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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 11 februarie 2019 

 

Şedinţa a început la ora 14.45. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, 

vicepreşedinte al Senatului, asistat de domnii senatori Ion Ganea şi Ion Marcel Vela, înlocuit de 

domnul senator Marian Pavel, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului de astăzi, 11 februarie 2019, și vă anunț că, din totalul de 136 

de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 76. 

Ședința plenului este condusă de subsemnatul, în calitate de vicepreședinte al Senatului, asistat 

de domnul senator Ion Ganea și domnul senator Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului. 

Ordinea de zi a ședinței de plen v-a fost distribuită. 

Deci astăzi, de la 14.30 avem dezbaterea inițiativelor legislative în plenul Senatului; de la ora 

15.00, ședințe comune ale comisiilor de specialitate ale Senatului și Camerei; 

- marți, 12, februarie, lucrări în cadrul Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului…; 

- miercuri, lucrări în comisiile permanente ale Senatului și în cadrul Comisiilor de buget 

finanțe, de la ora 9.00, iar de la ora 15.00, ședința Birourilor permanente reunite ale Senatului și 

Camerei Deputaților și, de la ora 16.00, ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru 

dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat –  de la ora 16.00 până la finalizare; 

- joi, ședință comună, dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat și a Legii bugetului 

asigurărilor sociale pe anul 2019; 

- vineri, ședința comună a plenului Senatului și Camerei Deputaților, cu vot final asupra 

Proiectului Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 

- sâmbătă, 16 februarie 2019, activități în circumscripțiile electorale. 

Sunt intervenții în legătură cu acest program? Vă rog. Domnul senator Mihai. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Acest program de lucru este chiar mai rău decât ce a fost propus anul trecut sau acum doi ani. 

Este o nouă dovadă de dispreț absolut al majorității ALDE-PSD în ceea ce privește Parlamentul, 

funcția sa și respectul pe care ar trebui să i-l acordăm. A avea timp de dezbatere pe buget de ordinul 

minutelor este rușinos. 
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În consecință, nu putem să susținem un astfel de atac repetat la ce înseamnă democrația 

parlamentară din România. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc.  

Tot timpul au fost stabilite și intervențiile, și toți timpii pe minute, dar… 

* 

Vă supun în primul rând aprobării dumneavoastră ordinea de zi. 

Cine este pentru? 

Vă rog să votați. 

Cu 62 de voturi pentru, 11 împotrivă, 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. 

* 

Vă supun votului dumneavoastră programul săptămânii acesteia… programul de lucru pe care 

l-am citit. 

Cine este pentru? 

Vă mulțumesc.  

68 de voturi pentru, 16 împotrivă, 4 abțineri.  

Programul a fost aprobat. 

La punctul 1, Secțiunea I a ordinii de zi, avem aprobarea… 

Vă rog. Cine? (Discuții.)  Domnule senator Wiener, vă rog. 

Domnul Adrian Wiener: 

În numele Grupului USR, vrem să solicităm introducerea pe ordinea de zi a Legii nr.702/2018 

privind funcționarul public parlamentar. Această lege va trece tacit, dacă n-o luăm în discuție, și e 

vorba de majorarea cuantumului pensiilor acestei categorii de funcționari publici. Credem că este 

oportun să discutăm măcar 10 minute despre oportunitatea și legalitatea acestei măsuri. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Îmi pare rău, s-a votat ordinea de zi și n-a fost prinsă nici la Biroul permanent, domnule… 

Trebuia să propuneți la Biroul permanent. Și s-a votat ordinea de zi. (Discuții.) 

Deci în acest moment este retrimisă la comisie și nu are raport depus. (Discuții.) 

* 

Punctul 1, Secțiunea I a ordinii de zi. Avem aprobarea  programului  de  lucru  pentru  perioada  

18 –  23 februarie 2019.  

Programul este în linii mari normal. Intrăm în program normal. 

- Luni, 18 februarie: ora 12.30, ședința pregătitoare a Biroului permanent al Senatului; 13.00, 

ședința Biroului permanent al Senatului; 14.00 – 16.00, lucrările în grupurile permanente; 16.00 – 18.00, 
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lucrări în plenul Senatului; ora 17.00, vot final; 18.00 – 18.15, pauză și până la 19.45, întrebări, 

interpelări și răspunsuri. 

- Marți, 19 februarie: 9.00 – 16.00, lucrări în comisiile permanente. 

- Miercuri, 20 februarie: 9.00 – 10.30, declarații politice; 10.30 – 13.00, lucrări în plenul 

Senatului și apoi lucrări în comisiile permanente. 

- Joi, 21 februarie 2019: între orele 9.00 și 16.00, lucrări în comisiile permanente. 

