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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 17 martie 2014 

 

Şedinţa a început la ora 16.20.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al 

Senatului, înlocuit de domnul senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele 

Senatului, asistaţi de domnii senatori Ion Rotaru şi Ion-Simeon Purec, secretari ai Senatului.  

 

Domnul Ioan Chelaru: 

Stimaţi colegi, 

Îi rog pe liderii grupurilor parlamentare să invite colegii senatori în sală, să începem şedinţa de 

plen de astăzi. 

Doamnelor şi domnilor senatori, vă rog să-mi permiteţi să deschid şedinţa de astăzi, 17 martie.  

Rog colegii senatori să ia loc şi vă anunţ că, din totalul de 171 de senatori, şi-au înregistrat 

prezenţa 116, cvorumul legal de lucru fiind îndeplinit, aşa cum bine-ştiţi minimum 86. 

Şedinţa de plen a Senatului este condusă în acest moment de subsemnatul, delegat de 

preşedintele Senatului, asistat de domnii secretari Ion Rotaru şi Ion-Simeon Purec. 

Ordinea de zi şi programul de lucru v-au fost distribuite. Au fost aprobate astăzi în şedinţa 

Biroului permanent al Senatului de la ora 14.00.  

Sunt comentarii la ordinea de zi? 

La ordinea de zi. Domnul lider Puiu Haşotti, vă rog, microfonul 2.  

Stimaţi colegi senatori, vă rog să luaţi loc. Insist. Colegii senatori să ia loc, iar cei care nu sunt 

membri în Senatul României să părăsească sala.  

* 

Domnul Puiu Haşotti: 

Se poate, domnule preşedinte.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Vă rog. Vă rog.  

Domnul Puiu Haşotti: 

Vă mulţumesc frumos.  

Aş avea o propunere, şi anume – cel care este pe locul 16 –  Proiectul de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind 

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 

să vină pe un loc în faţă, locul 5, dincolo de faptul că este absolut nevoie să rezolvăm această 
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problemă. Ştim prin ce trece şi cu ce se confruntă Societatea Română de Televiziune, dar vă 

reamintesc, stimaţi colegi, că acest proiect a fost încă de trei ori pe ordinea de zi şi a fost tot timpul 

lăsat la sfârşit, nu am apucat să-l discutăm, nicidecum să- l votăm. 

Este o lege organică, mâine ar trebui să-i dăm votul şi cred că propunerea este judicioasă. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc tare mult. 

Liderul Grupului parlamentar al PSD, domnul senator Ilie Sârbu, vă rog.  

Vă rog. 

Domnul Ilie Sârbu: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi, 

Îmi pare rău că nu ne-am consultat înainte. Noi am vrut să solicităm retrimiterea la comisie. 

Colegii de la comisie m-au rugat să fac intervenţia. Domnul Severin poate vă dă mai multe explicaţii.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Domnul Severin a solicitat retrimiterea la comisie, ne-a comunicat domnul lider Sârbu. 

Microfonul 4, pentru a justifica solicitarea. 

Domnul Georgică Severin: 

Dat fiind faptul că nu am avut un punct de vedere al Guvernului, am solicitat retrimiterea la 

comisie, mai ales dat fiind faptul că părerile au fost împărţite.  

Mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu. 

Domnul Puiu Haşotti, microfonul 2. (Discuţii în sală) Sunt chestiuni legate de ordinea de zi. Vă 

aduc la cunoştinţă acest lucru.  

Domnul Puiu Haşotti: 

Domnule preşedinte,  

Eu nu discut ceea ce, în mod îndreptăţit şi –  sunt sigur –  cu mult temei, colegii de la Comisia 

pentru cultură au hotărât. Problema este că Societatea Română de Televiziune nu se subordonează 

Guvernului, se subordonează Parlamentului. Nu ştiu în ce măsură este mai greu cuvântul Guvernului 

decât al Parlamentului. Guvernul aici poate să-şi dea, eventual, cu părerea. Parlamentul este acela care 

hotărăşte în privinţa Societăţii Române de Televiziune.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Am înţeles. 
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Domnul senator Stănescu. A dispărut? Nu a dispărut. Microfonul 2, vă rog. Discutăm legat de 

ordinea de zi. 

Domnul Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu: 

Da. 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Voiam să susţin acelaşi lucru. Este bizar şi e chiar o practică bizară în Parlamentul nostru, în 

Senat, că, de foarte multe ori, pe ordinea de zi sunt puse pe poziţia – să zicem – 10 legi cum este 

aceasta. Asta a fost de 3 ori pe ordinea de zi pe poziţia 10 a plenului, acum apare pe poziţia 16 şi nu 

este totuşi discutată. Şi stă sub semnul întrebării situaţia Societăţii Române de Televiziune.  

Vă rugăm să o acceptaţi, să supuneţi la vot şi să o punem pe o poziţie… în primele 5 locuri.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc. 

Domnule senator Oprea, vă rog. Domnule senator Oprea, nu v-aţi manifestat dorinţa de a lua 

cuvântul? Aşa mi s-a părut, de asta... 

De la prezidiu: Era atipic. 

Domnul Dumitru Oprea: 

Nu. I-am lăsat pe ceilalţi să se exprime, pentru că de aici rezultă supărarea Comisiei pentru 

cultură. Nu a ieşit cum trebuia. Or, nu pentru asta o dai la comisie încă o dată.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Stimaţi colegi, 

Discutăm despre ordinea de zi.  

Există o solicitare pentru a introduce o schimbare în ordinea de zi, în sensul în care punctul 16, 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2013 pentru 

completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune să fie, introdus... să fie schimbat, ca poziţie, în 

primele 5 locuri. 

Există vizavi de acelaşi aspect o solicitare din partea Grupului parlamentar al PSD să fie 

retrimis proiectul respectiv, la comisie, pentru continuarea dezbaterilor şi pentru un alt raport.  

Sigur că, în această situaţie, voi supune aprobării dumneavoastră în ordinea în care au fost 

făcute cele două propuneri. Propunerea dumneavoastră a fost prima.  

Numai să stabilim ordinea în care am putea-o… punctul 5... 

Propun spre aprobarea plenului Senatului propunerea liderului Grupului parlamentar al PNL, de 

modificare a ordinii de zi, în sensul schimbării punctului 16 cu punctul 5. Vă rog. Cine este pentru? Vă 

rog să votaţi. Vă rog să votaţi. 
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Avem o problemă? Nu înţeleg de ce. (Discuţii la prezidiu) 

Vă rog să votaţi.  

O să reluăm votul asupra propunerii pe care a făcut-o domnul Puiu Haşotti, de schimbare a 

ordinii de zi, poziţia 16, în poziţia 5. Vă rog să votaţi.  

45 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă şi o abţinere. Propunerea a fost respinsă.  

Supun aprobării dumneavoastră propunerea pe care liderul Grupului parlamentar al PSD, 

domnul Ilie Sârbu, a făcut-o, de retrimitere la comisie.  

Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): 

Când ajungem ... când ajungem la ordinea de zi...  

Domnul Ioan Chelaru: 

Aveţi dreptate. Rămâne şi o să rediscutăm la ordinea de zi. Aveţi dreptate.  

* 

Stimaţi colegi, 

Cu acestea, supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Vă rog să votaţi ordinea de zi 

propusă... 

103 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Ordinea de zi a fost aprobată.  

Supun aprobării dumneavoastră programul de lucru.  

Astăzi, între orele 16.00 şi 18.00 – lucrări în plenul Senatului, între orele 18.00 şi 19.30 –  

întrebări, interpelări.  

Există întrebări faţă de programul de lucru? Nu există.  

Supun aprobării dumneavoastră acest program de lucru. Vă rog să votaţi.  

117 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 3 abţineri. Programul de lucru a fost aprobat.  

* 

Pe chestiuni de procedură, domnul senator Oprea, vă rog. Microfonul central.  

Domnul Dumitru Oprea: 

Pe data de 10 februarie, am avut propuneri de schimbări la nivel de comisii şi ni s-a spus din 

partea specialiştilor site-ului Senatului că nu s-au votat. Şi, într-adevăr, din stenogramă… conducea 

şedinţa domnul Cristian Dumitrescu, dar s-a zis că altădată. Şi, acum, este altădată.  

Aduceam atunci la cunoştinţă – şi în stenogramă figurează – înlocuirea domnului senator Liviu 

Volosevici din funcţia de membru al Comisiei pentru administraţie publică cu domnul senator Paşcan 

Marius, şi domnul Rogojan Mihai-Ciprian, Comisia pentru cultură, eliberează locul pentru domnul 

Florin Daniel Cristian. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Domnule senator, numai o secundă, ca să înţeleg eu.  



 - 7 - 

S-a făcut pe 10 februarie şi nu s-a consemnat în procesul-verbal şi, bineînţeles, pe site. Dacă nu 

s-a consemnat pe site şi există vot, nu mai repetăm votul.  

Domnul Dumitru Oprea: 

Nu. În stenogramă am pe 24 februarie, când aţi condus şedinţa, şi aţi dat vot, dar pe 10 

februarie –  acelaşi lucru –  nu s-a dat vot. Deci cer acum să supuneţi votului Senatului cele două 

înlocuiri. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Am înţeles. 

Mulţumesc. La vot. 

Dacă mai există modificări şi de la alte grupuri parlamentare.  

Dacă nu mai există, supun... Vă rog, Grupul parlamentar al PSD. Domnule senator Arcaş, vă rog.  

Domnul Viorel Arcaş: 

Mulţumesc. 

- Comisia pentru afaceri europene –  înlocuirea domnului senator Cadăr Leonard cu domnul 

senator Coste Marius;  

- Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului –  înlocuirea domnului senator 

Coste Marius cu domnul senator Cadăr Leonard.  

- Comisia pentru egalitatea de şanse – înlocuirea domnului senator Deneş Ioan cu doamna 

senator Creţu Gabriela.  

- Comisia românilor de pretutindeni – înlocuirea domnului senator Deneş Ioan cu domnul 

senator Neagu Mihai. 

Mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu. 

Dacă grupurile parlamentare mai au asemenea propuneri.  

Domnul senator Cristian Dumitrescu, pe procedură. Microfonul 3, vă rog.  

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Domnule preşedinte de şedinţă, 

Doamnelor şi domnilor,  

 În data de 10 februarie nu s-a supus la vot, pentru că domnul senator Oprea, liderul grupului, a 

venit cu solicitarea direct în plen. 

În mod normal, procedura e să se prezinte în Biroul permanent, după aceea se supune ple nului, 

urmând să se facă negocieri între grupuri. Dacă s-au îndeplinit toate aceste condiţii, se supune la vot. 

Nu a fost altă raţiune pentru care ...  
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Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc tare mult, domnule vicepreşedinte.  

Supun aprobării dumneavoastră propunerile făcute de liderii Grupurilor parlamentare ale PDL 

şi ale PSD. Vă rog să votaţi.  

120 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Modificările propuse au fost aprobate.  

* 

Stimaţi colegi, 

Intrăm în ordinea de zi şi începem cu punctul 1, numirea unui membru al Consiliului Naţional 

de Integritate.  

Raportul Comisiei juridice. Vă rog, doamna secretar, să prezentaţi raportul comisiei.  

Doamna Doina-Elena Federovici:       

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Raport privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate.  

Biroul permanent al Senatului, în şedinţa din 17 septembrie 2013, a hotărât să transmită 

Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări propunerea Grupului parlamentar al 

UDMR, privind nominalizarea domnului Gáspár István pentru funcţia de membru supleant în Consiliul 

Naţional de Integritate, în vederea întocmirii raportului, în conformitate cu prevederile art. 35 şi 

următoarele din Legea nr. 144/2007.  

În consecinţă, în  şedinţa din data de 1 octombrie 2013, membrii Comisiei juridice au procedat 

la audierea candidatului, au analizat dosarul acestuia şi prevederile legale în materie în vigoare şi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă în vederea numirii de către plenul Senatului 

pentru funcţia de membru supleant în Consiliul Naţional de Integritate a domnului Gáspár István, 

potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc tare mult.  

Există intervenţii în legătură cu această propunere?  

Vă rog, doamnă senator. Microfonul 2.  

Doamna Cristiana-Irina Anghel:  

Nu am nimic împotriva persoanei respective, nu o cunosc, vorbesc şi spun pur şi simplu generic: 

Consiliul Naţional de Integritate este cel sub oblăduirea căruia se găseşte această agenţie – ANI,  da? – 

agenţie, ANI, care nu dă raportul nimănui decât acestui consiliu. Nu am auzit în această aulă, în 

această sală vreun reprezentant al CNI să vină să ne raporteze ce a făcut şi să dezbatem activitatea 

CNI-ului, având în vedere lucrurile rele care se întâmplă la ANI.  
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Aşa că ar fi trebuit – zic eu – prima dată să începem cu o dezbatere a rapoartelor  de activitate a 

acestei instituţii şi apoi să ne gândim să numim membri. Nici PC-ul nu are membru acolo. 

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc.  

Există şi alte intervenţii? Vă rog, domnule senator Stănescu. Microfonul 2.  

Domnul Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu:   

Stimaţi colegi, este inadmisibil ceea ce facem în Senatul României şi în Parlamentul României. 

Este inadmisibil să ni se solicite să ne pronunţăm în legătură cu un membru supleant al unui organism 

care supraveghează o instituţie care nu şi-a prezentat rapoartele, şi rapoartele acestei instituţii nu au 

fost dezbătute în Parlamentul României. Este o chestiune de fond. Este obligatoriu ca noi să dezbatem 

rapoartele ANI şi apoi să ne ocupăm de membrii supleanţi.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc tare mult. Sigur că este o atenţionare extrem de serioasă pe care –  sper –  Consiliul 

Naţional de Integritate şi Agenţia în sine vor veni...  

Doamnă senator Anghel, un singur lider de grup, îmi pare rău, vreau să intru în procedură de vot.  

Conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 144/2007 nu există prevăzută o modalitate de vot 

pentru numirea membrilor Consiliului Naţional de Integritate, situaţie în care prevederile art. 133 din 

Regulamentul Senatului îmi permit să supun aprobării dumneavoastră varianta votului secret elec tronic 

pentru a trece mai departe.  

Vă rog să vă exprimaţi punctul de vedere pentru vot secret electronic. Vă rog să votaţi.   

Cu 115 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi nicio abţinere, varianta votului electronic a fost 

aprobată de Senat.  

Supun aprobării dumneavoastră, aşa cum a fost prezentat în raportul comisiei, numirea 

domnului Gáspár István pentru diferenţa de mandat pentru funcţia de membru supleant al Consiliului 

Naţional de Integritate.  

Vă rog să votaţi.  

