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S T E N O G R A M A 

ședinței Senatului din 27 februarie 2023 

 

Ședința a început la ora 16.07. 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna Alina-Ștefania Gorghiu, vicepreședinte al 

Senatului, asistată de domnul Ion Mocioalcă și doamna Roberta-Alma Anastase, secretari ai Senatului. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Doamnelor și domnilor, bună ziua! 

Vă rog să luați loc în sală. 

Declar ședința plenului Senatului de astăzi deschisă. 

Din 136 de senatori, și-au înscris prezența un număr de 78 de colegi senatori. 

Voi conduce această ședință eu, împreună cu cei doi colegi ai mei secretari de ședință, doamna 

Roberta Anastase și domnul senator Mocioalcă. 

Vă rog să-mi permiteți, în timp ce luați dumneavoastră loc în bancă și vă semnați de prezență, 

să anunț că la balcoane se află Școala politică a Tineretului UDMR din județul Covasna. Este vorba de 

o vizită de studiu la București. Colegii noștri mai tineri vor vizita Guvernul, cele două Camere ale 

Parlamentului și Grupul UDMR, precum și alte instituții. Sunt, practic, 38 de participanți provenind 

din 19 UAT-uri covăsnene. 

Îi urăm grupului o vizită plăcută! (Aplauze.) 

Să aveți o vizită plăcută! 

De asemenea, tot în aceeași notă, vă informez că la balcoane se află și un grup de 10 studenți de 

la SNSPA, invitați de domnul senator USR Remus Negoi. 

Le urăm și colegilor noștri o vizită interesantă! (Aplauze.) 

Și știu sigur, sigur că mai sunt și de la Argeș câțiva elevi, nu știu dacă au ajuns. Dacă n-au 

ajuns, o să-i anunț la momentul potrivit. 

Stimați colegi, 

Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi v-a fost distribuită. 

Dacă n-avem comentarii cu privire la aceasta, o să vă rog să introduceți cartelele în consolă 

pentru a da vot pe ordinea de zi. 

Pe procedură? 

Domnule senator Fenechiu, aveți cuvântul. 
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Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Aș dori să solicit să supuneți la vot suplimentarea ordinii de zi cu L857/2022. 

Motivul pentru care solicit suplimentarea este că doresc să solicit ca această lege să fie 

dezbătută în procedură extinsă, altminteri există riscul să fie adoptată tacit. 

Solicit deci completarea ordinii de zi cu L857 și, după ordinea de zi, o să formulez… 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Practic, introducerea pe ordinea de zi pentru a aproba procedură pe lege complexă, da? 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Sigur, sigur. 

Mulțumesc mult. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Și o să introducem la primul punct această solicitare a dumneavoastră, astfel încât să dăm votul 

la început. E în regulă. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Stimați colegi, 

Mai există alte observații la ordinea de zi? 

Dacă nu mai există, voi supune votului dumneavoastră, stimați colegi, suplimentarea ordinii de 

zi cu proiectul legislativ despre care domnul Fenechiu a intervenit la microfonul central, cu rugămintea 

să fie trecut pe punctul 1. 

Stimați colegi, rog, vot. 

72 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. 

Vă fac precizarea că domnul senator Țâgârlaș m-a informat că nu are cartelă. 

Mai există vreun coleg senator în aceeași… 

Din sală: Bumb! 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnul senator Bumb, de asemenea, fără cartelă. 

Domnule Dăneasă, și dumneavoastră? 

(Intervenție neinteligibilă a domnului Mircea Dăneasă.) 

Doar votul acesta? Bun. În regulă. 
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Cu 3 voturi pentru în plus, deci 75 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri, propunerea 

domnului senator Fenechiu a fost aprobată și la primul punct pe ordinea de zi vom avea solicitarea 

domniei-sale. 

Voi supune votului dumneavoastră programul de lucru, așa cum v-a fost comunicat, cu 

precizarea, stimați colegi, că la 16… (Discuții.), cu precizarea că la 16.45 vom avea votul final și 

dezbateri până atunci. La… 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (din sală): 

Punctul 8, până la punctul 8. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Eu aș spune punctul 8, domnule lider, dar mi-e teamă că, dacă depășim cu punctul 8 ora 17.00, 

nu vom putea să dăm votul final și v-aș propune ca la 16.45 să ne oprim… 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (din sală): 

… (Neinteligibil) punctul 8 să devină 2. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Punctul 8 să devină punctul 2 – o să fac imediat și această propunere, după ce dau votul pe program. 