- Vineri, 22, și sâmbătă, 23 februarie, activități în circumscripțiile electorale. 

Sunt intervenții în legătură cu acest program?  

Dacă nu sunt, vă rog să votați. (Discuții.) 

Cu 83 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri, programul a fost aprobat. 

* 

La punctul 2, Secțiunea I a ordinii de zi, avem aprobarea  procedurii de urgenţă pentru 

dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative. 

Se supun aprobării plenului Senatului, conform prevederilor art.111 din Regulamentul 

Senatului, dezbaterea și adoptarea în procedură de urgență, analizată în ședința Biroului permanent din 

11 februarie 2019, a următoarelor inițiative: 

1. Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar 

pe anul 2019. (b28/2019) 

Inițiator, Guvernul României. 

Dacă este susținut în plen. Dacă nu, vă supun la vot această inițiativă. Deci susțineți? Păi, 

haideți, nu mai stați de vorbă, domnule secretar de stat.  

Domnul Florin Horațiu Iura, vă rog. 

Domnul Florin Horațiu Iura – secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice: 

Da, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, Guvernul susține adoptarea în regim de urgență a acestui act 

normativ. 

Mulțumesc.  

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc.  

Supun la vot proiectul de lege.  

(Doamna senator Alina-Ștefania Gorghiu solicită cuvântul.) 

Vă rog. Nu mi-a spus domnul secretar. Imediat, vă rog. 
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Imediat. Avem niște invitați. Avem în vizită un grup de studenți de la Universitatea de Arte 

Târgu-Mureș, invitați de domnul senator Novák Zoltán și domnul Károly și un grup de elevi de la 

Liceul Reformat din Odorheiul Secuiesc, invitați de domnul senator Antal Loránt.   

Vă mulțumim. (Aplauze.) 

Microfonul 2, doamna vicepreședinte Gorghiu. Vă rog. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Dat fiind faptul că această inițiativă a Guvernului intră astăzi în plenul Senatului, o decizie 

care, de altfel, s-a discutat și în BPR-ul de sâmbătă, vă rog frumos să cereți reprezentantului 

Guvernului să spună mai mult decât: este un act normativ în regulă. Pentru că astăzi a plecat din 

pregătitoare spre comisie –  colegii noștri habar nu au despre ce e vorba – , e firesc ca reprezentantul 

Guvernului să-și explice punctul de vedere, pentru că este legea care stă la baza bugetului. 

Noi astăzi începem dezbaterea pe buget și mi se pare de maxim bun-simț să spună mai mult 

decât un „da”, că de aia e Guvernul plătit să vină să-și explice inițiativele în fața Parlamentului. 

Cu toții reclamați, din majoritatea parlamentară, de cele mai multe ori, faptul că instituțiile 

trebuie să vină cu reprezentanți, să dea raportul Parlamnetului, să explice. Ce rol mai are Parlamentul 

ăsta dacă vine onor secretarul de stat și spune: „Da”. Păi, „da”, poate să spună multă lume sau „nu”. 

Dar haideți să spunem mai mult de trei cuvinte într-o propoziție referitoare la o inițiativă atât de 

importantă care, repet, stă la baza bugetului de stat pe 2019. 

Și v-aș ruga frumos să nu faceți imprudența să-i cereți să răspundă în scris la această solicitare, 

pentru că bugetul îl discutăm și-l votăm în această săptămână, iar acest act normativ, acum, în 

următoarele minute. 

Vă mulțumesc.  

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci n-o să cer… Dânsul, domnul secretar de stat, a răspuns la întrebarea mea dacă susține sau nu. 

Ca să nu mai fie discuții și sper că dezbaterea se scurtează de la … Când va intra în dezbatere, 

o să-l rog pe domnul secretar de stat, în 30 de secunde, să ne spună motivația. (Discuții.) 

Motivația susținerii, vă rog. 

Domnul Florin Horațiu Iura: 

Susținem, domnule președinte. 

Deci prin Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-

bugetar pe anul 2019 se propune aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiți indicatori bugetari, 

ceea ce va permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal prin cunoașterea principiilor fiscale și 

a regulilor privind veniturile cheltuielilor și soldul bugetar și datoria publică. Pentru anul 2019, cei doi 
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indicatori bugetari sunt de 2,55% din PIB, respectiv 10% din PIB, în timp ce pentru anul 2020, soldul 

bugetar va fi de 2,10 din PIB, iar cheltuielile de personal de 9,7 din PIB. 

Mulțumesc.  

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc și eu. 

O să intrăm pe dezbatere. 

Deci se supune votului această solicitare… votului dumneavoastră. 

Vă rog să votați. 

Cu 62 de voturi pentru, 34 împotrivă și zero abțineri, procedura de urgență a fost aprobată. 