103 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 8 abţineri. Domnul Gáspár István a fost ales, pentru 

o parte din mandat, membru supleant în Consiliul Naţional de Integritate.  

Doamna senator Anghel, vă rog, microfonul 2.  

Doamna Cristiana-Irina Anghel:  

În fine, majoritate a hotărât că trebuie votat acest om şi fără să cunoaştem activitatea CNI, 

activitate care ar trebui să fie publică. Toate procesele-verbale ale şedinţelor ar trebui să fie pe site-ul 

lor. Eu am o cerere pentru nişte procese-verbale de 6 –7 luni de zile, iar doamna preşedinte a CNI a 

conchis că nu este obligată să mi le dea.  
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Treaba dumneavoastră, stimaţilor, eu nu am în declaraţia mea de interese nimic, am numai linii. 

Mâine-poimâine veţi plânge şi veţi spune că se fac abuzuri. V-aţi făcut-o cu mâna dumneavoastră.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc.  

Domnule senator Oprea, vă rog.  

Domnul Dumitru Oprea:  

Eu voiam să apreciez celeritatea cu care secretarul general al Senatului a operat, fiindcă de la 

şedinţa de Birou de la ora 14.00, în posesia noastră se află raportul Comisiei juridice. Mai era acolo un 

punct anexat: prezentăm şi C.V-ul, dar am înţeles că domnul Gáspár István îndeplineşte toate 

condiţiile, aşa că felicitări! 

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumim şi noi. 

* 

Stimaţi colegi, permiteţi-mi să prezint, înainte de a intra la punctul 2 din ordinea de zi, o notă 

pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale.  

În conformitate cu prevederile  art. 15 alineatele (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:  

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de 

mediu pentru autovehicule – procedură de urgenţă; 

- Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 

privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor 

acestora utilizate în activitatea feroviară; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea 

salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare – procedură de urgenţă.  

Termenul pentru sesizare este de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun şi 

de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă de la data depunerii  (astăzi, 17 martie 2014).  

* 

Punctul 2 din ordinea de zi – aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea 

unor iniţiative legislative: 

Supun aprobării Senatului, conform prevederilor art. 107 din Regulament, dezbaterea şi 

adoptarea în procedură de urgenţă, aprobată de Biroul permanent de astăzi, 17 martie 2014, ora 14, a 

următoarelor iniţiative legislative: 
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1.     Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul 

României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii 

informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013.  

Iniţiator, Guvernul României. Dacă Guvernul insistă pe proiect? Guvernul. Microfonul 10, vă 

rog. Să ridicaţi mâna, să observ că sunteţi cel care aţi venit pentru acest subiect. 

Doamna Cristina Crişu – secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţia cu 

Parlamentul: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Da.  

Guvernul susţine dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgenţă.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc foarte mult.  

Supun aprobării dumneavoastră procedura de urgenţă pentru acest proiect.  

Cine este pentru?  

93 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 5 abţineri. Procedura de urgenţă a fost aprobată.  

* 

2.     Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, în Monitorul Oficial al României (propunere legislativă) – adoptată tacit de Camera 

Deputaţilor. 

Iniţiatorii sunt prezenţi şi susţin urgenţa? Vă rog. Microfonul 5 sau 6. Şase, scuzaţi-mă.   

Domnul Emil-Marius Paşcan:  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.   

Distinşi colegi, am constatat în raport cu acest proiect de act normativ că, în practică, există 

situaţii în care consilierii locali ori judeţeni, primarii sau preşedinţii cons iliilor judeţene continuă să-şi 

exercite mandatul, chiar dacă a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva lor, uneori pentru 

infracţiuni de corupţie sau alte fapte grave.  

De asemenea, ei îşi exercită mandatul şi în faze avansate ale procesului penal c um ar fi 

condamnarea lor în primă instanţă ori în apel pentru diferite infracţiuni deduse judecăţii.  

Potrivit art. 56 şi art. 100 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

mandatul de consilier local sau judeţean se...  

Domnul Ioan Chelaru:  

Numai o secundă, domnule senator. Eu nu vă întreb decât dacă susţineţi procedura de urgenţă. 

Ce vom discuta aici...  

Domnul Emil-Marius Paşcan:  

Am explicat acest lucru. Susţin.  
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Domnul Ioan Chelaru:  

Susţineţi. 

Domnul Emil-Marius Paşcan:  

Da. Da. 

Domnul Ioan Chelaru:  

Supun votului şi aprobării dumneavoastră procedura de urgenţă în cazul modificării Legii nr. 215/2001. 

Vă rog să votaţi.  

Cu 14 voturi pentru, 88 de voturi împotrivă şi 5 abţineri, procedura de urgenţă a fost respinsă.  

3.    Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. Propunerea a fost 

adoptată tacit de Camera Deputaţilor. Există iniţiatori care susţin urgenţa? Numai pentru urgenţă, vă 

rog. Vă rog. 

Domnul Emil-Marius Paşcan:  

Da. Susţin, domnule preşedinte de şedinţă.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc frumos. 

Supun aprobării dumneavoastră procedura de urgenţă pentru punctul 3. Vă rog să votaţi.  

16 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă şi 7 abţineri. Intră în procedură obişnuită.  

* 

În sfârşit, Proiectul de lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 – adoptat  

tacit de Camera Deputaţilor.  

Iniţiatorii sunt prezenţi? Cine susţine? Vă rog, domnule senator. 

Domnul Sorin-Constantin Lazăr: 

Domnule preşedinte, susţinem, în numele tuturor coiniţiatorilor, procedura de urgenţă.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc tare mult, domnule senator.  

Supun aprobării dumneavoastră procedura de urgenţă pentru aces t proiect. Vă rog să votaţi.  

73 de voturi pentru, 32 voturi împotrivă şi 3 abţineri. Procedura de urgenţă a fost aprobată.  

* 

Punctul 3 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate – prioritate legislativă a Guvernului.  

Declar deschise dezbaterile asupra proiectului de lege.  

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Microfonul 10, vă rog.  

Doamna Cristina Crişu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.    
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al 

art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, care 

prevede, în prezent, ca mijloacele de publicitate autorizate să fie menţinute pe amplasamentele 

autorizate până la 1 ianuarie 2014, până la un nou termen, respectiv 1 octombrie 2015.  

Comisia a întocmit un raport favorabil, fără amendamente, cu care Guvernul este de acord şi 

roagă să fie adoptat.  

Mulţumim frumos. 

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc şi eu doamnei Cristina Crişu, secretar de stat.  

Îi dau cuvântul domnului Darius Vâlcov, preşedintele Comisiei pentru administraţie, pe ntru a 

prezenta raportul comisiei.  

Domnul Darius-Bogdan Vâlcov:  

Mulţumesc mult, domnule preşedinte.     

În şedinţa din 5 martie 2014, membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor 

prezenţi, să adopte raport suplimentar de admitere, fără amendamente. 

Astfel, Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 

supune, spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului raportul suplimentar de admitere, fără 

amendamente, împreună cu proiectul de lege.  

Domnul Ioan Chelaru:  

Mulţumesc.  

Există dezbateri? Vă rog. Poftiţi domnule senator.   

Domnul Dorin-Mircea Dobra:  

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Domnul Ioan Chelaru:   

Deci domnul senator Iovescu, vă rog.  

Domnul Dorin-Mircea Dobra:  

Mulţumesc. Dobra, eu. 

Domnul Ioan Chelaru:  

Dobra. (Râsete, discuţii)   

Domnul Dorin-Mircea Dobra:  

Da. Mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru:  

Să mă informaţi corect.  

Domnul Dorin-Mircea Dobra:  

Asupra unei situaţii...  
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Domnul Ioan Chelaru:  

Vă rog. 

Domnul Dorin-Mircea Dobra:  

...mai exact asupra unei realităţi aş fi vrut eu să atrag atenţia stimabilei doamne din partea 

Guvernului, şi anume a situaţiei panourilor publicitare părăsite sau a celor care nu au contracte de 

publicitate, panouri de publicitate care, în acest moment, contribuie la o imagine nefericită – ca să nu 

spun neglijentă – a întregii noastre ţări.  

Nu mai departe de intrarea dinspre Ploieşti, astfel de panouri publicitare sfâşiate, ruginite zac 

într-o astfel de situaţie. Eu atrag atenţia asupra acestei situaţii de ce? Pentru că la lecturarea legii pe 

care astăzi Guvernul o amendează se vede clar că sarcini în a atrage atenţia asupra acestei situaţii cad 

în sarcina administraţiei publice locale şi –  din câte înţeleg –,  a Inspectoratului pentru Construcţii.  

Vă rog frumos, din această perspectivă, că aici nu este vorba de termene, prevederea este deja 

în cadrul legii. Sigur există oameni şi în afară de dumneavoastră în Guvernul României care se pot 

ocupa de aceste lucruri, pentru că obligaţia proprietarilor de panouri publicitare e aceea de a afişa 

mesaje de interes general, atunci când nu au contracte, în niciun caz de a le lăsa într-o neglijenţă totală, 

care ne afectează pe toţi.  

Avem colegi aici, în Senatul României care au suferit pagube din cauza unor astfel de panouri 

depreciate. 

Vă rog din suflet, din această perspectivă… Eu înţeleg, dar trebuie găsită modalitatea în care –  

în jos –  administraţiile publice locale şi inspectoratele pentru construcţii să fie atenţionate, pentru că, 

până la urmă, e vorba de imaginea ţării noastre. Chiar în Aeroportul Otopeni există astfel de panouri.  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Şi eu.  

Invit la microfon pe domnul senator Iovescu.  

Domnul Ioan Iovescu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Încă o dată constatăm că Guvernul elaborează ordonanţe de urgenţă în mare viteză, fără a 

aprofunda lucrurile propuse. Apoi, vine cu o altă ordonanţă de urgenţă de prorogare a termenului, dar o 

prorogare de termen până în 15. 10. 2015.  

Eu întreb: o diferenţă de aproape doi ani este o greşeală de tipar sau cum se explică prelungirea 

unui termen a unei ordonanţe de urgenţă, care, prin definiţia ei, ar trebui să fie un lucru care este 

urgent. Să prorogăm până în 2015 mi se pare aberant. Vreau să întreb : şi până când acest mod de 

lucru? 
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Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc tare mult. 

Domnule senator Paşcan, vă rog, microfonul 1.  

Domnul Emil-Marius Paşcan: 

Domnule preşedinte,  

Distinşi colegi, 

Eu cred că acest proiect de prorogare este o mostră clară şi evidentă a diletantismului, 

superficialităţii care caracterizează Guvernul României şi nu o spun la modul gratuit, întrucât, atunci 

când s-a promovat un asemenea act normativ, în primul rând, nu s-a ţinut cont de Decizia Curţii 

Constituţionale a României nr. 26/2012 în care se spune: în situaţia în care, printr-un nou act normativ, 

se impun reguli şi obligaţii noi în sarcina operatorilor de publicitate, este obligatoriu ca, prin lege, să se 

asigure un termen adecvat care să permită subiectului de drept să răspundă noilor cerinţe legislative.  

Or, Guvernul nici măcar nu i-a consultat pe cei direct vizaţi, nici  pe cei din domeniul 

publicitar, nici administraţiile publice.  

Pe de altă parte, tot în aceeaşi categorie, dar şi aservirii Legislativului în faţa voinţei 

Executivului este şi faptul că, în Comisia pentru administraţie publică, abordându-se acest subiect în 

mod rezonabil, domnul preşedinte a propus ca termenul prorogării să fie sfârşitul acestui an, respectiv 

luna decembrie, pentru că este nefiresc ca un act normativ, care a fost deja promulgat şi ar fi trebuit să 

producă efecte, să- l aplicăm abia după doi ani de la promulgarea sa.  

Aceasta este mostra de aservire, dar şi de diletantism şi de superficialitate care caracterizează 

actuala guvernare, şi cred că, faptul că noi adoptăm o prorogare de doi ani de zile pentru un act 

normativ care deja trebuia să-şi facă efectele, este un vot de blam şi la adresa activităţii noastre.  

Eu sper să nu subscriem, cu atât mai mult cu cât, din cauza unor presiuni asupra Comisiei 

pentru administraţie, s-a revenit asupra raportului de fond şi s-a făcut un raport suplimentar.  

Adică, haideţi să votăm, la presiunea Guvernului, în culise, şi să modificăm ceea ce noi am 

stabilit şi am votat deja în comisiile de specialitate. Este şi un precedent cât se poate de periculos.  

Vă mulţumesc. 

(Domnul senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului preia 

conducerea şedinţei.) 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc, domnule senator.  

Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbaterile generale.  

Bun. Atunci, declar încheiate dezbaterile generale şi trecem la votul asupra proiectului de lege.  

Raportul suplimentar al comisiei este de admitere.  
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

Senatul este prima Cameră sesizată.  

Supun votului raportul şi proiectul de lege.  

Vă rog să votaţi.  

 71 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă şi 4 abţineri. Raportul şi proiectul de lege au fost 

adoptate. 

* 

Trecem la următorul punct, punctul 4, Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului privind 

comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 

2013. 

Declar deschise dezbaterile generale asupra proiectului de lege.  

Dau întâi cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a prezenta punctul de vedere al 

Executivului, domnul secretar de stat Podgorean, microfonul 8.  

Domnul Radu Podgorean – secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte,  

Doamnelor şi domnilor senatori,  

Vă rugăm să aprobaţi proiectul de lege pentru ratificarea prezentului tratat, care asigură un 

instrument juridic important pentru reglementarea comerţului internaţional cu arme convenţionale.  

Trebuie menţionat, de asemenea, că prezentul tratat conţine o regulă importantă, respectiv 

interzicerea transferurilor de arme, dacă acestea ar putea contribui la încălcarea drepturilor omului şi a 

dreptului internaţional umanitar în ţara de destinaţie.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Şi eu vă mulţumesc.  

Dau cuvântul preşedintelui Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

domnul senator Dobriţoiu.  

Aveţi cuvântul, microfonul 6.  

Domnul Corneliu Dobriţoiu: 

Vă mulţumesc. 

Doresc să informez colegii senatori că acest proiect de lege a fost avizat favorabil de către 

Consiliul Legislativ, de către Comisia pentru politică externă, iar în şedinţa din 11 martie a.c., membrii 

Comisiei de apărare , ordine publică, siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte 

raport de admitere, fără amendamente, fapt ce mă îndreptăţeşte să supun votului dumneavoastră –  

favorabil –  atât raportul cât şi proiectul de lege.  
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Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mulţumesc, domnule senator.  

Sunt întrebări din partea dumneavoastră, doamnelor şi domnilor senatori?  

Grupurile parlamentare dacă doresc să facă intervenţii? Dacă nu, declar încheiate dezbaterile 

generale. 