Rog să dați vot pe program. 

Rog, vot. 

Rog, vot pe program. 

78 plus 3 – 81 de voturi… 

Domnule Dăneasă, văd că totuși sunteți înscris cu cartelă, gata, s-a rezolvat? În regulă. 

80 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere. 

Programul a fost votat. 

Următoarea propunere făcută de liderul PNL pe procedura ordinii de zi este să mutăm punctul 8 

al ordinii de zi – Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2023 

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul 

bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina (L85/2023), pe poziția a 

doua a ordinii de zi. 

Rog, vot pentru modificarea propusă. 

Rog, vot, stimați colegi de la tehnic. 

79 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. 

Acum, formal, o să vă rog să dăm un vot pe întreaga ordine de zi, așa cum a fost modificată. 

Rog, vot. 
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* 

La punctul 1, Secțiunea I, stimați colegi, avem o notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea 

termenului pentru dezbatere și adoptare la 26 februarie 2023, a unor inițiative legislative. 

E afișată pe pagina de internet a Senatului. 

Inițiativele se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în conformitate cu art.75 alin.(2) 

teza a III-a din Constituție, coroborat cu art.150 alin.(2) din Regulamentul Senatului. 

Urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în calitate de 

Cameră decizională. 

* 

Acum, voi supune votului dumneavoastră prelungirea termenului la 60 de zile pentru 

L857/2022 – Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Rog, vot. 

66 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 17 abțineri. 

Propunerea liderului de grup de la PNL a fost aprobată. 

* 

Și vom trece la Secțiunea a II-a a ordinii de zi, punctul 1, Propunerea legislativă privind lanțul 

scurt de aprovizionare. (L767/2022) 

Declar deschise dezbaterile generale asupra propunerii legislative. 

Dacă avem inițiator, îl invit să ia cuvântul. 

Dacă nu, din partea Guvernului… 

Din sală: Avem! 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Avem inițiator? (Discuții.) 

Microfonul central, domnule senator, vă invit. 

Doamna Roberta-Alma Anastase (de la prezidiu): 

Cristi Țâgârlaș are cartela. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

OK. 

Haideți, aveți cuvântul. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Mulțumesc mult, doamna președintă. 

Stimați colegi, 



 

- 6 - 

 

Dați-mi voie, înainte să încep să vă spun despre această inițiativă legislativă, să pun o cocardă 

cu Avram Iancu, să-i simt pe moții mei alături de mine. 

Acesta este un moment istoric, dragi colegi. Știm că de-a lungul timpului am investit foarte 

mult în creșterea producției, în subvenții pentru creșterea animalelor, în subvenții pentru… și ajutor pe 

suprafață, mai nou, investim și în procesare, dar n-am investit până acum în desfacere, dragi colegi. 

Acest proiect de lege, lanțul scurt, ajută producătorul român să-și desfacă produsele agroalimentare. 

Dragi colegi, 

Prin acest proiect de lege vom avea produse agroalimentare mai ieftine, produse agroalimentare 

de bună calitate și produsele agroalimentare cunoscute și în care avem încredere le vom găsi în școli, 

în spitale, în orice spațiu al unei instituții publice care folosește bani de la bugetul de stat. 

Acest proiect de lege vine, cumva, la solicitarea românilor: bani românești pentru produse românești. 

Aș vrea să vă spun și o mică poveste despre închirierea unui spațiu. Vine cineva să închirieze, 

să lase o garanție pentru un spațiu. Acea garanție, producătorul… Vreau să vă explic consumul local ce 

înseamnă. Cu acea garanție, producătorul… patronul hotelului se duce repede la măcelar și-și plătește 

datoriile. Măcelarul se duce la fermier. Fermierul se duce și plătește datoriile, cu acea garanție, la 

agricultor. Agricultorul se duce la maseuză și-și plătește datoriile. Maseuza se duce la hotel și-și 

plătește datoriile pentru ceea ce… serviciile pe care le-a primit de la hotel. Și, în final, în final, morala 

este: dacă consumăm local, toată lumea are de lucru. 

Proiectul de lege obligă instituțiile publice să cumpere de la producătorii locali din oraș, din 

comunele învecinate, din zonă, din regiune, din România și după aia din Europa. De aceea se numește 

„lanțul scurt”. 

Acest lanț scurt vine și în sprijinul Pactului verde și chiar al principiului european „De la 

fermă la furculiță”. 