Vă rog, domnule senator Goțiu, microfonul 2. Pe procedură. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Vă mulțumesc, că, măcar după ce s-a votat, ați specificat și ce s-a votat, pentru că această 

solicitare nu era o informație care este… Ne bucurăm totuși că, la final, după ce s-a votat, ați specificat 

ce s-a votat. 

Mulțumim. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Dacă erați atent, am citit de două ori. Am spus de ce se votează, așa că… Dar nu e o problemă. 

Pentru explicarea votului, vă rog, doamna senator. 30 de secunde. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnule președinte de ședință, 

Nu este pe explicarea votului, e tot pe procedură. 

Dar o să vă rog în primul rând să-mi arătați articolul din Regulament care vă spune că, atunci 

când vorbește Guvernul sau un vicepreședinte al Senatului, îi dați 30 de secunde, și, după el, mi-l 

indicați. O să vă rog să îmi comunicați când s-a spus de la microfonul Senatului că există colegi care 

votează fără cartelă, pentru că mi se pare firesc, dacă în panou văd 59 de voturi pentru, să nu spuneți 

dumneavoastră 62, fără să dați o explicație. 

Vă mulțumesc. 

Și aștept cu mare interes, deci, răspunsurile la... 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci domnul secretar mi-a spus. 

Vă rog, colegii care n-au cartelă să mai ridice o dată mâna ca să vadă doamna senator Gorghiu. 

(Discuții.) 

Uite, patru. 

Deci sunt patru, chiar a greșit domnul secretar.  

Bine. (Discuții.) 

Domnului Pereș nu-i merge cartela. Secretariatul, vă rog. 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (b669/2018) 

Inițiator, domnul senator Fifor Mihai-Viorel. 

Susține proiectul? 

Nu susține. (Discuții.) 

Mai departe.  

Deci supun aprobării dumneavoastră, dacă nu sunt observații. (Discuții.) 

* 

Punctul 3, Secțiunea I a ordinii de zi. Avem o notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea 

termenului pentru dezbatere şi adoptare... (Discuții.) 

Intră în procedură normală. 

... la 4 și 5 februarie 2019, a unor iniţiative legislative. 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2018 pentru 

modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război. (L714/2018) 

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2018 privind 

implementarea programului guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior 

Centenar”. (L715/2018)              

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.146 alin.(2) din 

Regulamentul Senatului, și urmează a fi transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare în 

calitate de Cameră decizională. 

* 

Doamna Alina Gorghiu, vă rog. 

Doamna senator, microfonul 2. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnule președinte, 

Nu s-a înțeles ce-ați spus la punctul 2. 

Dumneavoastră vorbeați de propunerea legislativă a domnului Fifor care se cerea adoptată în 

procedură de urgență. Și pentru că inițiatorul nu este, vă rog să menționați de la microfon că rămâne în 

procedură normală, pentru că n-ați făcut niciun fel de precizare. 

Vă rog. Mersi. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Da, da, da. Evident că rămâne în procedură normală, din moment ce inițiatorul n-a fost.  
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* 

La punctul 4, Secțiunea I a ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind încuviințarea desfășurării 

unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă. 

Stimați colegi, 

În conformitate cu prevederile art.78 din Regulamentul Senatului, în ședința Biroului 

permanent de astăzi, 11 februarie 2019, s-a hotărât înscrierea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre 

privind înființarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă. 

Pe site este documentația. 

Dacă sunt intervenții. 

* 

Vă rog. Domnule senator Goțiu, vă rog. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Procedură. 

Domnule președinte de ședință, este ora 15.00, programul de plen s-a încheiat conform 

programului de lucru care a fost votat aici, în plen. 

Trebuie să luați o decizie: plecăm la comisii sau schimbăm programul comisiilor. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Este fără un minut. Vă mulțumesc pentru atenționare. 

Supun la vot prelungirea programului până la epuizarea celor două puncte pe care le-am discutat. 

Vă rog să votați. 

66 de voturi pentru... (Discuții.) 

Domnule Pereș, cum ați votat? 

Mai afișați o dată, vă rog. (Discuții.) 

Deci 65 de voturi pentru. 

33 de voturi împotrivă. 

Domnule Goțiu, procedură. Vă rog.  

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte de ședință, 

Ați votat acum în plen ceva imposibil: să fim în două locuri în același timp. Nu s-a modificat 

programul comisiilor reunite care începe la ora 15.00 și care depinde și de programul Camerei 

Deputaților, dar, în același timp, trebuie să stăm și aici, la plen. 

Dumneavoastră nu știu unde o să fiți, dacă faceți parte sau nu dintr-o comisie, dar vă rugăm să 

ne spuneți cum rezolvăm această problemă, cum putem fi în două locuri în același timp, în condițiile în 

care aici, în plen, s-a votat să fim și la plen, și la comisiile reunite? 
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Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc și eu. 