Trecem la votul asupra proiectului de lege.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor.  

Raportul comisiei este de admitere, fără amendamente. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

Senatul este Cameră decizională.  

Supun votului raportul şi proiectul de lege.  

Votul este deschis. 

105 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri. Raportul şi proiectul de lege au fost adoptate. 

* 

Trecem la punctul următor, punctul 5, Proiectul de lege privind ratificarea Acordului pentru  

facilitarea de împrumut de tip preventiv dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi 

România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 

miliarde de euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a 

Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 

noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013. 

Din partea Guvernului este domnul secretar de stat Dan Manolescu.  

Aveţi cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.  

Vă rog, microfonul nr. 9.  

Domnul Dan Manolescu – secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice:  

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Doamnelor şi domnilor senatori,  

Urmare a discuţiilor purtate în luna iunie 2013 cu reprezentanţii Comisei Europene, Fondului 

Monetar Internaţional şi ai Băncii Mondiale asupra principalelor elemente de politici economice 

afluente unui potenţial aranjament de tip preventiv, Uniunea Europeană pune la dispoziţia României, 

în baza unui acord de împrumut, asistenţă financiară şi preventivă, în valoare de maximum 2 miliarde 

de euro, în vederea susţinerii Programului economic pentru perioada 2013 – 2015. 
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Aceasta este complementară sprijinului acordat de către Fondul Monetar Internaţional, prin 

intermediul unui aranjament de tip stand-by şi în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, în baza 

Deciziei Consiliului său director din data de 27 septembrie 2013 şi este acordată pe o perioadă de doi ani.  

Guvernul susţine prezentul proiect de lege în forma în care a fost prezentată Parlamentului.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mulţumesc. 

Dau cuvântul preşedintelui Comisiei pentru buget, finanţe, domnul senator Nicula.  

Domnul Vasile-Cosmin Nicula: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. De asemenea, am primit avize 

favorabile de la Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru afaceri europene.  

 Comisia pentru buget, finanţe a luat în dezbatere proiectul de lege şi a hotărât cu 5 voturi 

pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere să adopte raport de admitere, fără amendamente.  

Menţionez faptul că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind 

Cameră decizională.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Întrebări dacă sunt.  

Vă rog, domnule senator Oprea.  

Domnul Dumitru Oprea: 

Noroc cu declaraţiile de presă ale actorilor principali, că, altfel, dacă am citi doar expunerea de 

motive, totul- i pe roze, şi, la începutul anului 2014, la sfârşitul vizitei, se spunea, în privinţa României 

că se contează pe o mai bună absorbţie a fondurilor europene, amânarea pentru o perioadă a 

implementării accizelor la carburanţi, dar este o dezinformare, după opinia noastră, întrucât acciza pe 

carburanţi, încălcându-se normele europene, se aplică de la 1 ianuarie. Era vorba de un supliment de 

viteză a luării banilor de la români, prin acei 7 eurocenţi.  

Apoi, se spune că toată această problemă generată de nedubla accizare este realizată printr-o 

compensare însemnând îngheţări pe partea de cheltuieli, şi rog reprezentantul Guvernului, să ne dea 

doar câteva exemple de îngheţări ale cheltuielilor, în urma acestei vizite.  

De asemenea, s-a spus că s-a înregistrat o încetinire a reducerii arieratelor companiilor de stat.  

Vă rugăm să ne spuneţi şi nouă cum, pentru că, din câte ştiu, sunt câteva proiecte legislative 

vizavi de aceste arierate, dar aş mai întreba inclusiv reprezentanţii organismelor internaţionale ce s-a 
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întâmplat cu arieratele unităţilor administrativ- teritoriale care reprezentau o bilă neagră şi în ultimul 

raport, şi în penultimul raport?  

De asemenea, au fost demarate măsuri corective, care includ transferuri, şi bugetare. De unde –  

apropo de întrebarea anterioară –şi ce măsuri de restructurare aţi luat, astfel încât reprezentanţii 

instituţiilor amintite să creadă că suntem pe calea cea bună?  

Care este stadiul de finalizare a ofertelor publice pentru alte trei întreprinderi de stat, adăugate 

Romgazului? Vreţi să amintiţi şi Senatului acele trei instituţii? Dar e interesant că niciodată nu ne 

oferiţi aceste informaţii, trebuie să facem noi slalom pe site-ul Fondului Monetar Internaţional, chiar să 

mergem pe declaraţii de presă făcute la Fondul Monetar Internaţional să găsim cazul României unde să 

ni se deplângă soarta. În ziua de 14 februarie 2014, la Washington D.C. se spunea foarte clar de către 

reprezentantul pentru Europa: este o mare problemă în România în privinţa creditelor acordate 

populaţiei, dar şi corporaţiilor, fiindcă rămâne o creştere negativă. De ce nu surprindeţi şi astfel de 

aspecte, atunci când cereţi credite doar pentru alte obiective? Dar, de fapt, răspundeţi tot 

dumneavoastră. Şi nu vă mai înţeleg deloc.  

La un moment dat, PSD şi PNL au refuzat să poarte, citez dintr-un articol de presă, discuţii cu 

reprezentanţii ce ne vizitau, întrucât spuneau că partidele cu pricina au ales să aibă alt program, să nu 

primească vizita, după care un alt coleg din USL, de fapt, certa  echipa că n-a consultat opoziţia, iar 

mai departe, domnul  - hai, să nu- i zic numele –  de la PSD, pe atunci lider al partidului, ruga membrii 

delegaţiei Fondului să nu se mai lase folosiţi de cei din Guvernul României. 

Când spun adevărul? Acum sau în mai 2011 de unde vă citez aceste lucruri?  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Dacă mai sunt şi alte întrebări… doamna senator Anghel, vă rog, microfonul nr. 2.  

Doamna Cristiana-Irina Anghel: 

Am să vă rog să vă uitaţi mai des în dreapta, pentru că mă omiteţi mereu.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

M-am uitat, v-am văzut, să nu aveţi impresia că nu v-am observat. 

Doamna Cristiana-Irina Anghel: 

Mulţumesc. 

Aveam o întrebare pentru domnul de la minister.  

„Măsurile agreate în cadrul noului pachet – citez din expunerea de motive –, detaliate pe larg în 

memorandumul de înţelegere, au în vedere următoarele: elemente de politică fiscală (managementul 

finanţelor publice şi consolidarea instituţiilor fiscale, stimularea absorbţiei fondurilor UE şi planificarea 

investiţiilor publice, legea salarizării unitare şi analizele funcţionale, legislaţie şi administraţie fiscală), 
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sectorul sanitar; managementul datoriei publice, sectorul financiar; reforme în domeniul energiei şi al 

transporturilor şi piaţa muncii”.  

Ce înseamnă lucrul acesta? Că cedăm şi aici din suveranitatea naţională şi facem ce zic alţii? 

Poate nu am înţeles eu bine.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. (Discuţii la prezidiu) 

Domnul senator Barbu.  

De la prezidiu: Păi, ai răbdare.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Microfonul nr. 2. 

Doamna Cristiana-Irina Anghel (din sală): 

Aştept răspuns de la reprezentantul ministerului.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

După ce se strâng toate întrebările, reprezentantul Guvernului vă va răspunde.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Tudor Barbu: 

Vreau să fiu foarte limpede în momentul în care votez. Dacă este vorba de un acord preventiv, 

înseamnă stand-by, din câte ştiu eu. Deci nu este vorba de o sumă de bani pe care România chiar o 

împrumută. Este un acord preventiv.  

Care sunt condiţiile de tragere, dacă poate reprezentantul Cabinetului Ponta să ne explice. În ce 

condiţii România va apela, când va apela la acest acord pe care acum îl votăm şi când devine activ?  

Mulţumesc mult. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Domnule senator Dincă, aveţi cuvântul, microfonul nr. 2.  

Domnul Mărinică Dincă: 

Mulţumesc. 

În Comisia pentru buget, finanţe am votat împotrivă. Am avut o discuţie cu domnul secretar de stat.  

Repet întrebarea. Sper că, de la momentul respectiv până în prezent, are şi răspunsul. Printre 

obligaţiile asumate de Guvernul Ponta, prin acest memorandum cu Fondul Monetar Internaţional, cu 

Banca Mondială şi cu Uniunea Europeană se angajează să crească numărul de cărţi funciare, să ducă la 

bun sfârşit cadastrarea României, iar în acest sens îl întreb: cum se va face acest lucru, dacă nu sunt 

prevederi bugetare, iar, dacă mă înşel eu, să spună care sunt aceste prevederi şi pe ce distanţă sunt 
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acoperiţi aceşti bani? Adică, cât din obligaţia asumată, de cadastrare a României, prin acest 

memorandum, este acoperit? 

Am pus această întrebare şi vizavi de onestitatea, dacă vreţi, competenţa Guvernului Ponta, 

care semnează orice, dar, când trebuie să-şi asume să dea explicaţii, spune că e de vină altcineva, şi în 

lumina faptului că, acum câteva luni bune, am votat în Senat, dar, din păcate, nu a trecut în Cameră un 

proiect de lege care presupunea să ajutăm Guvernul Ponta să cadastreze România, iar proiectul era 

foarte bun, chiar dacă era propus de o parte dintre cei la acea dată, dar şi acum la putere, şi anume 

liberalii. Proiectul prevedea ca să se scoată la licitaţie cadastrarea.  

Firmele private au spus că pot să facă gratuit, cu obligaţia celor care îşi vând, în perioada 

următoare, imobilele, să plătească la momentul înstrăinării imobilului.  

Repet. Care este întinderea angajamentului pe care o acoperă Guvernul Ponta pe cadastrare?  

Care este valoarea prevăzută în buget pentru acoperirea acestei sume şi dacă există ea, pentru că eu 

personal nu am văzut-o. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Mai sunt alte întrebări? 

Domnule secretar de stat, aveţi cuvântul, microfonul 9.  

Domnul Dan Manolescu: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Legat de primul set de întrebări privind măsurile care au fost avute în vedere de către Guvern în 

ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate, aşa cum s-a menţionat, amânarea de acciză a fost 

acoperită, suma generată de necolectarea veniturilor din acciză a fost acoperită, parţial, prin amânarea 

unor cheltuieli ale unor ministere, prin amânarea în a doua parte a anului, până la rectificarea unor 

sume pentru a putea fi introduse în Legea bugetului corecţiile în acest sens.  

De asemenea, în zona arieratelor societăţilor de stat şi autorităţilor publice locale au fost deja 

întreprinse măsuri şi acestea au fost reduse şi pe parcursul anului trecut, prin alocarea de sume pe care 

autorităţile publice locale le puteau accesa în vederea plăţii acestora. Astfel de măsuri sunt în 

continuare implementate şi în cursul anului curent.  

Legat de transferul de suveranitate pe care un astfel de angajament l-ar presupune, până la 

urmă, discutăm despre o soluţie de prevenţie – să spunem – un împrumut de tip preventiv la care 

România are acces, în situaţia în care condiţiile macro-economice se deteriorează şi are posibilitatea să 

acceseze astfel de sume de la Comisia Europeană şi de la Fondul Monetar pentru acordul stand-by 

semnat cu Fondul Monetar Internaţional, ceea ce, de fapt, creează o garanţie asupra stabilităţii şi 
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asupra modului în care finanţele publice pot fi stabilizate, în condiţiile în care piaţa va avea o evoluţie 

care să afecteze, să spunem, posibilitatea de împrumut de pe pieţele private şi aşa mai departe.  

În ceea ce priveşte angajamentul privind întocmirea sau extinderea cadastrului, în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 au fost aduse modificări Legii privind funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Cadastru, în sensul stabilirii posibilităţii acesteia de a reţine din sumele pe care le are în vederea 

extinderii lucrărilor de cadastru pentru zonele rurale.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc, domnule secretar de stat.  

Dacă nu mai sunt alte intervenţii din partea liderilor de grup…  

Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): Doamna senator Anghel. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamna senator Anghel, microfonul 2.  

Doamna Cristiana-Irina Anghel: 

Întrebarea mea a fost clară. Eu vreau un răspuns la fel de clar cum a fost întrebarea mea. Nu că 

este stand-by.  

Deci şi la FMI a fost lucrul acesta şi ni se spune… Chiar am primit un răspuns de la ANPC 

aberant şi abracadabrant în care mi se spunea că nu poate să facă o iniţiativă legislativă, să propună, 

pentru că nu ne dă voie FMI-ul. Până când facem lucrurile astea?  

Există acest risc sau această posibilitate? Cedăm din suveranitate? Pentru că era vorba de 

sănătatea publică, era vorba de salarizarea unitară. Ce facem după aceea? Spunem „nu” unor lucruri pe 

care le-am promis în campanie şi pe care oamenii le aşteaptă?  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamnă senator, mulţumesc.  

Domnule senator Dincă, vă rog, microfonul 2.  

Domnul Mărinică Dincă: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Domnul secretar de stat ne-a dat un răspuns elegant. Eu aşteptam să-mi spună, având în vedere 

că, în acest memorandum scrie că, până la finele anului 2015, trebuie să îndeplinească această măsură 

Guvernul Ponta, aşteptam să-mi spună că sunt deblocaţi banii cu Banca Mondială pentru proiectul de 

cadastrare a unui număr de comune, aşteptam să-mi spună care este termenul limită pentru finalizarea 

acestui proiect – repet, bani de la Banca Mondială, nu de la Guvernul României –, aşteptam să-mi 

spună cât de repede vine Guvernul cu finanţarea pe acest proiect, pentru că numai aşa poate să atingă o 
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parte din această ţintă. Din punctul meu de vedere, este clar că nu poate să atingă, pentru că mai are cel 

mult un an şi jumătate pentru a-şi îndeplini acest obiectiv pe care şi l-a asumat. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Şi eu vă mulţumesc.  

Dacă domnul secretar de stat mai doreşte să ia cuvântul. Nu. Vă mulţumesc.  

Din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul senator Sârbu. 

Domnul Ilie Sârbu: 

Am văzut că, nu numai astăzi şi aici, această acciză despre care se vorbeşte a stârnit discuţii 

diverse.  

Sigur că, la prima vedere, par şi justificate, dar nu în cazul unor oameni care totuşi au idee ce 

înseamnă economia, ce înseamnă şcoala de economie românească. Şi mă refer la domnul rector, ca de 

fiecare dată, că dânsul vine cu problemele aici.  

Astăzi, am avut prilejul să-l ascult pe un coleg de-al nostru, specialist în domeniu, şi nu fac 

decât o interpretare. Sigur, nu ştiu dacă reuşesc s-o fac exact cum a făcut-o el, că e un domeniu mult 

mai special. 