Vă rog să votați acest proiect de lege care vine în sprijinul producătorului român. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc inițiatorului pentru susținere. 

Îl invit pe domnul președinte al Comisiei de agricultură, domnul George Scarlat, să ne prezinte 

raportul întocmit în comun cu Comisia economică. (Discuții.) 

Domnul George Scarlat: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Prin prezentul act normativ se reglementează regimul juridic general privind stabilirea modului 

de desfășurare a activității privind lanțul scurt de aprovizionare. 
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Beneficiarul din lanțul scurt urmează a fi persoana juridică de drept public și privat cu capital 

majoritar de stat care desfășoară activități de alimentație publică în regim comercial sau cu circuit 

intern de tipul cantinelor, restaurantelor, depozitelor alimentare. 

Pe cadrul acestui act normativ, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, Consiliul 

Concurenței, Comisia pentru mediu, Comisia pentru antreprenoriat, Comisia pentru administrație, 

Comisia juridică și Comisia de buget au dat un aviz favorabil. 

În cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost adoptate și se 

regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun. 

În ședința din data de 23 februarie, Comisia economică, industrii și servicii, împreună cu 

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală au hotărât, în unanimitate… cu 

unanimitate de voturi, să adopte un raport comun de admitere, cu amendamente admise. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare. 

Supunem dezbaterii prezentul raport. (Discuții.) 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea raportului. 

O să deschid dezbaterile generale. 

Din partea grupurilor parlamentare s-au înscris la cuvânt… 

Din partea Grupului PSD, domnule Radu Oprea, erați… Nu mai doriți să luați cuvântul. 

Vă rog, aveți cuvântul. 

La microfonul 3, o să vă rog să-i dați cuvântul domnului senator. 

Domnul Lucian Trufin: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

Astăzi susțin în fața dumneavoastră, alături de colegul Călin Matieș, viitorul agriculturii 

românești, sănătatea consumatorilor și garantarea prezenței pe piață a produselor provenite din fermele 

românești prin intermediul lanțului scurt de aprovizionare. 

Inițiativa reprezintă și o direcție promovată de Uniunea Europeană, și anume „De la fermă la 

furculiță”. 

Prin această inițiativă, toate persoanele juridice de drept public și privat cu capital majoritar de 

stat și care desfășoară activități de alimentație publică în regim comercial sau în circuit intern vor 

participa la lanțul scurt de aprovizionare, iar fermierii vor avea întâietate în comercializarea producției 

către acestea pentru toate cele șapte filiere de produs: carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, lapte 
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și produse lactate, dar și pentru produsele de panificație. În acest sens, vom avea lanțuri scurte de 

aprovizionare organizate pe mai multe nivele, de la nivelul de comună/oraș, până la nivelul european. 

Prin acest vot, stimați colegi, oferim o șansă reală producătorilor și procesatorilor români în 

concurența dezechilibrată cu producătorii străini, concurență de multe ori pierdută din cauza politicilor 

comerciale pe care marile lanțuri comerciale le au împotriva României. 

Stimați colegi, și eu vă rog, în numele producătorilor, procesatorilor și fermierilor români, să 

susțineți și să votați această inițiativă. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnule senator Dăneasă, aveți cuvântul. Tot microfonul 3. 

Domnule senator Dăneasă, aveți cuvântul, dacă doriți. Sau nu doriți? Că nu mi-e foarte clar. 

Nu doriți. În regulă. 

Îl invit la microfon pe domnul senator Scarlat. 

Domnul George Scarlat: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Ce zi frumoasă astăzi! 

Îl salut pe dragul meu coleg de comisie și mă bucur că din cadrul laboratorului din cadrul 

comisiei ies acte normative care pot întruni, în unanimitate, un vot. 

Le mulțumesc tuturor și, bineînțeles, vă mulțumesc dumneavoastră, astăzi, în numele tuturor 

producătorilor… fermierilor și producătorilor români, întrucât sunt convins că nu va exista nici măcar 

un vot de abținere astăzi. 

Și de aceea, bineînțeles, și, implicit, Partidul Național Liberal susține și a susținut această inițiativă. 

Aș vrea să completez față de ceea ce au spus colegii mei, pentru a înțelege mai clar ce 

înseamnă acest mod de furnizare a produselor agroalimentare românești pe lanțul scurt. 

