Dunca Marius și Fenechiu Cătălin-Daniel. 

Din sală: Domnul Cseke nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mergem mai departe. Dunca Marius, Fenechiu Daniel, Firea Gabriela. 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov, la punctele 1, 2 și 3 – pentru, la 4 – contra, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – pentru, 14 – abținere, 15, 16, 17 – pentru, 18 – contra, 19, 20, 21 – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 
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Mergem mai departe. Fenechiu Cătălin, Firea Gabriela, Firu Stela. 

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. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule lider de grup. 

Firea Gabriela, Firu Stela, Florean Ovidiu. 

Doamna Gabriela Firea: 

Bună ziua! 

Gabriela Firea, senator PSD București, punctele 1, 2, 3 – pentru, punctul 4 – contra, punctele 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 – pentru, punctul 14, L227 – abținere, punctele 15, 16 și 17 – pentru, punctul 

18, L275 – contra, punctele 19, 20, 21 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Gabriela Firea.  

Firu Stela, Florean Ovidiu, Fulgean-Moagher Laura. (Discuții.) 

Doamna Stela Firu: 

Bună ziua! 

Stela Firu, senator de Mehedinți, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Mergem mai departe, Florean Ovidiu-Iosif, Fulgeanu-Moagher și Ghica Cristian. 

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher: 

Bună ziua! 

Laura Moagher Fulgeanu, senator PSD, Circumscripția nr.31 Prahova, votul meu este 

următorul: punctele 1 – 3 – pentru, punctul 4 – contra, de la punctul 5 la 13 – pentru, 14 – abținere, 15, 

16 și 17 – pentru, punctul 18 – contra și 19, 20, 21 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 
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Florean Ovidiu-Iosif și Ghica Cristian, vă rog. 

Domnul Ovidiu-Iosif Florean: 

Bună ziua! 

Ovidiu Florean, sunt senator PNL de Bistrița-Năsăud, votez pentru la toate cele 21 de puncte de 

pe ordinea de zi. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Ghica Cristian, Guran Virgil, Ioan Raluca-Gabriela, vă rog. (Discuții.) 

Domnul Cristian Ghica: 

Bună ziua! 

Sunt senator USR, Cristian Ghica, la punctul 6 de pe ordinea de zi votez împotriva raportului 

de respingere, în rest, la toate punctele votez pentru. Deci punctul 6 – împotrivă, restul – pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Am reținut. De la 1 la 5 – pentru, 6 – contra, de la 7 la 21 – pentru. 

Mulțumim, domnule senator. 

Guran Virgil, Ioan Raluca-Gabriela. Și sunați-l și pe domnul Cadariu. Mi-a transmis că nu se auzea. 

Domnul Virgil Guran: 

Bună ziua! 

Senatorul Virgil Guran, la toate punctele – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Virgil Guran, domnule senator. 

„Pentru”. 

Ioan Raluca-Gabriela. Cadariu, vă rog să-l sunați. 

Și Matieș Călin. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Raluca-Gabriela, Circumscripția nr.41, votez pentru la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Domnii Matieș Călin, Mihai Alfred-Laurențiu și Cadariu. 
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Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Călin Matieș, senator PSD, Circumscripția Alba, la punctele 1 și 3 – pentru, punctul 4 – contra, 

de la 5 până la 13 – pentru, 14 – abținere, de la 15 la 17 – pentru, 18 – contra, 19, 21 – pentru. 

Mulțumesc mult. 

O zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Am reținut foarte bine. 

Mihai Alfred-Laurențiu, apoi Muntean Lucica Dina. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună seara! 

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

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator Cadariu. 

Mergem mai departe, stimați colegi. 

Doar să-mi spuneți cine a răspuns. 

Mihai Alfred Laurențiu. 

Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai: 

Bună ziua! 

Sunt Mihai Alfred, senator PSD, județul Ilfov, Circumscripția electorală nr.25. 

Stimați colegi, votul meu la punctele de pe ordinea de zi este următorul: 1, 2, 3 – pentru, 4 – 

contra, de la 5 până la 13 – pentru, 14 – abținere, de la punctul 15 la punctul 17 – pentru, punctul 18 – 

contra și de la punctul 19 la punctul 21 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Muntean Lucica Dina. 

Pregătim: Oros Nechita, Pandea Ciprian. 

Doamna Lucica Dina Muntean: 

Bună seara! 
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Sunt Lucica Dina Muntean, senator PNL de Hunedoara, și votez pentru la toate cele 21 de 

puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Oros Nechita, Pandea Ciprian și Petcu Toma. 

Domnul Nechita-Adrian Oros: 

Adrian Oros, senator PNL de Cluj, voi vota la toate punctele pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Mai departe. Pandea Ciprian, Petcu Toma, Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Bună ziua! 

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

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator de Călărași. 

Petcu Toma, Pufu Vlad-Mircea, Rujan Ion-Cristinel, vă rog. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună ziua! 

Senator Petcu Toma, PNL, Circumscripția nr.19, votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator de Giurgiu. 

Pufu Vlad-Mircea, Rujan Ion-Cristinel, Sbîrnea Liliana, Scântei Laura, vă rog. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Bună ziua! 