Vorbind de acciză, politic, sigur că e foarte bine, când eşti în opoziţie, să critici, să spui: se 

pune acciză, i-am nenorocit pe români! 

Nu mă refer la faptul că e preţul cel mai mic la benzină în România, că o să-mi spuneţi: păi, şi 

salariile! Şi aveţi dreptate.  

Dar, dincolo de asta, colegul respectiv ne-a prezentat un calcul: ce înseamnă orele în plus pe 

care acum le fac, se fac în trafic. Nu mai vorbesc de tiruri şi de transportul mare de marfă, din cauza 

lipsei autostrăzii, dând, sigur, date concrete: ce înseamnă schimbul de piese, începând de la cauciucuri, 

drumuri, curbe şi 4 000 de morţi, cam media în accidente rutiere într-un an, în România. 

Nimeni nu a discutat despre acest aspect. Toată lumea sare pe accize.  

Poate trebuie să facem un efort, românii, o dată, pentru un an, doi, fiindcă banii aceştia, s-a spus 

clar, nu merg în alte domenii decât în autostrăzi şi să rezolvăm această problemă mare pe care o avem. 

Asta ar fi o discuţie serioasă pe care am putea s-o avem. Dincolo de ceea ce înseamnă…  acciza 

măreşte preţul la benzină,  e un dezastru, nu mai circulă românii…  

Politic, sigur că dă bine, dar ne aşteptăm, de la oameni care totuşi cunosc economie, să aibă 

forţa să treacă peste aspectul acesta politic şi când, sigur, vin în faţa noastră – nu numai a noastră, 

probabil a ţării, prin intermediul presei –, să vină cu lucrurile acestea concrete, care fac bine României.  

Politicul sigur că face şi el bine, că nu există o altă formulă. Când se va inventa alta, va fi mai 

bună, dar, la ora actuală, să vii şi să faci atâta caz de acciza care se introduce pentru autostrăzi… având 
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această destinaţie precisă, cred eu că nu e nici politic şi nu e nici în favoarea categoriilor despre care 

am vorbit şi nici ale noastre.  

Una e să faci drumul de la Bucureşti la Timişoara sau la Cluj în patru ore şi alta e să- l faci în 

opt ore. Consum de energie, de timp, întârzierea mărfurilor şi celelalte.  

Asta a avut ca bază şi raţiune introducerea accizei la … dar ştiţi bine şi dumneavoastră lucrul 

acesta. Şi cred că ar fi bine să ne gândim cu toţii la asta, nu numai la ceea ce ne oferă de moment. Sigur, 

de moment, e interesant: câştigăm, că noi suntem împotrivă să nu crească preţurile, să nu crească… 

Sigur, aşa e, când eşti în opoziţie, chiar e mai uşor, dar am vrut să explic lucrul ăsta, fiindcă l-am auzit de 

la un specialist în domeniu şi mi s-a părut interesant. Nu am auzit varianta asta. Nu ne-am gândit la ea, 

că o trăim zilnic fiecare dintre noi. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Domnul senator Oprea.  

Domnul Dumitru Oprea: 

Da, când eşti la putere şi când nu ai argumente, vii şi susţii o cauză fără suport. Dar vă aduc 

aminte că România este singura ţară care a încălcat regula europeană privind acciza pe combustibil. Şi 

m-am uitat, domnule lider de grup, în bugetul României şi  suma adusă prin încălcarea directivelor 

europene, fiindcă, ţineţi minte, nu a convenit Guvernului cursul euro la data de 1 octombrie 2013 

pentru a se aplica la 1 ianuarie 2014 şi a venit cu o chichiţă tipic românească pentru a scoate mai mulţi 

bani din buzunarul oamenilor care alimentează la pompă…  

Nu a fost de ajuns asta şi s-a venit cu o a doua acciză. De ce nu aţi făcut trimitere la … când am 

zis dublă accizare… cu acei 7 eurocenţi… care nu se regăsesc la fostul Minister al Marilor Proiecte, ce 

viza, de fapt, zona autostrăzilor, şi nici la Ministerul Transporturilor… şi s-au dus, cu miliardele, la 

domnul Dragnea, care nu gestionează autostrăzi. Despre asta vorbeam eu.  

Că dumneavoastră aţi pledat frumos, da, dar, în bugetul României, scrie altceva. (Aplauze în sală) 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mulţumesc. 

Domnule senator Mora, microfonul central.  

Domnul Ákos-Daniel Mora: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Nu aş vrea să mă refer neapărat la disputa privind măsurile care se impun prin acest 

memorandum, ci aş vrea să mă refer la un lucru de principiu. Dacă noi, Parlamentul, suntem chemaţi 

astăzi, aici, să ratificăm un acord, respectiv să aprobăm un memorandum, nu înţeleg de ce la articolul 5 

al acestui proiect de lege mandatăm Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, să aducă 

amendamente, ulterior, la acest acord.  
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Deci, dacă Parlamentul este chemat să se prezinte şi să-şi spună punctul de vedere pe acord şi 

pe memorandum, cred că, cu acelaşi spirit de putere, trebuie să modificăm acest acord, tot în 

Parlament, nu la nivel de Guvern şi nu numai la nivel de Minister de Finanţe. Aici, cred că ar trebui să 

găsim o soluţie şi să nu lăsăm modificarea acordului doar la nivel de Guvern sau al Ministerului 

Finanţelor Publice, ci la nivel de Parlament.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul senator Barbu, microfonul 2.  

Domnul Tudor Barbu: 

Mulţumesc mult. 

Am ascultat cu multă atenţie expunerea distinsului domn Sârbu şi cât pe-aci, cât pe-aci să cred 

că, de la Bucureşti la Timişoara vom face, în curând, patru ore, pe o autostradă pe care o vom construi, 

bineînţeles, cu banii pe care astăzi îi discutăm în Senatul României. Numai că ce mi s-a părut că 

lipseşte din expunerea domnului Sârbu, şi, repet, cu toată deferenţa şi respectul pe care i le port, fac eu 

precizarea, pentru că e bine ca şi presa să nu uite şi nici noi, când votăm, să nu ne prefacem că nu ştim. 

Suntem singura ţară din Europa unde sintagma „Aici sunt banii dumneavoastră!” este încă valabilă. 

Acei bani încă se strâng, este ţara în care rovinieta este  valabilă – şi plătim toţi participanţii la trafic, 

care ieşim din Bucureşti sau din oraşele noastre pe drumurile naţionale, plătim rovinieta –, vorbim de 

acciza care a intrat în vigoare la 1 ianuarie şi vorbim de cei 7 eurocenţi care vor intra, etapizat, şi ei în 

vigoare, deci vorbim de patru surse pe care românii într-o aproape sclavie întru crearea de autostrăzi o 

trăiesc de ani de zile şi nu ştiu dacă avem vreun kilometru, doi de autostradă din aceste fonduri.  

Ar fi minunat să facem patru ore până la Timişoara pe o autostradă construită cu banii pe care 

acum îi dezbatem în Senat, dar eu nu cred.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mulţumesc. 

Doamna senator Firea, microfonul 3.  

Doamna Gabriela Firea: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Pentru că s-a făcut, puţin mai devreme, afirmaţia că banii din acciză merg către Ministerul 

Dezvoltării, iar Ministerul Dezvoltării are grijă de alegeri... Ne place tuturor să spunem adevărul şi, 

mai ales pentru că suntem aici, împreună, într-o zi de luni, cred că trebuie să avem respect pentru 

realitate. Şi vă spun şi de ce. Stimaţii mei colegi ştiu, cei mai mulţi dintre ei, unde se repartizează 

bugetele de la Ministerul Dezvoltării. Acum, dacă vorbim de perioada pe care o trăim cu toţii, este 
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vorba despre Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2011, care finanţează proiecte de infrastructură 

pentru apă, canalizare şi drumuri. 

Am făcut parte din comisia politică aferentă unui judeţ în legătură cu aceste repartiţii, o discuţie 

politică, aşa cum s-a făcut peste tot. Vreau să-i asigur pe colegii noştri din opoziţie că nicio primărie, de 

exemplu, a Partidului Democrat Liberal nu a fost ocolită de la finanţări. Dimpotrivă, sunt primării PDL 

care, în judeţul Ilfov, au primit finanţări mai semnificative decât primării ale PSD şi PNL şi asta pentru 

că, aşa cum şi dumneavoastră ştiţi, proiectele au fost aprobate în anii trecuţi în special către UAT-urile 

PDL, pentru că atunci erau la putere, iar acum, condiţia pusă de Ministerul Dezvoltării este să se 

finanţeze în special lucrările care au un grad, un nivel foarte mare de realizare, 60 – 70% şi, abia după ce 

se finanţează acestea, suma care rămâne poate fi repartizată pentru lucrări în derulare sau altele noi.  

Aşadar, pentru respectarea adevărului trebuie să ştim că aceste bugete merg către primării, în 

special, care sunt conduse de primari ai fostei puteri şi, abia în a doua etapă, de primari ai actualei puteri.  

Vă mulţumesc foarte mult. (Discuţii la prezidiu) 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamna senator Anghel, ultima dată.  

Doamna Cristiana-Irina Anghel: 

Scurt, domnule preşedinte. Mulţumesc.  

Aş vrea să vă citesc două fraze: „Voturile se dau prin ridicare şi şedere, prin viu grai sau prin 

scrutin secret.  

Un proiect de lege nu poate fi adoptat decât după ce s-a votat articol cu articol.”(Constituţie, 

1923)  

Poate nu ar fi rău să ne întoarcem în timp!  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul senator Dincă. Microfonul 2.  

Domnul Mărinică Dincă: 

Îi mulţumesc doamnei senator pentru curajul de a recunoaşte că face parte dintr-o comisie 

politică la nivelul judeţului, de împărţire a banilor.  

Cu privire la ce se întâmplă cu aceşti 7 eurocenţi, care, de fapt, sunt mult mai mulţi. Este clar, 

nimeni din această sală nu a contrazis că aceşti bani sunt prevăzuţi la nivelul Ministerului 

Transporturilor. S-a spus că sunt la Ministerul Dezvoltării. Vă rog să vă uitaţi în bugetul Ministerului 

Dezvoltării şi să vedeţi că sunt prevăzute şi alte sume, la alte capitole, pentru alte teme. Bineînţeles că, 

odată ce ne-aţi spus că aţi participat la un asemenea tip de comisie, pe mine m-aţi lăsat dezarmat. Nu mai 

am ce să spun şi îmi dau seama cum vor merge lucrurile în următoarele 9 luni din acest an bugetar.  

Vă mulţumesc. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Doamna senator Firea, vă rog.  

Doamna Gabriela Firea: 

Nu cred că trebuie să fim ipocriţi. Sunt senator şi răspund de buna funcţionare a lucrurilor, aşa, 

ca şi dumneavoastră, în 20 de localităţi, din colegiul meu, 5 dintre localităţi sunt ale Partidului 

Democrat Liberal, 5 ale PNL şi 10 ale PSD.  

Discuţii politice este normal şi firesc să aibă loc, dialog cu PNL, PDL, PP-DD, UDMR şi 

celelalte partide este firesc, normal, democratic, să aibă loc în legătură cu investiţiile dintr-un anume 

judeţ. Dar, dacă dumneavoastră, stimabile coleg, veţi veni – şi veţi avea curajul să veniţi acum – la 

microfon şi să spuneţi că nu doriţi să fie finanţate lucrări din comune care au primari PDL, de la mine 

din colegiu, şi pot să vi le numesc, noi să ştiţi că nu ne supărăm. Vorbesc cu domnul Haşotti, vom face 

o cerere… să vedem cum ne descurcăm cu suma rămasă.  

Deocamdată, în acest moment... (Discuţii în sală)  

Deocamdată, în acest moment... (Discuţii în sală; râsete)  

În acest moment, situaţia a fost mai mult decât echilibrată, transparentă, colegială, iar criteriile 

au fost unele profesionale. Repet, dacă vrem să facem neapărat declaraţii politice şi lunea, nu doar 

marţea dimineaţă este dreptul nostru, al fiecăruia.  

Vă mulţumesc, cu respect.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul senator Haşotti.  

Dar, domnule senator, numai o clipă.  

Stimaţi colegi, vreau să vă readuc aminte că vorbim despre Proiectul de lege pentru ratificarea 

Acordului pentru facilitarea de împrumut de tip preventiv. Deci am auzit despre taxa de 7 eurocenţi, 

am auzit despre distribuirea fondurilor pentru proiectele de dezvoltare  locală... Cred că ne-am 

îndepărtat de la subiect, aşa încât vă rog să reveniţi la subiect. (Discuţii în sală) 

Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): 

Nu toate sunt în acord.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu sunt în acord aceste lucruri, îmi pare foarte rău, domnule senator.  

Vă rog, domnul senator Haşotti.  

Domnul Puiu Haşotti: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte  

Nu ştiu de ce, distinsa noastră colegă, doamna senator Gabriela Vrânceanu Firea, mi-a pomenit 

numele în contextul în care... (Replici neinteligibile din sală) 
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Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): 

Sunteţi liberal. 

Domnul Puiu Haşotti: 

... în contextul în care mi se cerea să mă pronunţ dacă sunt sau nu de acord ca anumite primării 

PDL să nu fie finanţate. (Replici neinteligibile din sală)  

Aici să... Eu... eu sugerez ca să fie finanţate doar primăriile PSD. (Aplauze) 

Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): 

Ei, nici chiar aşa.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bine. Vă mulţumesc foarte mult.  

Încheiem dezbaterile generale. Trecem la votul final asupra proiectului de lege.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de admitere, fără 

amendamente. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este Cameră decizională.  

Supun votului raportul şi proiectul de lege.  

Vă rog să votaţi. Votul este deschis.  

Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): 

Nu, nu, s-a întâmplat ceva. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

S-a întâmplat ceva, înapoi. 

Din sală: Nu merge. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă rog, reluăm. Votul este deschis.  

Domnul Ion Rotaru (de la prezidiu): 

Nu merge. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu merge. Acum, de abia. Votul este deschis.  

91 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 4 abţineri.  

Au fost adoptate şi raportul, şi proiectul de lege.  

* 

Trecem la următorul punct, punctul 6 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru ratificarea 

Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în 

cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar 

multianual pentru perioada 2014 – 2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE şi privind 

alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013.  
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Din partea Guvernului, dau cuvântul reprezentantului acestuia, domnul secretar de stat 

Podgorean, Ministerul Afacerilor Externe. 

Aveţi cuvântul, microfonul 8.  

Domnul Radu Podgorean: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Doamnelor şi domnilor senatori,  

Vă rugăm să daţi un vot favorabil Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Intern. 

Acordul Intern stabileşte cadrul de finanţare pentru cel de-al 11- lea Fond European de Dezvoltare.  