În fapt, am început… Mi-aș fi dorit, credeți-mă, să amendez această lege, așa cum am lucrat 

foarte mult împreună cu Comisia economică și de industrii cu privire la Directiva practici comerciale 

neloiale, Directiva nr.633, care a fost votată de către Senatul României cu 107 voturi din 107 voturi, 

fără niciun vot împotrivă, fără niciun vot abținere. 

Din păcate, a fost puțin mutilată la Camera decizională, în schimb, pe lanțul scurt, acum, 

încercăm în primul rând cu beneficiarii din mediul, să spun așa, mai mult de drept public și privat, 

întrucât discutăm de o piață de aproximativ 2 miliarde de euro; și v-aș spune aici doar Programul 

„Laptele și cornul”, Programul „Fructe în școli” și celelalte programe care fac… dincolo de tot ceea ce 
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înseamnă zilnic aprovizionare în toate cantinele, că discutăm de spitale, că discutăm de case de copii, 

că discutăm de case de bătrâni. 

Ce înseamnă acest lanț scurt? Înseamnă aprovizionarea pe primul nivel, la primul lanț de la 

nivel de comună sau oraș, la nivelul 2, lanțul 2, la nivel de municipiu, dacă nu găsim acel produs la 

nivel de municipiu, la nivel de județ, dacă nu găsim la nivel de județ, la nivel regional, iar lanțul 6… 

lanțul 5, avem la nivel național și, bineînțeles, ultimul lanț, la nivelul Uniunii Europene. 

Eu o să mă opresc aici, știind și fiind convins că cu toții vom vota acest act normativ. Mi-aș fi 

dorit și îmi doresc ca această lege să fie promulgată, să fie adoptată și promulgată și, bineînțeles, vom 

veni, clar, cu amendament la această lege, pentru a introduce acest mecanism de aprovizionare pe 

lanțul scurt și inclusiv comercianților, fie ei mici sau mari, din România. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Îl invit la cuvânt pe domnul senator László-Ödön. 

Microfonul 2, vă rog frumos. 

Domnul Fejér László-Ödön: 

Mulțumesc, doamnă președinte. 

UDMR întotdeauna a susținut, și susține în continuare, întreprinderile românești, producătorii 

români, cât și fermierii români care produc produse agroalimentare românești. 

Această inițiativă legislativă nu face altceva decât asigură o piață românească de 2 miliarde de 

euro. Deci în acest sens UDMR susține și propune să votați această lege. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Lista de vorbitori a fost epuizată. 

O să las la vot final punctul 1. 

* 

Punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității 

crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei 

împotriva Ucrainei. (L85/2023) (Discuții.) 
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Vom deschide dezbaterile generale invitând la microfonul 10 pe domnul Telehuz, din partea 

Ministerului Agriculturii, să prezinte proiectul de lege. Urmează să prezinte, ulterior, domnul 

președinte Scarlat raportul comun cu Comisia de buget, finanțe. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Dragoș-Costin Telehuz – secretar de stat la Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale: 

Bună ziua! 

Doamna președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Schema de intervenție, prezentată pe scurt, are o valoare estimată de 44 de milioane de euro, 

echivalent în lei. Plafonul maximum acordat pe o singură exploatație este de 250 000 de euro. Condițiile 

principale de eligibilitate sunt de minimum 4 animale, minimum 5 animale în zona de munte, 

minimum 10 în restul țării și vine să sprijine activitatea de creștere a vacilor, mai ales pentru lapte, pe 

fondul crizei provocate de agresiunea Rusiei în Ucraina, în special aferente semestrului II din anul 2022. 

Termenul de plată este 30 decembrie 2023. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, domnule secretar de stat. 

Domnule președinte, aveți cuvântul. 

Domnul George Scarlat: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, valabil până la 

31 decembrie 2023, în contextul crizei economice provocate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. 

Consiliul Legislativ, Consiliul Economic, Social, Comisia economică, de industrii au transmis 

avize favorabile. 

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse votului, au fost admise și se 

regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport comun. 

În ședința din 23 februarie 2023 și 27 februarie 2023, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să adopte un raport comun de admitere cu amendamente admise. 

Comisiile supun spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere, cu 

amendamente admise, și proiectul de lege. 

Legea face parte din categoria legilor ordinare. 

Vă mulțumesc. 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

La dezbateri generale. 

O să vă rog pe cei care ați vorbit la punctul anterior să vă deselectați opțiunea. 