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

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

O zi bună tuturor! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Rujan Ion-Cristinel, Sbîrnea Liliana, Scântei Laura-Iuliana. 
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Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

Rujan Ion-Cristinel, senator PSD, de la punctul 1 până la punctul 3 inclusiv – pentru, punctul 4 – 

contra, de la punctul 5 până la punctul 13 inclusiv – pentru, punctul 14 – abținere, de la punctul 15 până la 

17 inclusiv – pentru, la punctul 18 – contra, de la punctul 19 până la punctul 21 inclusiv – vot pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Doamna senator Sbîrnea, doamna senator Scântei. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, Circumscripția electorală nr.10 Buzău, votul meu este următorul: 

la punctele 4, 18, 27 și 28 – contra, abținere la 14, 24, iar la restul punctelor sunt pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Am reținut foarte bine. 

Doamna Scântei Laura, domnul Tánczos Barna și Toanchină Marius-Gheorghe. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Sunt Iulia Scântei, senator PNL, voturile mele pentru ordinea de zi, pentru toate proiectele de 

pe ordinea de zi, sunt voturi pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator 

Mai departe, la domnul ministru Tánczos Barna, domnul senator Toanchină. Și Trifan 

Raoul-Adrian. 

Și la doamna Șoșoacă trebuie să sunăm. Dar de ce am sărit-o noi? 

Din sală: Domnul ministru nu a răspuns. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Cine nu a răspuns? 

Din sală: Domnul ministru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Domnul ministru Tánczos Barna. 
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Mergem mai departe la Toanchină Marius și apelați-o și pe doamna Șoșoacă. 

Domnul Marius-Gheorghe Toanchină: 

Bună ziua! 

Senator PSD, Brașov, Marius-Gheorghe Toanchină, punctele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 19, 20 și 21 – vot pentru, la punctele 4 și 18 – vot contra și punctul 14 – abținere. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul Marius-Gheorghe Toanchină: 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Mai departe. Domnul Trifan Raoul-Adrian, doamna Șoșoacă, domnul Vela Ion Marcel. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Bună ziua! 

Senator independent neafiliat Diana Iovanovici-Șoșoacă, Circumscripția nr.24 Iași, având în 

vedere faptul că la acest moment Constituția României este încălcată pentru că nu puneți în dezbatere 

moțiunea de cenzură, vă rog ca în formă de protest să menționați în dreptul meu opțiunea „nu votez” la 

toate punctele. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Am înțeles, doamna senator. Am reținut că voiați să interveniți și să vă auziți. (Discuții.) 

Păi, o singură… A, Trifan? A votat Trifan? 

Eu mă pregăteam să voteze și doamna Șoșoacă. O secundă. Dacă doamna a spus că e în 

protest… 

Trifan Raoul a votat pe tabletă. 

Mulțumesc, stimați colegi. 

Mergem mai departe. Domnul ministru Vela Ion Marcel, domnul Veștea Mihail și domnul 

Viașu Cosmin. (Discuții.) 

Vă rog. 

A votat pe tabletă domnul Vela. 

Mulțumesc. Mulțumesc. 

Veștea Mihail, Viașu Cosmin, Vlad Sergiu, Voiculescu Liviu. 

Ne pregătim de… 
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Domnul Mihail Veștea: 

Alo! 

Bună ziua! 

Mihai Veștea, votez pentru la toate punctele. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Veștea. 

Viașu Cosmin Cristian. Vlad Sergiu, sunați-l pentru un singur punct. Și Voiculescu Liviu. 

Deci la Vlad Sergiu doar punctul 3, mi s-a spus că… 

Domnul Cosmin-Cristian Viașu: 

Sunt Cosmin-Cristian Viașu, senator USR de Sălaj, votul meu este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi, mai puțin punctul 6, unde votez împotrivă. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

La punctul 6 – împotrivă, celelalte puncte – pentru. 

Mulțumesc, domnule Viașu. 

Domnule Vlad Sergiu, la punctul 3, vă rog. 

Domnul Sergiu Cosmin Vlad: 

Bună seara! 

Sunt senator Vlad Sergiu Cosmin din Circumscripția nr.2 Arad, iar votul meu la punctul 3 este 

pentru, la restul am votat pe tabletă. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Viașu Cosmin. 

Eu am înțeles 6. Voi ați înțeles 7? Ne uităm la USR și vedem imediat. 

Vă rog, Voiculescu Liviu. (Discuții.) 

Păi, Ghica Cristian punctul 6 l-a votat contra. Deci rămâne 6. 6 am înțeles. 

Mulțumesc. 

Mai departe. Voiculescu Liviu. 

Nu a răspuns. 

Mai încercăm un singur… câteva… o secundă, stimați colegi, o secundă. Mai trecem repede prin ele. 

Bourceanu spuneți că a votat pe tabletă, Cadariu a votat până la urmă. 
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Domnul Cîțu Florin. Mai încercați un apel telefonic, vă rog. Și domnul Cseke Attila. La Cseke 

și la domnul premier, vă rog, două telefoane. 

Mai departe au votat. 