Conform Acordului Intern, cheia de contribuţie a României a fost stabilită la 0,71815%, 

respectiv valoarea de 219 078 839 de euro, 31 de milioane de euro anual, pentru perioada 2014 – 2020, 

astfel, România devenind al 17-lea stat membru contribuitor la Fondul European de Dezvoltare.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Dau cuvântul preşedintelui Comisiei pentru buget, finanţe, domnul senator Nicula, microfonul 7. 

Domnul Vasile-Cosmin Nicula: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. De asemenea, aviz favorabil din partea 

Comisiei pentru politică externă.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe au analizat proiectul de lege şi avizele şi au hotărât, cu 

8 voturi pentru, să adopte raport de admitere, fără amendamente.  

Potrivit obiectului de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, 

Senatul fiind Cameră decizională.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Sunt întrebări pe care doriţi să le adresaţi reprezentantului Guvernului?  

Domnul senator Oprea, microfonul central. Aveţi cuvântul.  

Domnul Dumitru Oprea: 

În expunerea de motive este o lipsă totală de control vizavi de punct ş i virgulă în prezentarea 

sumelor la care se face trimitere, privind Fondul European pentru Dezvoltare. Şi vă puteţi convinge 

când virgula joacă feste fiind din sistemul anglo-saxon sau varianta tradiţională.  

Dar, am aflat că, odată cu FED 11, la care noi trebuie să dăm vreo 219 milioane de euro, printre 

schimbările preconizate, faţă de FED-urile anterioare, m-am bucurat când am văzut că, printre aceste 
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schimbări, se află şi faptul că principalele voleturi privind distribuirea resurselor financiare ale 

fondului între statele beneficiare sunt descrise în proiect.  

Întreb şi eu pe domnul secretar de stat: cine sunt beneficiarii descrişi în aceste voleturi?  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Alte întrebări mai sunt, vă rog?  

Domnule secretar de stat, aveţi cuvântul, microfonul 8.  

Domnul Radu Podgorean: 

Beneficiarii Fondului European de Dezvoltare, aşa cum spune şi titlul lui, sunt state din Africa, 

Caraibe, Pacific şi teritoriile de peste mări.  

Aceştia sunt beneficiarii.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul senator Verestóy.  

(Domnul senator Dumitru Oprea solicită cuvântul.) 

Nu, nu, aşteptaţi.  

Microfonul 2. 

Domnul Verestóy Attila: 

Domnule preşedinte, m-am prezentat chiar mai înainte, dar...  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mă scuzaţi. 

Domnul Verestóy Attila: 

Nu-i nicio problemă, pentru că vreau să- l rog pe domnul secretar de stat, ca să nu existe atâtea 

semne de întrebare, să vorbească şi de partea a doua a acestei probleme, şi anume noi suntem 

contributori benevoli, cu voinţa noastră, cu votul Parlamentului. Ar fi foarte frumos şi convingător, 

mai ales pentru cei care nu sunt în temă, să ne explice ce înseamnă partea cealaltă, a beneficiarului 

România, din aceste fonduri, pentru că numai atunci pot să mă aştept ca cei din opoziţie să voteze 

alături de coaliţie în asemenea situaţii, când, aparent, trebuie să plătim şi nu ştim ce beneficii aduc 

aceste contribuţii pentru noi toţi.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Domnul senator Oprea, microfonul central. 

Domnul Dumitru Oprea: 

De fapt, speach-ul nu a fost adresat domnului Podgoreanu, care nu are nicio vină, ci personalului 

care a redactat materialul folosind astfel de cuvinte, cu totul şi cu totul neuzitate în limba română.  
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Dar, voiam să- i asigur pe colegii care au făcut trimitere la modul în care votăm, cu siguranţă 

noi votăm o astfel de propunere, de proiect de lege, fiindcă ştiu politica europeană faţă de ţările terţe şi, 

categoric, dăm vot favorabil.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Vă mulţumesc.  

Alte intervenţii dacă sunt din partea grupurilor parlamentare? Vă mulţumesc.  

Declar încheiate dezbaterile.  

Trecem la votul asupra proiectului de lege.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de admitere, fără 

amendamente. Proiectul de lege este din categoria legilor ordinare, Senatul este Cameră decizională.  

Vă rog să votaţi. Votul este deschis.  

85 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  

Raportul şi proiectul de lege au fost adoptate.  

Vă mulţumesc.  

* 

Trecem la punctul 7, Proiectul de lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la 

Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la 

Londra la 1 noiembrie 2002.   

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Buică, din Ministerul 

Transporturilor. Microfonul 9.  

Aveţi cuvântul. 

Domnul Nicuşor Marian Buică – secretar de stat în Ministerul Transporturilor: 

Bună ziua, doamnelor şi domnilor.  

Protocolul reprezintă o înţelegere internaţională care, prin obiectul de reglementare, intră sub 

incidenţa prevederilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele. Limitarea răspunderii transportatorilor 

maritimi pentru prejudiciile aduse în urma decesului sau vătămării corporale a pasagerilor, precum şi 

în urma pierderii sau deteriorării bagajelor, survenite în timpul transporturilor, este reglementată de 

Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor şi se 

aplică numai în cazul navelor maritime care transportă pasageri şi care execută voiaje internaţionale.  

În urma aderării României la acest protocol, Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul 

pe mare al pasagerilor şi al bagajelor, statul român va avea următoarele drepturi: să accepte 

certificatele emise de terţe ţări, să interzică navelor sub pavilion român să opereze, dacă nu au aceste 

certificate de asigurare valabile.  

Vă mulţumesc.  
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Aveţi întrebări pe care doriţi să le adresaţi reprezentantului Guvernului?  

De la prezidiu: Mai întâi comisia. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:    

Mă scuzaţi, comisia întâi.  

Domnule senator Belacurencu, aveţi cuvântul.  

Domnul Trifon Belacurencu:  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.   

Stimaţi colegi, la Comisia economică, industrii şi servicii au sosit avizele favorabile din partea 

Comisiei pentru afaceri europene, Comisiei pentru politică externă şi din partea Comisiei pentru buget, 

finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital pentru acest proiect de lege.  

În şedinţa sa din 25 februarie a.c., în prezenţa reprezentanţilor Guvernului, Comisia economică, 

industrii şi servicii a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de admitere, fără amendamente. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind Cameră decizională. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Intervenţii dacă sunt? Întrebări adresate reprezentantului Guvernului?  

Din partea grupurilor parlamentare nu sunt solicitări, ca atare declar încheiate dezbaterile. 

Trecem la votul asupra proiectului de lege.  

Recapitulez. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, raportul comisiei este de 

admitere, fără amendamente. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este 

Cameră decizională.  

Vă rog să votaţi. Votul este deschis.  

88 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri.  

Raportul şi proiectul de lege au fost adoptate.  

Vă mulţumesc.  

* 

Trecem la punctul 8 – Proiectul de lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia 

Canalului Siret-Bărăgan”. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a prezenta proiectul de lege. Domnul secretar 

de stat Frunzulică. Microfonul 8.  

Aveţi cuvântul. 

Domnul Doru-Claudian Frunzulică – secretar de stat în cadrul Departamentului pentru 

Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine:  

Stimate domnule preşedinte,  
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Stimate doamne senatori,  

Stimaţi domni senatori,  

Prin acest proiect de lege se propune o nouă abordare instituţională pentru accelerarea 

implementării proiectului de realizare a Canalului Siret-Bărăgan. Se propune desprinderea activităţii de 

gestionare a proiectului din patrimoniul Administraţiei „Apele Române” printr-o operaţiune de 

înfiinţare a unei noi entităţi, regie autonomă, prin transferul tuturor activelor legate de proiectul 

canalului magistral şi desemnarea proiectului Canalul Siret-Bărăgan ca proiect de infrastructură de 

interes naţional, precum şi atribuţii de coordonare a activităţii noii entităţi la Depar tamentul pentru 

Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei centrale, înfiinţat 

în scopul pregătirii, execuţiei şi implementării acelor proiecte de infrastructură de complexitate 

deosebită, ce sunt desemnate în competenţa sa prin lege.  

Soluţia alegerii instituţiei juridice a regiei autonome este determinată de caracterul eminamente 

economic al activităţii ce urmează să se constituie şi de existenţa unui element specific de diferenţiere 

faţă de sectorul economic propriu-zis, dat de faptul că bunurile viitoare ce vor rezulta sunt bunuri 

proprietate publică.  

Conducerea regiei autonome va fi asigurată de un consiliu de administraţie format din şapte 

persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Ministerul Finanţelor Publice... 

(Discuţii în sală)  

Mulţumesc foarte mult, domnule senator. Vă mulţumesc mult.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:    

Puteţi să continuaţi. Aveţi microfonul deschis.  

Domnul Doru-Claudian Frunzulică: 

Nu. Am încheiat. Vă mulţumesc foarte mult.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Aţi încheiat. Vă mulţumesc.  

Atunci, din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, domnul senator 

Saghian.  

Aveţi cuvântul, microfonul 6.  

Domnul Gheorghe Saghian: 

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi Comisia pentru administraţie 

publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului au fost sesizate în vederea dezbaterii şi elaborării 

raportului comun la Proiectul de lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului 

Siret-Bărăgan”. 
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Consiliul Legislativ a depus aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, Comisia pentru 

privatizare şi administrarea activelor statului a adoptat aviz favorabil.  

În şedinţele din data de 4 şi 5 martie 2014, în urma dezbaterilor generale şi pe articole, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport comun de admitere, fără 

amendamente. 

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

fără amendamente, şi Proiectul de lege privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului 

Siret-Bărăgan”.  

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

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:  

Vă mulţumesc.  

Întrebări dacă sunt. Domnul senator Flutur, vă rog. Microfonul 2.  

Domnul Gheorghe Flutur: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.    

Stimaţi colegi, din capul locului doresc să subliniez că şi Grupul  parlamentar al PDL este de 

acord cu investiţii urgente în extinderea zonei irigabile din România, pentru că vorbim aici de 5% din 

suprafaţa arabilă, aproape jumătate de milion de hectare.  

Sunt câteva întrebări pe care aş vrea să le pun reprezentantului ministerului. 

În primul rând, nu am să înţeleg de ce la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură din 

Ministerul Transporturilor. Exista în Administraţia „Apelor Române” posibilitatea derulării acestui 

proiect sau la Administraţia de Îmbunătăţiri Funciare.  

Vedeţi dumneavoastră, în plenul Senatului, comisia care face raportul este Comisia pentru 

agricultură. Care este rolul Ministerului Agriculturii? Pentru că el este principalul beneficiar şi 

socotesc că acolo ar trebui gestionată problema şi nu să birocratizăm printr-o regie autonomă 

suplimentară. 

Doi, aş vrea nişte lămuriri referitoare la pragmatismul acestui proiect. Când doriţi să finalizaţi 

cei 190 km? Pentru că, aici, vorbiţi la general de bani din bugetul de stat, de fonduri europene şi de alte 

posibilităţi, dar ne-ar interesa care este viziunea Guvernului, pentru că totuşi este vorba de circa 2,5 

miliarde de euro. România are un grad de meteodependenţă foarte mare şi, dacă proiectul este salutar 

în sine, că extindem suprafaţa, trebuie să ştim în câţi ani. Altfel, rămâne o simplă poveste şi să nu 

uităm că iniţiativa vine din 1984.  

Şi sigur că aş vrea să…, dacă ne puteţi spune, nu am văzut în studiul dumneavoastră 

beneficiari. Câţi sunt? Pentru că este vorba de societăţi comerciale, persoane fizice. Care este gândirea 
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Guvernului şi a Ministerului Agriculturii? Asocierea în grupuri de udători? Pentru că trebuie să se 

adreseze unor organisme foarte bine organizate. Şi, impactul pe tariful pe metrul cub! Înseamnă 

investiţia asta că vor plăti mai puţin pe metrul cub de apă sau nu?  

Acestea erau câteva lămuriri pe care le aşteptam din partea reprezentantului Executivului.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Vă mulţumesc, domnule senator.  

Domnul senator Atanasiu. Microfonul 2.  

Domnul Teodor Atanasiu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.    

Stimaţi colegi,  

Este un proiect foarte important, un proiect care nu ţine doar de Ministerul Agriculturii şi de 

irigaţii, ci şi de Ministerul Mediului, fiindcă are grijă ca acest bazin hidrogra fic să preia şi problemele 

cu care ne-am confruntat în ultimii ani, cu inundaţii pe această parte de ţară.  

Eu nu am înţeles altceva. Nu am înţeles de ce Guvernul ne spune că este o abordare modernă, 

când eu văd că e cea mai învechită abordare posibilă? Au trecut mai bine de zece ani de când socialiştii 

europeni, când vor să facă o întreprindere, nu mai fac regii autonome, şi Guvernul socialist al 

României s-a gândit să facă o regie autonomă.  

Faceţi, fraţilor, societăţi comerciale! Au dreptul să vă administreze domeniul public, mai luaţi 

şi o redevenţă când scoateţi la concesiune, poate fi societate comercială de stat sau privată cea care 

administrează, nu regie autonomă. Unu la mână.  

Doi la mână. Eu cred că această lege trebuie retrasă. Oricum, o să votăm împotriva ei şi vă spun 

şi de ce. Păi, legea a fost făcută pe vremuri, când era un alt Guvern, şi, ca nu doamna ministru Lucia 

Varga să aibă o asemenea investiţie, trebuia să o dea la domnul Şova, la marile proiecte. Acum, nu mai 

e doamna Varga, nu o să ducem  proiectul la transporturi, că nu are rost!  

Deci lăsaţi această lege deoparte. Aveţi Compania „Apele Române”, poate să facă proiectul 

foarte bine, e acolo unde trebuie, la mediu, şi lucrurile sunt foarte clare.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Vă mulţumesc, domnule senator.   

Mai sunt alte intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Da. Domnul senator Luchian, 

microfonul 3. 

Domnul Dragoş Luchian: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,   
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Precizez, încă de la început, că, atât eu, cât şi colegii mei liberali suntem întru totul de acord cu 

această investiţie, dar ar fi o problemă legată de modul în care a fost redactat acest proiect legislativ, 

faptul că s-a stipulat că conducerea regiei va fi asigurată de un consiliu de administ raţie format din 

şapte membri ce vor fi numiţi prin ordin al ministrului delegat al proiectelor de infrastructură şi 

investiţii străine, respectiv domnul Şova.  

Având în vedere că s-a reconfigurat Guvernul, vreau să se precizeze acest lucru, şi în Camera 

Deputaţilor să se aducă acest amendament.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Vă mulţumesc. (Discuţii la prezidiu) 

Domnul senator Agrigoroaei, microfonul 3.  