Invit pe domnul Trufin Lucian la microfonul central. 

Domnul Lucian Trufin: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Stimați colegi, 

Conflictul dintre Ucraina și Rusia a destabilizat economia întregii Europe, dar și a altor multe 

țări, precum România. 

Ministerul Agriculturii, prin domnul ministru Petre Daea, a luat act în timp util, venind cu 

soluții la problemele pe care le întâmpină sectorul zootehnic și a ascultat strigătul fermierilor. Astfel, a 

oferit printr-o schemă de ajutor de stat o sumă de 73 de euro pe cap de bovină/lapte. 

Acest proiect de lege este mai mult decât binevenit, în contextul în care costurile de producție 

au crescut foarte mult, în timp ce veniturile au rămas mici, iar acest aspect a ridicat gradul de vulnerabilitate 

pentru sectorul crescătorilor de bovine. Este o măsură concretă pentru susținerea acestui sector care se 

ocupă de creșterea bovinelor de lapte. Astfel, a fost alocat un buget de 44 de milioane de euro, bani 

care vor ajunge în contul fermierilor pentru un efectiv estimat de 600 de mii de capete de bovine. 

Țin să menționez că am propus și o serie de amendamente în cadrul Comisiei de agricultură, 

care să asigure o accesare cât mai facilă a schemei de ajutor de stat, prin acceptarea tuturor 

documentelor justificative care să ușureze birocrația impusă fermierilor. 

Grupul PSD susține acest proiect de lege. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Domnule senator George Scarlat, tot microfonul central, vă invit. 

Domnul George Scarlat: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Eu, sincer, n-aș saluta așa de mult această schemă, din punct de vedere al Ministerului 

Agriculturii, nu că ea nu este necesară și nu vine corect pe cadrul temporar cu privire la Regulamentul 

European de sprijin din cauza acestui conflict militar, dar m-aș fi așteptat, această schemă, să fie clară, 

echivocă de la început, astfel încât noi, în cadrul Comisiei de buget și în cadrul Comisiei de agricultură 

să nu o mai amendăm, să venim să corectăm anumite neajunsuri. Și aici aș fi vrut să-i spun și 
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domnului secretar de stat, prezent aici în plen, că e mai bine atunci când avem astfel de scheme, 

suntem deschiși, noi, Comisia de agricultură și tot suportul nostru tehnic, să venim să discutăm despre 

aceste scheme atunci când consideră dânșii că întocmai… ele nu ies așa cum și-ar fi dorit domnul 

ministru sau echipa dânsului. 

Am amendat această schemă și e important să știe cei de acasă, care cresc animale, că sprijinul 

va fi până la 100 de euro per animal, și nu 73 de euro, așa cum a fost prinsă în schemă și în ordonanța 

de urgență. Bugetul este puțin mai mare chiar, din 2020; și în 2020 am reușit pe același mecanism să 

dăm 100 de euro pe bovină adultă. 

Totodată, am amendat proiectul de lege astfel încât prorogarea termenului de 30 de zile să fie la 

40 de zile, întrucât fermierii să aibă timp să se pună la curent cu noutățile privind actul normativ și, 

bineînțeles, din nou trebuie s-o spun, să așteptăm la Măria Sa, Comisia de agricultură din Camera 

Deputaților, decizională, să fie de acord cel puțin cu aceste amendamente făcute de către noi la Senat, 

ținând cont de cuantum, ținând cont de documentele pe care trebuie să le prezinte persoana fizică. Nu 

poți să-i ceri astăzi un vraf de hârtii unei persoane fizice pentru a merge și a lua acest sprijin, nu pot să 

spun însemnat, dar necesar. 

Partidul Național Liberal va vota pentru acest act normativ și, totodată, rog și pe ceilalți colegi 

să mai avem astăzi o lege votată în unanimitate în plenul Senatului. 

Mulțumesc. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, domnule președinte Scarlat. 

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Ödön. 

Aveți cuvântul. Microfonul 2. 

Domnul Fejér László-Ödön: 

Mulțumesc, doamnă președinte. 

E o inițiativă binevenită, care, pot să zic, îmbunătățește ordonanța Guvernului pentru ajutorul 

fermierului român producător de lapte. Și vreau să dau un exemplu de ce e binevenit chiar momentan. 

Anul trecut, în noiembrie-decembrie, un litru de lapte a fost, la poarta fermierilor, 2,6 lei. 