Din sală: Domnul prim-ministru nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

OK. 

Mai încercăm la domnul Cseke Attila. 

Sunt convins că sunt ocupați cu guvernarea României. 

Și la domnul Voiculescu mai încercați o dată. Și la Tánczos Barna. 

Nu răspunde domnul Cseke? 

Din sală: Nu a răspuns. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Domnul Tánczos Barna și domnul… Ce am zis? Voiculescu. 

Vă rog. 

Nu răspund colegii, nu? 

Din sală: Domnul Voiculescu nu răspunde. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Voiculescu? (Discuții.) 

Domnul Cseke? Tánczos? 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua! 

Barna Tánczos, senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este pentru la toate punctele 

de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Am reținut. 

Voiculescu? Nu a răspuns. 

Mulțumesc. 

Facem centralizarea voturilor și revenim cu rezultatul. 

* 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Până la centralizarea voturilor, dați-mi voie să citesc nota pentru exercitarea de către 

parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. 
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În conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

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

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

1. Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri – procedură de urgență; 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea 

Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale – procedură de urgență; 

3. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea 

mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016 – 2020, unele măsuri 

pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – procedură de urgență; 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 

locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat – procedură de urgență; 

5. Lege pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor; 

6. Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor 

prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități – procedură de urgență; 

7. Lege pentru completarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

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

pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii – astăzi, 20 septembrie 2021. 

Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului, respectiv data de astăzi, 20 

septembrie 2021. 

* 

Până la centralizarea votului, voi da citire notei privind adoptarea tacită, prin împlinirea 

termenului pentru dezbatere și adoptare la 16 și 19 septembrie 2021, a unor inițiative legislative. 

Această notă este afișată pe pagina de internet a Senatului. 

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

art.75 alin.(2) teza a III-a 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. 
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* 

De asemenea, pe ordinea de zi avem o informare privind răspunsurile Comisiei Europene la 

opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona, care se regăsește afișată pe pagina 

de internet a Senatului. 

* 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Stimați colegi, 

Suntem în măsură să anunțăm rezultatul voturilor din această sesiune de astăzi. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut: 34 de voturi pentru, zero contra, zero împotrivă; 

- total, telefonic plus tabletă: 111 voturi pentru, zero contra, o abținere. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi: 

- am avut la votul telefonic: 35 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 35 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- total, telefonic plus tabletă: 113 voturi pentru, zero contra, două abțineri. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut: 24 de voturi pentru, 10 contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă, la punctul 4 am avut: 69 de voturi pentru, 46 contra, zero abțineri. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi: 

- telefonic am avut: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă, la punctul 5 pe ordinea de zi, am avut: 116 voturi pentru, zero contra, 

zero abțineri. 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 32 de voturi pentru, două contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă, la punctul 6, am avut: 89 de voturi pentru, 25 contra, zero abțineri. 

Punctul 7 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă la punctul 7: 113 voturi pentru, zero contra, o  abținere. 

Punctul 8 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă, la punctul 8, am avut: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 
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Punctul 9 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

 - telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 10 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 11 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

 - telefonic plus tabletă: 114 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 12 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 13 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 34 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 14 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut: 24 de voturi pentru, zero contra, 10 abțineri; 

 - la punctul 14, telefonic plus tabletă, am avut: 69 de voturi pentru, zero contra, 46 de abțineri. 

Punctul 15 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 33 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 113 voturi pentru, zero contra, o abținere. 

Punctul 16 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut: 33 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 115 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 17 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 33 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 115 pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 18 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic am avut 24 de voturi pentru, 9 contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă, la punctul 18, am avut: 69 de voturi pentru, 45 contra, zero abțineri. 

Punctul 19 de pe ordinea de zi: 

- 33 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 114 voturi pentru, unul contra, zero abțineri. 
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Punctul 20: 

- votul telefonic: 33 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- telefonic plus tabletă: 113 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Punctul 21, și ultimul din această după-amiază: 

- la votul telefonic am avut: 33 de voturi pentru, zero contra, zero abțineri; 

- total, telefonic plus tabletă: 113 voturi pentru, zero contra, zero abțineri. 

Vă mulțumim. 

După-amiază plăcută! 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Urmare votului hibrid și prin apel telefonic, rezultatul votului în ședința de astăzi este 

următorul: 

La punctul 1 al ordinii de zi proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost adoptat. 

La punctele 2 și 3 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 4 inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctul 5 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 6 inițiativa legislativă a fost respinsă. 

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

La punctele 8 și 9 proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost adoptat. 

La punctul 9 legea privind aprobarea ordonanței a fost adoptată. 

La punctul 10 al ordinii de zi, transmiterea inițiativei către Camera Deputaților ca primă 

Cameră sesizată a fost aprobată. 

Proiectele de hotărâre înscrise la punctele 11 și 12 ale ordinii de zi au fost adoptate. 

La punctul 13 inițiativa legislativă a fost adoptată. 

La punctul 14 inițiativa legislativă a fost respinsă. 

La punctele 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21 proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost 

adoptat. 

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

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 17.25. 