Domnul Ionel Agrigoroaei:  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.   

Stimaţi colegi, propunerea care s-a făcut... cu siguranţă, mai sunt necesare anumite clarificări 

pentru a ne lămuri, toţi colegii, ce se urmăreşte prin această propunere. Dar, la prima vedere, fără a şti 

toate detaliile, cu siguranţă vedem clar că este o propunere foarte bună. Pentru a respinge acest... am 

văzut o propunere pentru a respinge acest proiect că nu mai este acelaşi Guvern, că un privat ar face 

treabă mai bună. Eu cred că nu este potrivită această propunere, ci acest proiect, care este un proiect 

pornit de Nicolae Ceauşescu, un proiect excepţional pentru interesul României, ar trebui să- i dăm 

drumul cât mai repede şi să începem treaba. Într-adevăr, trebuie să ne luăm măsurile de a se fura mai 

puţin, asta e adevărat, dar eu cred că nu mai este necesar să amânăm un asemenea proiect.  

Vă mulţumesc.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

Şi eu vă mulţumesc.  

Alte intervenţii nu mai sunt.  

Declar încheiate dezbaterile generale. Trecem la votul asupra proiectului de lege.  

Raportul comisiilor este de admitere, fără amendamente. Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare, Senatul este primă Cameră sesizată.  

Vă invit să votaţi. Votul este deschis.  

72 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 11 abţineri.  

Raportul şi proiectul de lege au fost adoptate. 

* 

Trecem la punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul silvic.  
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Din partea Guvernului, participă domnul Cătălin Diaconescu, secretar de sta t în cadrul 

Departamentului pentru Ape şi Păduri.  

Aveţi cuvântul, microfonul  9.  

Domnul Cătălin Diaconescu - secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Ape, 

Păduri şi Piscicultură:  

Prin prezenta propunere legislativă pentru modificarea Codului silvic nu se ţine cont de 

necesitatea apărării integrităţii fondului forestier, deoarece se înlătură barierele legislative actuale, care 

apără, în prezent, fondul forestier naţional, şi s-ar permite proprietarilor de păduri defrişarea pădurii pe 

orice suprafaţă doresc aceştia. 

În ceea ce priveşte numirea sau revocarea şefului de ocol silvic numai de proprietar, fără avizul 

sau controlul autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură, acesta îşi va exercita atribuţiile în 

aplicarea regimului silvic sub cenzura exclusivă a proprietarului.  

Menţionăm că şi în alte ţări cu silvicultură dezvoltată şefii ocoalelor silvice private şi 

responsabilii de pază la aceste ocoale sunt funcţionari publici plătiţi de la buget, tocmai pentru a li se 

asigura independenţa materială faţă de proprietar în raport cu aplicarea regimului silvic.  

Având în vedere cele menţionate, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nu susţine 

prezenta propunere legislativă.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Din partea iniţiatorilor este cineva care doreşte să susţină proiectul?  

Domnule senator Bumbu, doriţi să interveniţi? Nu. Vă mulţumesc.  

Atunci, dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru agricultură, domnul senator Saghian, 

aveţi cuvântul, microfonul 6. 

Domnul Gheorghe Saghian: 

În şedinţa din data de 11 februarie 2014, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

să adopte raport de respingere.  

Motivarea respingerii constă în faptul că există deja un proiect de lege având acelaşi obiect de 

reglementare, care se află în dezbatere la Camera Deputaţilor, proiect adoptat de Senat în data de 10 

decembrie 2013. 

Noi am luat legătura cu colegii iniţiatori, să se adreseze la Camera Deputaţilor pentru a-şi 

susţine amendamentele.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Şi eu vă mulţumesc.  
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Dacă sunt întrebări sau luări de cuvânt din partea grupurilor parlamentare?  

Domnul senator Pereş, aveţi cuvântul, microfonul 1.  

Domnul Alexandru Pereş: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Onoraţi colegi, 

Domnule secretar de stat,  

Prezenta propunere legislativă doreşte să aducă modificări, în principal, cu privire la 

accesibilizarea suprafeţelor împădurite din zona montană, pentru a facilita dezvoltarea turismului 

montan fără a se afecta substanţial fondul forestier naţional.  

Cum era de prevăzut, Guvernul şi Regia Naţională „Romsilva” nu agreează ideea de a 

liberaliza dorinţa şi voinţa unor investitori de a folosi cu eficienţă spaţiul montan, pentru a crea zonă de 

recreere pentru populaţie şi, bineînţeles, profit pentru cel care investeşte.  

Sub pretextul deja binecunoscut al protejării pădurii şi naturii de activitatea dăunătoare a 

turiştilor, se mai respinge încă odată o iniţiativă, care, în alte ţări, probabil că este deja realitate, iar 

rezultatele economice confirmă acest lucru.  

Partidul Democrat Liberal nu va vota raportul de respingere al propunerii legislative, ci va vota 

pentru adoptarea propunerii legislative alături de iniţiatori: 38 de deputaţi PSD.  

Mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Alte intervenţii, dacă mai sunt?  

Dacă nu, atunci declar încheiate dezbaterile. Trecem la vot asupra propunerii legislative.  

Vă reamintesc, raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare, Senatul este prima Cameră sesizată.  

Supun la vot raportul de respingere.  

Votul este deschis, puteţi să votaţi.  

82 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi 3 abţineri.  

Raportul de respingere a fost adoptat.  

Vă mulţumesc. 

* 

Trecem la punctul 10, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.  

Din partea iniţiatorilor, domnul senator Bumbu.  

Aveţi cuvântul, microfonul 7.  
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Domnul Octavian-Liviu Bumbu: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi, 

Propunerea legislativă se referă la amendarea Legii nr. 317/2009, care prevede reglementarea 

vânzării amenajărilor piscicole, inclusiv a terenurilor proprietate privată a statului pe care sunt 

constituite amenajări piscicole.  

De ce a avut loc această amendare şi propunere legislativă? Pentru că legea – care are de-acum 

patru ani – este nefuncţională, nu şi-a făcut efectul juridic din cauza interpretărilor diferite, precum şi 

din cauza lipsei de precizie a  textului legislativ. 

Practic, nu conţine decât două modificări: una, înlăturarea sintagmei „poate” care, din punct de 

vedere gramatical, în text, poate fi acordată atât cu privatizarea, cât şi cu legea, adică poate fi 

respectată legea sau poate fi privatizat. Noi am solicitat eliminarea acestei sintagme. Şi, a doua 

modificare de substanţă, trecerea, din proprietatea publică a statului în proprietate privată, a terenului 

de sub luciu de apă şi a amenajărilor, tocmai în ideea de a reuşi să deblocăm această lege, să reuşim să 

facem o privatizare, pentru că, trebuie să spunem foarte clar ce dorim să facem: facem o eficientizare 

sau lăsăm să se distrugă şi aceste obiective, aceste investiţii, cum s-au distrus atâtea în ţară, sau facem 

privatizare, sau naţionalizare? Că, dacă se invocă faptul că prin această propunere se diminuează 

patrimoniul naţional, ceea ce este eronat, atunci nu putem s-o luăm în considerare.  

Eu am văzut avizul negativ de la comisie şi punctul de vedere al Guvernului. Eu atât pot să fac 

în acest moment, să vă rog s-o retrimitem la comisie, să- i dăm o abordare prin implicare concretă, şi să 

nu fie numai o analiză, ci chiar să fie o creaţie. Să deblocăm această lege şi să facem ceea ce trebuie să 

facem şi pentru care suntem meniţi, mai ales că, cu certitudine, are multe deficienţe propunerea, pentru 

că sunt la prima legislatură, dar cei care au experienţă mai multă, că sunt la un număr mai mare de 

legislaturi, pot să-şi aducă contribuţia.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Cătălin Diaconescu, din 

cadrul Departamentului pentru Ape şi Păduri, microfonul 9.  

Domnul Cătălin Diaconescu: 

Aşa cum am transmis şi în scris, punctul de vedere al Guvernului este că nu susţine adoptarea 

acestei propuneri legislative. (Discuţii la prezidiu) 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul senator Sârbu.  

Aveţi cuvântul. 
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Domnul Ilie Sârbu: 

Susţinem propunerea colegului, să fie retrimisă la comisie, din următoarele considerente: există 

o lege care reglementează foarte clar ceea ce se propune astăzi, numai că în lege se spune că se face 

prin hotărâre de Guvern.  

De ce nu se dau aceste hotărâri de Guvern? Legea e dată când eram noi la guvernare, împreună 

cu PDL. Chiar eu am făcut această propunere, fiindcă, într-adevăr, stagnează, nu se face nimic în 

domeniu. Lucrurile sunt încurcate.  

Poate, până săptămâna viitoare, dacă  vom cădea de acord, să se clarifice lucrurile… Ori 

clarificăm problema cu cei de la Guvern, de la minister, respectiv, şi fac ei demersurile ca să se dea 

această hotărâre de Guvern, ori, dacă nu, modificăm noi în lege şi spunem că nu „poate” Guvernul, ci 

„face”, şi atunci lucrurile intră în normalitate, mai ales că a fost propunerea noastră.  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulţumesc. 

Atunci, supunem votului retrimiterea la comisie.  

Vă rog să votaţi. Votul este deschis.  

Numai o clipă, nu vă ridicaţi, staţi o clipă.  

Avem încă un punct.  

92 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi nicio abţinere. 

* 

Domnul senator Sârbu. Aveţi cuvântul.  

Domnul Ilie Sârbu: 

Am făcut propunerea, la începutul şedinţei, ca punctul 16 să fie retrimis la comisie, a şi explicat 

colegul Severin care sunt argumentele.  

V-aş ruga să supunem la vot, fiindcă nu am ajuns acolo şi să nu mai fie înscris şi mâine pe 

ordinea de zi. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

De acord. 

Deci este vorba de punctul 16, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.  

Deci vă rog să votaţi pentru retransmiterea la comisie.  

Votul este deschis. Vă rog să votaţi.  

75 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă şi o abţinere.  

Proiectul de lege a fost retransmis la comisie.  
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Declar închise lucrările Senatului.  

Urmează sesiunea de întrebări şi interpelări.  

PAUZĂ 

* 

(Conducerea şedinţei este preluată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al 

Senatului.) 

Domnul Ioan Chelaru: 

Stimaţi colegi, 

Continuăm şedinţa Senatului cu întrebări, interpelări.  

Rog colegii care au depus la grupurile parlamentare întrebările, interpelările să fie prezenţi.  

Pentru întrebări, invit la microfon pe doamna senator Silistru Doina. Dacă aveţi şi interpelare, 

foarte pe scurt, vă rog să le prezentaţi pe amândouă, doamna senator.  

Doamna Doina Silistru: 

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Întrebarea mea este adresată astăzi doamnei Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, domnului Alexandru-Răzvan Cotovelea, ministrul pentru 

societatea informaţională, şi doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanţelor publice.  

Domnilor miniştri, 

Ordinul nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru 

calculator a fost publicat în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare în data de 10 septembrie 2013.  

Art. 1 al prezentului ordin presupune ca anumite categorii de angajaţi din domeniul informatic 

să beneficieze de scutirea impozitului pe venitul din salarii cu respectarea anumitor condiţii.  

Aici, trec peste toate condiţiile, la art. 1 lit. a), b), c), d) sunt specificate condiţiile în care se 

acordă aceste scutiri.  

De cele mai multe ori însă crearea acestor condiţii generează o stare de disconfort unor 

angajatori, şi pentru faptul că, din punct de vedere legal, nu au nicio obligaţie, atunci nici nu sunt 

interesaţi de prevederile acestui ordin, iar angajaţii nu au decât să accepte remunerarea, aşa cum s-a 

negociat în contractul de muncă, fără a beneficia de scutirea de impozit.  

Întrucât aceste sume nu sunt deloc de neglijat, studenţii sunt interesaţi de specializările 

menţionate în ordin, dar, când ajung în producţie, se lovesc de dezinteresul angajatorilor, deşi, din 

punct de vedere financiar, costurile cu forţa de muncă nu sunt afectate de prevederile acestui ordin.  

În acest sens, vă întreb, domnilor miniştri, în ce mod se implementează şi cum sunt duse la 

îndeplinire prevederile Ordinului nr. 539/225/1479/2013 şi ce soluţii există la îndemâna angajaţilor, 

astfel încât aceştia să fie stimulaţi prin scutirea impozitului pe venit, şi câte controale au desfăşurat 

inspectoratele teritoriale de muncă în acest sens şi care au fost urmările?  
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Solicit răspuns scris.  

Interpelarea este adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale 

şi persoanelor vârstnice.  

Doamnă ministru,  

Conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor: „Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă se acordă în 

situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;  

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Românie i; 

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de 

creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.” 

În acest sens, o tânără mamă s-a adresat cabinetului senatorial pe care îl conduc cu următoarea 

problemă: angajată a M.A.I. se află în concediu pentru creşterea copilului, iar pentru a primi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, conform regulamentului intern de funcţionare a 

instituţiei, în mod legal, lunar, trebuie să se prezinte la sediul unităţii pentru a semna o declaraţie pe 

proprie răspundere cu privire la menţinerea condiţiei menţionate la lit. c) a art. 12.  

Pentru a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, trebuie menţionată adresa la care a locuit în România în luna anterioară şi adresa la care 

locuieşte, iar în situaţia în care mama respectivă doreşte să plece, împreună cu soţul şi copilul, în 

străinătate, în vizită, pe o perioadă mai mare de o lună (atâta timp cât îi permite viza în mod lega l), 

nefiind în ţară, nu va putea primi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, pentru că nu poate 

semna declaraţia pe proprie răspundere solicitată de instituţia la care lucrează.  

Orice altă mamă aflată în concediu pentru creşterea copilului are dreptul la libera circulaţie în 

străinătate, conform Constituţiei României, şi are posibilitatea deschiderii unui cont în bancă, în care 

vor fi viraţi banii, fără a se încălca drepturile copilului cu privire la indemnizaţia lunară şi fără a 

împiedica în vreun fel libera circulaţie a mamei.  

În acest sens, vă rog, doamnă ministru, să definiţi termenul „a locui” din art. 12 lit. c), din punct 

de vedere al timpului şi spaţiului, pentru o persoană aflată în situaţia petentei, care doreşte ca, în 

perioada celor doi ani de concediu pentru creştere copil, să se deplaseze, împreună cu familia, la rude, 

într-o ţară care nu face parte din spaţiul european, atâta timp cât îi permite viza în mod legal.  

Solicit răspuns scris.  

Mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc. 
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Insist la colegi, întrebările şi interpelările să se încadreze în termen.  

Îi dau cuvântul domnului senator Tánczos Barna.  