Momentan, din cauza celor expuse, a ajuns la 1,6 lei. Deci, din acest considerent, neapărat e binevenit 

să ajutăm fermierii români. Dar cred că trebuie să ne gândim și pentru viitor și folosesc să vorbesc și 

cu domnul secretar de stat ca să vedem cum găsim o formulă prin care să ajutăm producătorii de lapte 

ca să… totdeauna, când produc laptele, să aibă un preț constant, ca să putem să garantăm ca prețul de 

producție, care acum a ajuns la 2,3 lei, să fie fix. Deci trebuie în viitor să gândim și la o schemă de 

ajutor în acest sens, că în alte țări europene există această schemă. 
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În acest context, UDMR va susține această lege și propunem să votăm în unanimitate. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă mulțumesc, domnule senator. 

Ordinea înscrișilor la cuvânt a fost epuizată. 

Punctul 2 va rămâne la vot final. 

* 

Punctul 3, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 

pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior și a Cercetării Ştiinţifice Universitare. (L34/2023) 

Declar deschise dezbaterile generale asupra proiectului de lege. 

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Micu. 

Domnul secretar vorbește la microfonul 8. 

Vă rog. 

Domnul Cătălin Mihai Micu – secretar de stat la Ministerul Educației: 

Vă mulțumesc, doamna președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

L34 vine să completeze art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității 

Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare, în sensul 

că unitatea respectivă să asigure suport tehnic și administrativ și altor ministere și instituții publice. 

Prin modificările preconizate, unitatea va putea: 

- să conducă programe și proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat, cu 

finanțare publică națională și/sau internațională; 

- va asigura evaluarea proiectelor pentru competiții organizate în cadrul unor programe și 

proiecte conduse de alte instituții publice sau private; 

- va utiliza, pentru îndeplinirea atribuțiilor mai înainte precizate, colaboratori externi din țară 

sau străinătate; 

- și va dezvolta, administra și întreține platforme informatice pentru managementul 

competițiilor de proiecte. 

Având în vedere cele precizate, Ministerul Educației vă solicită adoptarea proiectului de lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023. 

Vă mulțumesc. 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. 

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință, inovare și tehnologie au elaborat un 

raport comun. 

Doamna președinte Dinică, aveți cuvântul. 

Prezentarea raportului. 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință, inovare și tehnologie, 

prin adresa nr.L34/2023 din data de 6 februarie 2023, au fost sesizate de către Biroul permanent al 

Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra Proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța 

Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului 

Superior și a Cercetării Științifice Universitare; inițiator – Guvernul României. 

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă și a avizat favorabil, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru antreprenoriat și turism și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și 

piață de capital au transmis avize favorabile. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, din partea Guvernului, reprezentanți ai Ministerului Educației și ai 

Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

În ședințe separate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte 

raport comun de admitere, fără amendamente. 

Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință, inovare și tehnologie supun spre dezbatere 

și adoptare plenului Senatului raportul comun de admitere, precum și proiectul de lege. 

În raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare 

și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituție. 

Potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(7) pct.1 din Regulamentul 

Senatului, republicat, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă mulțumesc, doamna președintă. 

În cadrul dezbaterilor generale îl avem înscris la cuvânt, din partea Grupului USR, pe domnul 

senator Pălărie. 
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Aveți cuvântul. 

Domnul Ștefan Pălărie: 

Mulțumesc, doamna președinte de ședință. 

Această primă ordonanță de urgență a Guvernului din anul 2023 a fost o ordonanță inedită, am 

privit-o cu mare atenție, având loc pe ordinea de zi a ședinței de guvern din 31 ianuarie. 

Și o să spun din capul locului faptul că Grupul senatorilor USR va vota abținere la această 

inițiativă. Și o să explicăm și de ce. 

Pe de o parte, din punct de vedere tehnic, ordonanța de urgență a Guvernului pare să fie un 

lucru bun. UEFISCDI este o autoritate națională cu un istoric mai degrabă bun și foarte bun de 

gestionare a fondurilor, atât din învățământul superior, cât și cele din cercetare. Prin această ordonanță 

ce se întâmplă? Ajungem să extindem atribuțiile de finanțare, evaluare, conducere pentru proiecte 

finanțate național, internațional, granturi ale spațiului economic european, granturi norvegiene, 

granturi și proiecte ale Băncii Mondiale și altele, cea mai importantă resursă de finanțare în domeniul 

educației fiind în acest moment PNRR-ul. De asemenea, acestora li se mai dă puterea de utilizare de 

colaboratori externi, din țară sau străinătate, și dezvoltarea de platforme informatice, ceea ce și făceau 

înainte, dar pe alte paliere, pe alte proiecte, domnii de la UEFISCDI. 