* 

Haideți să terminăm cu inițiativele legislative, cu punctul respectiv. 

Deci prima oară trebuie să … avem un vot de dat, pentru că ne-ați întrerupt, privitor la comisia 

de anchetă parlamentară. 

Vă rog să votați. Punctul 4, Secțiunea I. 

Cu 62 de voturi pentru, 30 contra și zero abțineri, comisia de anchetă a fost aprobată. 

Deci la punctul 4, Secțiunea I. 

Intrăm pe ordinea de zi. 

* 

Vă rog. Doamna senator Gorghiu. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnule președinte, 

Cu tot dragul, am senzația că dumneavoastră și colegii dumneavoastră nu mai știți să respectați 

nici măcar o hotărâre pe care ați luat-o dumneavoastră, în majoritate, sâmbătă. 

Ora 15.00, așa cum spunea și domnul senator Goțiu, este o oră stabilită de plenul Birourilor 

permanente reunite pentru comisii reunite... 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Doamna senator, vreți să trageți de timp! 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Dați-mi voie să termin, nu-mi tăiați… 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Nu, dar trageți de timp. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

 …microfonul când vreți dumneavoastră, domnule Valeca. 

 Eram la microfon, vă rog să-mi permiteți să termin expunerea. Eu nu v-am întrerup pe 

dumneavoastră. 

Vă mulțumesc. 

Deci ora 15.00 este ora fixată de BPR-uri pentru comisii reunite. 

Faptul că dumneavoastră nu respectați o hotărâre a Birourilor permanente reunite nu e vina 

opoziției, nu e vina mea, dar este vina dumneavoastră, motiv pentru care PNL va părăsi sala, tocmai 

pentru a vă da o lecție și a învăța că măcar hotărârile dumneavoastră trebuie să le respectați. 
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Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Nu, nu, nu, dumneavoastră vă rog să nu jigniți. 

Deci am supus la vot plenului Senatului... 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Vă rog să nu mai vorbiți atunci când vorbește alt... (Microfon întrerupt.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci, vă rog să respectați votul Senatului. 

Am supus propunerea domnului Goțiu, foarte corect, am supus votului Senatului și s-a 

prelungit până când cele două puncte vor fi discutate. 

Vă mulțumesc. 

* 

Deci Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul 

fiscal-bugetar pe anul 2019. (L90/2019) 

Comisia de fond, Comisia pentru buget, finanțe. 

Caracterul legii, ordinară. 

Participă, din partea Ministerului de Finanțe Publice, domnul Florin Horațiu Iura. (Discuții.) 

Microfonul 1. Vă rog.  

Domnul Ion Marcel Vela: 

Domnule președinte de ședință, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă rog să luați act că mă retrag de la prezidiu și, din acest moment, ședința nu mai poate continua. 

Vă mulțumesc. (Râsete.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Se poate continua cu un secretar. Domnul senator a lăsat cartela. 

Domnule Horațiu Iura, punctul de vedere al Ministerului de Finanțe, vă rog. Microfonul 10. 

(Discuții.) 

Domnul Florin Horațiu Iura: 

Da, domnule președinte. 

Deci Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, prevede o etapă distinctă 

în procesul de elaborare și implementare a politicii fiscal-bugetare care se depune împreună cu 

proiectul Legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar. 

Prin proiectul Legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 

se aprobă următoarele plafoane obligatorii: 
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- plafonul soldului bugetului general-consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut 

pentru anii 2019 și 2020, care reprezintă 2,55 din PIB... 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. 

Ați mai prezentat datele acestea o dată. 

Președintele Comisiei de buget, finanțe, domnul senator Arcaș. Vă rog. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Membrii Comisiei de buget au analizat proiectul de lege și au hotărât, cu majoritatea senatorilor 

prezenți, să adopte un raport de admitere, cu amendamente admise...(Discuții.) 

Respinse. Mă scuzați. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

Dacă sunt intervenții.  

Vă rog. Domnul senator Goțiu. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte de ședință, 

Vreau doar să reamintesc că aici, în plen, s-a votat modificarea programului plenului Senatului, 

nu s-a votat modificarea programului... (Microfon întrerupt.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci era vorba de ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Dacă mai sunt alte intervenții. 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de lege. 

Vă rog să votați. 

Cu 62 de voturi pentru, un vot contra, proiectul de lege a fost adoptat. (Discuții.) 

Mai avem un punct. 

Nefiind cvorum, închidem ședința, dar… Deci nefiind cvorum… 

Având în vedere că s-au ridicat toți colegii și nu mai este cvorum, închidem ședința. 

Vă mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.10. 