Domnul Tánczos Barna: 

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Interpelarea se adresează domnului ministru Gabriel Oprea şi se intitulează „Demisia de 

onoare, singura soluţie”.  

Stimate domnule ministru, 

Vă supun atenţiei un caz tragic, tocmai de aceea, încep prin a prezenta condoleanţe familiilor 

îndoliate. 

Trei oameni au decedat sâmbătă, 15 martie, la Miercurea Ciuc. O maşină în care se aflau trei 

poliţişti şi care a ajuns pe trotuar, a ucis pe loc o femeie, iar în urma accidentului şi-au pierdut viaţa doi 

dintre poliţişti. 

Potrivit martorilor, poliţiştii respectivi erau sub influenţa băuturilor alcoolice. Martorii au 

afirmat, de asemenea, că toţi ocupanţii maşinii au petrecut mai multe ore în localurile din oraş, înainte 

de nefericitul incident. 

Potrivit Codului de etică şi deontologie al poliţistului, art. 12 privind conduita generală: 

„Poliţistul răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea 

afecta încrederea populaţiei, este disciplinat şi apără prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate 

prerogativele şi îndatoririle specifice funcţiei publice pe care o deţine.” 

La art. 6 se vorbeşte despre „integritatea morală, care presupune adoptarea unui comportament 

conform normelor etice acceptate şi practicate în societate”.  

Potrivit Statutului poliţistului, Legea nr. 360/2002, poliţistul este dator, prin întregul său 

comportament, să se arate demn de consideraţia şi încrederea impuse de profesia de poliţist.  

Domnule ministru, 

Demisia de onoare este singura soluţie în acest caz. Consider, domnule ministru, că se impune 

demisia imediată a comisarului şef de poliţie, Moldovan Radu Sandu, inspec tor şef al Inspectoratului 

Judeţean de Poliţie Harghita.  

Din respect faţă de statutul de poliţist, din respect faţă de miile de poliţişti din România, care îşi 

fac datoria cu cinste şi onoare, din respect faţă de sutele de poliţişti din judeţul Harghita, care respectă 

Codul etic şi deontologic şi, nu în ultimul rând, din respect faţă de familia victimei, cred, domnule 

ministru, că domnul Radu Moldovan trebuie să-şi dea imediat demisia.  

Având în vedere condiţiile în care s-a produs accidentul din Miercurea C iuc şi prevederile 

legale mai-sus menţionate, solicit, domnule ministru, demararea unei anchete în cazul acestui accident, 

în care cei trei oameni şi-au pierdut viaţa. Acest caz nu trebuie muşamalizat!  
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Solicit răspuns scris la problemele ridicate.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu, domnule senator.  

O invit la microfonul Senatului pe doamna senator Miron Vasilica-Steliana. 

Întrebările şi interpelările de astăzi nu sunt radiodifuzate.  

Doamna Vasilica-Steliana Miron: 

Întrebarea este adresată domnului Gabriel Oprea, ministrul afacerilor interne.  

Domnule ministru, 

Românii se confruntă, pe lângă probleme economice, cu o recrudescenţă a infracţiunilor cu 

violenţă extremă.  

Violenţa a devenit un factor cotidian. Se întâmplă în şcoli, pe stradă, pe terenurile de sport, în 

magazine. Poliţia Română, cea care trebuie să se ocupe de acest flagel, a scăpat acest fenomen de sub 

control, neavând forţă să reacţioneze în mod corespunzător. Agenţii de poliţie sunt umiliţi la propriu de 

bandele de infractori, dar ceea ce este şi mai grav este că sunt la fel de umiliţi şi de conducătorii 

sistemului din care fac parte. Pe lângă lipsa dotărilor cu echipamente specifice, agenţii de poliţie se 

confruntă cu proceduri neadecvate pentru infracţiunile cu violenţă.  

Fermitatea cu care legea, astăzi, le permite agenţilor de poliţie să acţioneze în cazurile de 

violenţă se rezumă, în general, doar la sporirea numărului decibelilor de la sirenele maşinilor de 

poliţie.  

Folosirea forţei, a echipamentelor sau a armamentului din dotare de către agenţii de poliţie 

înseamnă pentru aceştia un risc imediat de a fi târâţi în instanţele de judecată.  

Domnule ministru, 

Consideraţi că aveţi obligaţia să-i apăraţi pe români şi bunurile acestora, că aveţi obligaţia să 

apăraţi statul şi ordinea socială din interiorul statului cu ajutorul unei poliţii puternice, respectate de 

întreaga societate, sau consideraţi că forţele paramilitare, constituite în firmele de pază, trebuie să 

îndeplinească acest lucru?  

Vă mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc tare mult. 

Îl invit la microfon pe domnul senator Dumitru Oprea. Domnule senator, dacă aveţi şi 

întrebare, şi interpelare, vă rog să le prezentaţi pe amândouă. Dacă se poate, succint, vă rog.  

Domnul Dumitru Oprea: 

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. 
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Prima este o întrebare adresată domnului Dan Şova, care, cu siguranţă, şi pe domnul preşedinte 

de şedinţă îl interesează, pentru că, în ultima perioadă, Compania TAROM anulează zborurile de la 

Iaşi, unul după altul.  

Mai mult, mesajele transmise către noi, pasagerii, nu sunt clare şi nici nu se invocă vreun 

argument plauzibil. Călătorii sunt rugaţi doar să ia legătura cu compania, nu invers, aşa cum ar fi 

normal. Nu este prima dată când Compania TAROM are un astfel de comportament. Se vehiculează 

informaţii conform cărora anularea zborurilor nu este întâmplătoare, încercând să fie favorizate astfel 

fie aeroporturi din apropierea Iaşiului, fie companii aeriene care operează pe aceste aeroporturi.  

În acest context, vă rugăm, domnule ministru Dan Şova, să ne răspundeţi la următoarele 

întrebări: 

- Care este strategia TAROM în raport cu zborurile către destinaţiile externe din Iaşi, în 

condiţiile în care, din surse neoficiale, operarea la Iaşi a fost acceptată doar în regim de monopol?  

- Care sunt motivele reducerii activităţii pe Aeroportul Iaşi, ştiind faptul că a înregistrat o 

creştere substanţială a activităţii la nivel european, ca urmare a deschiderii de noi linii externe din 

2013? 

- În fine, ce se va întâmpla cu finanţarea, modernizarea Aeroportului Iaşi? Va mai fi pe lista de 

priorităţi a Guvernului?  

Mulţumim.  

Solicităm un răspuns în scris.  

A doua este mai scurtă. Este o interpelare adresată domnului Victor Ponta, prim-ministrul 

României. 

„Ştergerea datoriilor la companiile de stat înseamnă şi lichidarea mediului de afaceri privat?” 

Se vehiculează tot mai mult că, în următoarele săptămâni, Executivul va şterge datorii de 

miliarde de lei, acumulate de companiile de stat. În astfel de condiţii, se perpetuează comportamentul 

companiilor de stat care ştiu că, în ani electorali, obţin clemenţă. Însă, măsura este discriminatorie, în 

condiţiile în care mediul privat nu beneficiază, din partea Guvernului, de anumite facilităţi. Mai mult, 

firmele private sunt hăituite de fisc chiar şi pentru câţiva lei datoraţi buge tului de stat. 

În acest context, domnule premier, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele întrebări:  

- Căror companii de stat le veţi şterge datoriile şi în ce cuantum pentru fiecare dintre ele? Din 

judeţul Iaşi, ce companii aveţi în vedere?  

- Ce măsuri veţi lua pentru a nu se mai înregistra un an de solicitări pentru ştergere de datorii şi 

cum veţi obliga managementul companiilor să asigure eficientizarea activităţilor?  

- În fine, când măsurile fiscale dure, aplicate mediului privat, vor fi puse în practică şi pentru 

întreprinderile de stat? 
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Mulţumim. 

Solicităm un răspuns în scris.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu. 

Îl invit la microfon pe domnul senator Bujor Marcel, rugându- l să prezinte şi întrebarea, şi 

interpelarea succint. 

Domnul Dumitru-Marcel Bujor: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Voi fi scurt. 

Întrebarea este adresată domnului viceprim-ministru Nicolae-Liviu Dragnea, ministrul 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  

Obiectul întrebării: „Îmbunătăţirea reţelei de drumuri a judeţului Bacău” 

Potrivit datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică, 52% din drumurile din 

România au durata de serviciu depăşită, iar unele dintre politicile majore ale României, cu impact 

negativ semnificativ asupra stării economice şi sociale a ţării, este absenţa unor reţele satisfăcătoare de 

transport rutier.  

Astfel, ca o soluţie de reabilitare, în noul program de guvernare este menţionat Programul 

Naţional de Reciclare în situ a drumurilor, prin care Guvernul îşi propune aducerea în stare bună sau 

foarte bună a 75% din reţeaua de drumuri naţionale şi 55% din reţeaua de drumuri judeţene.  

Având în vedere necesitatea demarării unui astfel de program, vă rugăm, domnule ministru, să 

ne precizaţi: 

1. Infrastructura de drumuri a judeţului Bacău va beneficia de acest program? 

2. Care sunt fondurile alocate judeţului Bacău pentru reabilitarea şi modernizarea reţelei de 

drumuri judeţene în acest an?  

Şi interpelarea, vă rog. Este adresată domnului Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale.  

Obiectul interpelării: „Drepturile salariale cuvenite cadrelor didactice băcăuane, obţinute prin 

hotărâri judecătoreşti” 

Cadrele didactice au obţinut în instanţă, prin hotărâri irevocabile, executorii şi definitive, 

drepturile salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, reprezentând diferenţa dintre 

drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ale personalulu i din 

învăţământ. 

Salariaţii din învăţământul preuniversitar băcăuan, care şi-au câştigat aceste drepturi în instanţă, 

vor primi eşalonat banii pe care Ministerul Educaţiei este obligat să- i aloce acestora până în 2016. În 
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anul 2013, drepturile salariale pentru cadrele didactice băcăuane au fost acordate potrivit tranşelor 

aferente, însă anul acesta era necesară alocarea a 31 de milioane de lei, primindu-se doar 20 de 

milioane de lei. 

Având în vedere acest considerent, vă rog, domnule ministru, să precizaţi ce măsuri veţi lua în 

vederea soluţionării acestei probleme cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar 

din judeţul Bacău? 

Solicit răspuns scris.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu. 

Îl invit la microfon pe domnul senator Bumbu. 

Domnul Octavian-Liviu Bumbu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Întrebarea este adresată domnului Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

şi are ca subiect „Utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar”.  

Stimate domnule ministru, 

După cum ştim cu toţii, fondul funciar este agresat în permanenţă. Din păcate, de multe ori, 

acest lucru are efecte ireversibile. Practic, se produce o diminuare sistematică a fondului funciar, 

componentă fundamentală a patrimoniului României. Ministerul Agriculturii, împreună cu alte 

instituţii ale statului, are prerogative să monitorizeze, să diminueze şi chiar să recupereze cantitativ şi 

calitativ pierderile produse. 

Conform art. 92 alin. (4): „Scoaterea definitivă din circuitul agricol şi silvic a terenurilor situate 

în extravilanul localităţilor se face cu plată, de către persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor 

prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a 

fondului funciar, aflat la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi, respectiv, a Ministerului 

Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului”.  

Vă rog, domnule ministru, să ne prezentaţi situaţia fondului la zi şi, de asemenea, să ne 

prezentaţi cum au fost utilizate sumele în anii 2012 şi 2013, atât valoric, cât şi ca obiective.  

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă, senator de Neamţ, Octavian-Liviu Bumbu. 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc tare mult. 

Îl invit la microfon pe domnul senator, Alexandru Pereş.  
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Domnul Alexandru Pereş:  

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Am două întrebări.  

Prima întrebare, adresată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnului ministru 

Daniel Constantin. 

Obiectul întrebării: „Intabularea terenurilor agricole” 

Domnule ministru, 

Problema cadastrului tehnic care inventariază terenurile agricole este veche şi, din păcate, încă 

nerezolvată în ţara noastră.  

În judeţul Alba, ca, de altfel, în toată ţara, agricultorii se confruntă cu o serie de probleme, 

printre ele numărându-se şi mult promisa Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi 

forestiere, care se află încă în dezbatere în Camera Deputaţilor. În lipsa acestei legi şi în lipsa 

intabulării terenurilor, fermierii accesează cu dificultate fondurile europene. În plus, în zona de munte, 

în care valoarea terenurilor este scăzută, costurile intabulării depăşesc preţul terenului, motiv pentru 

care  agricultorii aşteaptă un sprijin din partea statului pentru a rezolva această problemă.  

Întrebarea pe care doresc să v-o adresez, domnule ministru, este următoarea: ce strategie adoptă 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vizavi de această situaţie şi cum consideraţi că poate veni 

ministerul pe care îl conduceţi în sprijinul agricultorilor, pentru a-i motiva sau ajuta să intabuleze 

terenurile pe care le deţin în proprietate.  

Solicit răspuns scris.  

Cu stimă, senator de Alba, Alexandru Pereş.  

A doua întrebare este adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, domnului Mihnea Costoiu, 

ministru delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.  

Obiectul întrebării: „România – ţara din Uniunea Europeană cu cei mai mulţi tineri fără loc de 

muncă!” 

Domnule ministru delegat, 

Aţi declarat recent, în cadrul Conferinţei internaţionale „Menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de 

muncă, în sistemul educaţional şi/sau în programe de formare profesională: Provocări comune – soluţii 

comune”, organizată la Palatul Parlamentului, că România este ţara din Uniunea Europeană cu cea mai 

mare pondere a tinerilor care nu au o slujbă şi care nu sunt cuprinşi în vreo formă de şcolarizare. 

Ponderea acestor tineri, între 25 şi 29 de ani, este de 23%, peste media Uniunii Europene.  

Domnule ministru delegat, 

În cadrul conferinţei aţi mai adăugat că este nevoie de o „intervenţie complexă şi rapidă”, în aşa 

fel încât măsurile care se iau în aria educaţiei să fie urmate de altele în sfera ocupaţională. De aceea, 
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domnule ministru delegat, vă întreb: care sunt măsurile concrete pe care le propuneţi pentru a sprijini 

tinerii din ţara noastră, care nu au locuri de muncă?  

Solicit răspuns în scris.  

Cu stimă, senator de Alba, Alexandru Pereş.  

Mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc, domnule senator.  

Invit la microfon, pentru a prezenta şi întrebarea şi interpela rea, tot pe scurt, pe domnul senator 

Pop Gheorghe. 

Domnul Gheorghe Pop: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Prima întrebare este adresată doamnei Gabriela Szabo, ministrul tineretului şi sportului.  