Ceea ce nu mai e la fel de bine din punct de vedere tehnic este gravul scandal pe marginea 

recursului tardiv, cel care l-a scăpat pe premierul general Nicolae Ciucă de verificarea lucrării sale de 

doctorat. Iar apoi, în termen de numai câteva zile, UEFISCDI pare să fie premiată cu mai mulți bani, mai 

multe atribuții, mai multe fonduri de gestionat, ceea ce poate să pară, din punctul nostru de vedere, 

suspect. Mai mult decât atât, sincronizarea este absolut nefericită, mai ales că scăpatul premier 

Nicolae-Ionel Ciucă este cel care semnează personal ordonanța de extindere a puterii UEFISCDI. Cu alte 

cuvinte, premierul Ciucă premiază UEFISCDI pentru că l-a făcut scăpat. Cel puțin, așa poate fi văzut. 

Acum, sigur că da, într-o țară civilizată astfel de suspiciuni ar fi foarte ușor rezolvate. Dar 

într-o țară civilizată ministrul educației vine în Parlament. Ultima invitație a fost pentru data de 1 martie 

și înțelegem că nu dorește să ne onoreze cu prezența. Abia pe la final de martie poate se gândește să 

vină. Și tot într-o țară civilizată, atunci când există o problemă de suspiciune asupra unei lucrări de 

doctorat cum este cea în cazul premierului Nicolae Ciucă, un politician civilizat își dă demisia sau se 

retrage sau lasă instituțiile acreditate să poată să găsească adevărul. 

Oricum ar fi, Guvernul PSD – PNL nu ne vrea într-o țară civilizată, ci într-o țară absurdă, care 

pare să permită orice hoție și orice răsplătire a celor care îi protejează de hoți. 

Vă mulțumesc. 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Îl invit la microfon pe domnul senator Hatos Adrian. 

Microfonul 3, domnule senator… 2? Sau veniți la microfonul central? 

La microfonul 2, atunci, o să vă invit. 

Domnul Adrian Hatos: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Mă mulțumesc cu microfonul 2, cred. 

Cred că nu legiferăm în funcție de coincidențe sau potriveli. Era oportună această ordonanță de 

urgență, pe de o parte având în vedere istoricul de performanță administrativă a UEFISCDI, fără de care 

n-am fi vorbit despre baze de date, despre interoperabilitate, despre gestiunea programelor de granturi 

competitive în învățământul superior, și, pe de altă parte, era nevoie de această ordonanță de urgență 

pentru ca în sistemul de învățământ superior să se poată implementa proiectele finanțate prin PNRR. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. 

* 

Pe procedură, liderul PSD are cuvântul. 

Domnul Ștefan-Radu Oprea: 

Pe procedură, aveam rugămintea ca la punctul 5 să prelungim termenul la 60 de zile, pentru a 

avea posibilitatea să-l retrimitem la comisie. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Voi supune votului dumneavoastră prelungirea termenului pe punctul 5. 

Dacă nu greșesc, e Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Sau e altul? Că pe renumerotare ăsta e 5. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Fostul 6? Adică Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004? 

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului senator Oprea de a prelungi termenul de 

adoptare a legii menționate – L819. 

Rog, vot. 

91 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. 

Propunerea domnului senator a fost aprobată. 
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* 

O să vă rog să îmi permiteți să vă informez că este și 44 de minute, motiv pentru care o să 

trecem la partea de vot final. Vă rog să vă pregătiți cartelele. 

Avem doar trei proiecte pe ordinea de zi. (Discuții.) 

În regulă. Dacă ați pregătit cartelele, cele trei inițiative de astăzi împreună cu restanțele de 

miercuri le voi supune rapid votului dumneavoastră. 

Începem. La punctul 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind lanțul scurt de 

aprovizionare. (L767/2022) 

Raport comun al comisiilor de admitere, cu amendamente admise. 

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul e primă Cameră sesizată. 

Voi supune votului dumneavoastră raportul, cu amendamentele admise. 

Rog, vot. 

95 pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere. 

Raportul – adoptat. 

Voi supune votului propunerea legislativă. 

Rog, vot. 