Obiectul întrebării: „Recrutarea tinerilor pentru sport de performanţă” 

Stimată doamnă ministru,  

În ultimii ani, s-a constatat o scădere importantă a numărului tinerilor care îşi doresc o carieră 

sportivă şi prea puţini sunt cei care reuşesc să facă performanţă la disciplinele sportive. Discipline 

precum gimnastica şi atletismul, care au ridicat drapelul României în vârful ierarhiei mondiale în sport, 

au înregistrat, în ultimii ani, un regres semnificativ.  

Vă întreb, doamnă ministru, ce strategie aveţi pentru a implementa în perioada următoare, 

pentru a încuraja copii şi tinerii să-şi îndrepte atenţia spre performanţă sportivă? Care sunt modalităţile 

actuale de recrutare a copiilor la cluburile sportive şi ce anume condiţii o să schimbaţi în acest prim 

pas spre performanţă? 

Solicit răspuns scris.  

A doua întrebare este adresată domnului Florin-Nicolae Jianu, ministru delegat pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism.  

Obiectul întrebării: „Modernizarea şi dezvoltarea obiectivelor turistice ale României în 2014” 

Domnule ministru,  

Numeroase obiective turistice din România au de suferit în atragerea turiştilor, în primul rând, 

din cauza insuficienţei sau lipsei locurilor de cazare, apoi din cauza investiţiilor insuficiente în 

reabilitarea bazelor turistice. Inclusiv, unele staţiuni balneare, deşi recunoscute la nivel internaţional, 

sunt ocolite de turişti din cauza condiţiilor ce le sunt oferite.  

Vă întreb, domnule ministru, ce investiţii se vor face în turism pe parcursul acestui an, în 

vederea modernizării şi dezvoltării turistice a României?  

Solicit răspuns scris.  
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Domnule preşedinte, mai am o interpelare pe care aş vrea să o depun la staff, pentru a da 

posibilitatea şi colegilor să se exprime.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc mult. 

Invit la microfon pe doamna senator Federovici, Grupul parlamentar al PSD. 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Întrebarea mea de astăzi este adresată domnului George Băeşu, preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.  

Stimate domnule preşedinte,  

Aduc în atenţia dumneavoastră situaţia unei cereri înregistrate la Comisia Judeţeană Botoşani 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 

În anul 2011, conform Hotărârii nr. 845, s-a dispus aprobarea cererii cu nr. 3/2003, formulate 

de doamna Piftor Iliana, prin care se solicită acordarea de despăgubiri pentru bunurile avute în 

proprietate de părinţii săi.  

În condiţiile în care, din 2010 şi până în prezent, nu mai ştie absolut nimic de acest dosar, în 

sensul celor prezentate mai sus, vă întreb, domnule preşedinte, care este situaţia cererii prezentate în 

prezenta întrebare, având în vedere faptul că, din 2011 petenţii nu au mai primit nici un fel de 

informaţii referitoare la statusul punerii în aplicare a hotărârii emise de Comisia Judeţeană Botoşani 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. 

Anexez prezentei întrebări documentele justificative puse la dispoziţie de către petenţi.  

Mulţumesc.  

Aştept răspuns scris.  

Domnul Ioan Chelaru: 

Şi eu mulţumesc, doamna senator.  

Îl invit la microfon pe domnul senator Coca Laurenţiu.  

Domnul Laurenţiu Florian Coca: 

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Întrebarea mea este adresată domnului Adrian Gearâp, preşedintele Administraţiei Fondului de 

Mediu. 

Obiectul întrebării: „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţi mediului prin realizarea de 

spaţii verzi în localităţi” 

Domnule preşedinte,  
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Multe localităţi au fost modernizate datorită Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. Sunt însă investiţii demarate, dar nefinalizate încă.  

În acest sens, vă rog să-mi comunicaţi dacă, la momentul actual, se mai fac finanţări pentru acest 

program, ce proiecte sunt în curs de derulare la nivelul judeţului Vâlcea şi care este stadiul acestora? 

Solicit răspuns scris.  

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc. 

Îl invit la microfon pe domnul senator Alexandru Cordoş, să prezinte şi întrebările şi 

interpelarea, dar tot pe scurt, vă rog.  

Se pregăteşte domnul senator Pop.  

Domnul Alexandru Cordoş: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Întrebarea este adresată domnului Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul agriculturii 

şi dezvoltării rurale.  

Obiectul întrebării: „Obligativitatea cositului şi igienizării terenurilor agricole neexploatate” 

Stimate domnule viceprim-ministru, 

La nivel naţional, o mare problemă o constituie delăsarea multor proprietari de terenuri 

agricole, care nu exploatează suprafeţele deţinute, permiţând astfel apariţia plantelor dăunătoarea. Din 

cauza fenomenelor naturale, seminţele acestora se răspândesc şi pe culturile din vecinătate, necesitând 

erbicidare suplimentară şi, deci, costuri mai ridicate ale producţiei.  

Soluţia optimă ar fi verificarea de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale a 

respectării obligativităţii întreţinerii prin cosire a terenurilor agricole neexploatate şi informarea 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură în vederea suspendării subvenţiei în cazul nerespectării 

acestor prevederi. 

Stimate domnule viceprim-ministru, vă rog să-mi răspundeţi ce măsuri concrete se vor adopta 

pentru a obliga toţi proprietarii de terenuri să asigure un grad minim de întreţinere şi igienizare a 

suprafeţelor deţinute? 

Solicit răspuns scris.  

Pot să citesc şi a doua întrebare, domnule preşedinte?  

Domnul Ioan Chelaru: 

Puteţi citi tot ce aţi pregătit dumneavoastră pentru astăzi, sigur, să fie succint.  

Domnul Alexandru Cordoş: 

Vă mulţumesc. 



 - 52 - 

A doua întrebare este adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice.  

Obiectul întrebării: „Costurile avizelor şi autorizaţiilor pentru proiecte în domeniul asistenţei 

sociale” 

Stimată doamnă ministru,  

Statul român prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

încurajează şi susţine implementarea proiectelor necesare asistenţei sociale. În prezent, pentru a 

implementa un astfel de proiect sunt necesare sume, uneori, consistente pentru obţinerea avizelor şi 

autorizaţiilor eliberate de către instituţiile competente în acest domeniu. Deoarece aceste proiecte sunt 

destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor cu nevoi speciale (de exemplu, cămine pentru bătrâni, 

cantine sociale, etc.) şi se desfăşoară cu sprijinul autorităţilor centrale şi locale, ar fi oportun ca aceste 

avize să fie suportate din bugetele locale sau să fie eliberate cu titlu gratuit.  

Doamnă ministru, în acest context, vă întreb care este punctul de vedere al Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice referitor la identificarea unor soluţii de 

compensare a sumelor necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor pentru proiecte în domeniul 

asistenţei sociale.  

Solicit răspuns scris.  

Interpelarea adresată doamnei Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanţelor publice, precum şi 

domnului Liviu Voinea, ministru delegat pentru buget.  

Obiectul interpelării: „Aplicarea Legii moţilor şi scutirile acordate locuitorilor din zona de munte” 

Stimaţi miniştri, 

Prin aplicarea prevederii Legii nr. 33 din 18 mai 1996, cunoscută şi sub denumirea de Legea 

moţilor, locuitorii Munţilor Apuseni beneficiază de facilităţi fiscale pentru continuarea practicării unor 

meşteşuguri tradiţionale.  

De asemenea, Legea finanţelor publice locale permite scutirea sau reducerea cu 50% a impozitelor 

datorate de locuitori. Toate aceste scutiri constituie o diminuare a încasărilor la bugetele locale şi un efort 

suplimentar în privinţa identificării şi alocării sumelor necesare activităţilor curente şi investiţiilor. 

Stimaţi miniştri, cunoscând preocupările dumneavoastră în asigurarea încasărilor la bugetul de 

stat, precum şi în asigurarea sumelor necesare administraţiilor locale, vă rog să-mi precizaţi care este 

punctul de vedere ale celor două ministere referitor la modalităţile de compensare a acestor scutiri?  

Solicit răspuns scris.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu. 



 - 53 - 

Îl invit la microfon pe domnul senator Pop. Vă rog.  

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Am o interpelarea pe care o adresez domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al 

Guvernului României. 

Obiectul interpelării: „Data de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru Primăriile Borşa şi 

Săpânţa din judeţul Maramureş”  

Stimate domnule prim-ministru, 

La nivelul judeţului Maramureş s-a înregistrat, în ultima perioadă, demisia din funcţia de 

primar al oraşului Borşa şi, de asemenea, încetarea mandatului primarului comunei Săpânţa prin ordin 

al prefectului.  

Având în vedere că procedurile privind organizarea alegerilor parţiale pentru Primăriile 

localităţilor Borşa şi Săpânţa sunt încă în desfăşurare, vă întreb, domnule prim-ministru, care este data 

la care cetăţenii din cele două comunităţi menţionate anterior vor merge la urne pentru a-şi alege 

primarii? 

Solicit răspuns scris.  

Am două întrebări, foarte scurte.  

Prima întrebare este adresată domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul fondurilor 

europene. 

Obiectul întrebării: „Nereguli privind situaţia cererilor de propuneri de proiecte tip GRANT – 

«Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea de Vest»” 

O altă întrebare, adresată domnului Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale.  

Obiectul întrebării: „Probleme cu care se confruntă personalul nedidactic din sistemul de 

învăţământ preuniversitar” 

Ambele le voi depune la secretariat şi pentru amândouă solicit răspuns scris.  

Vă mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Îl invit la microfon pe domnul senator Ioan Iovescu.  

Domnul Ioan Iovescu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.  

Întrebare către Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Gabriel Oprea. 

Obiectul întrebării: „Posibilitatea desfăşurării de adunări publice spontane fără solicitarea 

prealabilă a autorităţilor locale” 
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Stimate domnule ministru,  

În calitatea mea de senator, am primit numeroase sesizări din partea cetăţenilor, membri ai 

societăţii civile, cu privire la situaţia în care se află în momentul în care, din diferite motive, sunt 

implicaţi sau participanţi direcţi la unele adunări sau manifestaţii publice declanşate spontan. Acelaşi 

fapt a fost semnalat şi de organele de ordine publică din cadrul Jandarmeriei, care, de multe ori, sunt 

puse în situaţia de a nu aplica strict prevederile legale în domeniu, tocmai pentru a nu fi acuzaţi de 

abuz sau exces de zel în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.  

Concret, Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice prevede la 

art. 6, respectiv art. 7, obligaţia organizatorilor de a solicita, cu 3 zile înainte, aprobarea pentru 

desfăşurarea acestor întâlniri. Aceste prevederi intră în contradicţie directă cu prevederile din Constituţia 

României, mai exact cu prevederile art. 30 alin. (1) – Libertatea de exprimare şi ale art. 39 – Libertatea 

întrunirilor, mai ales când e vorba de nişte adunări spontane paşnice, fără acte de violenţă sau alte 

manifestări care să reprezinte un pericol public sau să încalce legea.  

Faţă de cele mai sus arătate, vă rog, domnule ministru, a-mi comunica, care este punctul 

dumneavoastră de vedere şi al ministerului pe care îl conduceţi privind posibilitatea modificării 

prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, în 

sensul în care manifestările sau întrunirile spontane, paşnice să fie exonerate de prevederile din legea 

menţionată. 

Solicit răspuns scris.  

Cu deosebită consideraţie, senator PP-DD, Ioan Iovescu. 

Mulţumesc. 

Domnul Ioan Chelaru: 

Mulţumesc şi eu. 

Aduc la cunoştinţa Senatului că au mai depus întrebări următorii senatori:  

- Vochiţoiu Haralambie, Agrigoroaei Ionel, Vâlcov Darius-Bogdan, Bodog Florian, Saghian 

Gheorghe, Butunoi Ionel, Lazăr Sorin-Constantin, Mitu Constantin, Butnaru Florinel, Isăilă Ovidiu-Marius, 

Constantinescu Florin, Toma Ion, Calcan Valentin, Mazăre Alexandru, Popa Constantin – din partea 

Grupului parlamentar al PSD;  

- Nicoară Petre-Marius, Tudor Doina-Anca, Cristina Ioan, Nasta Nicolae, Luchian Ion, 

Neculoiu Marius, Grigoraş Viorel, Cotescu Adrănel – din partea Grupului parlamentar al PNL; 

 - Tişe Alin, Ariton Ion, Ghilea Găvrilă, Ungureanu Mihai-Răzvan şi Boagiu Anca – din partea 

Grupului parlamentar al PDL; 

- Biró Rozalia – din partea Grupului parlamentar al UDMR; 

- Niţă Mihai, Nistor Vasile –  din partea Grupului parlamentar al PC; 
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-  Marian Valer – senator independent. 

 De asemenea, au depus interpelări: 

- Agrigoroaei Ionel, Saghian Gheorghe, Butunoi Ionel, Lazăr Sorin, Butnaru Florinel, 

Constantinescu Florin, Toma Ion, Popa Constantin – din partea Grupului parlamentar al PSD; 

- Nicoară Marius-Petre, Tudor Doina-Anca, Cristina Ioan, Tomoiagă Ştefan-Liviu, Tătaru 

Nelu, Ichim Paul, Haşotti Puiu, Obreja Marius-Lucian, Mora Ákos-Daniel şi Cotescu Marin-Adrănel – 

din partea Grupului parlamentar al PNL; 

- Tişe Alin-Păunel, Boagiu Anca, Paşcan Marius, Flutur Gheorghe, Ghilea Găvrilă – din partea 

Grupului parlamentar al PDL; 

- Nistor Vasile –  din partea Grupului parlamentar al PC; 

- Marian Valer –  senator neafiliat niciunui grup parlamentar.  

Astăzi, de la Guvern, ni s-a adus la cunoştinţă că au primit răspuns, până în prezent, pe diverse 

teme, următorii senatori: 

- domnul Christian Chiru, de la Ministerul Justiţiei; 

- domnul Valer Marian, tot de la Ministerul Justiţiei; 

- domnul Chelaru, de la Ministerul Educaţiei Naţionale.  

De asemenea, răspunsuri la interpelări: 

- doamna Vasilica-Steliana Miron, de la Ministerul Afacerilor Interne; 

- doamna Biró Rozalia-Ibolya, de la Ministerul Educaţiei Naţionale;  

- domnul Octavian-Liviu Bumbu, de la Ministerul Sănătăţii; 

- domnul senator Valer Marian, de la Ministerul Justiţiei; 

- domnul Gheorghe Saghian, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale ş i 

Persoanelor Vârstnice. 

Declar şedinţa închisă.  

O seară plăcută! 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18.35. 

 

 

 

 

 

 

 