Cu 96 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere, propunerea legislativă de la 

punctul 1 a fost adoptată. 

* 

Trecem la punctul 2,  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din 

sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. 

(L85/2023) 

Avem un raport al comisiilor de admitere, cu amendamente admise, a proiectului de lege. 

Face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul este primă Cameră sesizată. 

Voi supune votului dumneavoastră raportul, cu amendamente admise. 

Rog, vot. 

Cu 97 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere, raportul a fost adoptat. 

Voi supune acum votului dumneavoastră proiectul de lege. 

Rog să votați. 

Cu 94 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o singură abținere, și acest proiect de lege pentru 

aprobarea ordonanței a fost adoptat. 



 

- 18 - 

 

* 

Punctul 3, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 

pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive 

pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare. (L34/2023) 

Vom trece la votul asupra proiectului, ținând cont de faptul că avem un raport comun de 

admitere din partea comisiilor. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul e primă Cameră sesizată. 

Voi da un singur vot. 

Supun votului dumneavoastră raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Rog să votați, stimați colegi. 

Cu 69 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 28 de abțineri, propunerea de lege privind 

aprobarea ordonanței a fost adoptată. 

* 

Punctul următor. 

Vă reamintesc că în ședința de miercuri, 22 februarie, au avut loc dezbateri generale pe inițiative 

legislative înscrise la Secțiunea a III-a a ordinii de zi, urmând să procedăm la votul acestora acum. 

La punctul 1 a fost Proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice. (L807/2022) 

Raportul comisiei este de admitere. 

Face parte din categoria legilor organice. 

Senatul e primă Cameră sesizată. 

Vă rog să dăm vot asupra raportului și proiectului de lege. 

Rog, vot. 

88 pentru, niciun vot împotrivă, 12 abțineri. 

Proiectul de lege a fost adoptat. 

* 

Punctul 2, Secțiunea III, Propunerea legislativă pentru modificarea art.335 alin.(1) din Legea 

nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal. (L863/2022) 

Raportul este de respingere, de data aceasta, a proiectului de lege. 

Propunerea face parte tot din categoria legilor organice. 

Suntem primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Rog, vot. 
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67 de voturi pentru respingere, contra – 30, nicio abținere. 

Voi supune acum la vot propunerea legislativă, dat fiind faptul că nu a întrunit 69 de voturi 

raportul de respingere. 

Rog, vot pe propunerea legislativă. 

30 pentru, contra – 66, o abținere. 

Propunerea legislativă este respinsă. 

* 

Punctul 3, Secțiunea III,  Propunerea legislativă pentru modificarea art.597 din Legea 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. (L861/2022) 

Raportul comisiei este de respingere a propunerii. 

Propunerea face parte tot din categoria legilor organice. 

Senatul e primă Cameră sesizată. 

Voi supune, de asemenea, votului dumneavoastră raportul de respingere pe această lege. 

Rog, vot. 

79 pentru respingere, contra – 19, o abținere. 

Propunerea legislativă de la punctul 3, Secțiunea a III-a, a fost respinsă. 

* 

Punctul 4, Secțiunea III, Propunerea legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L845/2022) 

Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente admise, a propunerii legislative. 

Face parte din categoria legilor organice. 

Senatul e primă Cameră sesizată. 

Vă supun votului raportul, cu amendamentele admise. 

Rog, vot. 

76 de voturi pentru, 3 împotrivă, 18 abțineri. 

Raportul a fost aprobat, cu următorul vot pe propunerea legislativă, și ultimul. 

Rog, vot pe propunerea legislativă. 

Cu 76 de voturi pentru, 3 împotrivă, 19 abțineri, legea a fost adoptată. 

* 

Înainte de a epuiza și a închide ședința Senatului, vă rog să-mi permiteți să citesc o notă de 

exercitare de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, invitându -vă la 

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

funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării 

de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi: 

1. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone 

privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022; 

2. Lege pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996; 

3. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 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 și completarea 

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 – avem procedură de urgență; 

4. Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996; 

5. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii – procedură de urgență; 

6. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare 

din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare. 

Vă fac cele două precizări pe care obișnuiesc să le fac: 

- termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgență 

și de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, adică astăzi, 

27 februarie 2023; 

- termenele se calculează luând în considerare ziua anunțului – data de astăzi, 27 februarie 2023. 

Mulțumesc tuturor. 

Declar ședința închisă. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.56. 


