
 
 
 
 
 
 

S T E N O G R A M A 
şedinţei Biroului permanent al Senatului 

din ziua de marţi, 2 octombrie 2012 
 

 
 
Şedinţa a început la ora 14.10. 
 
Şedinţa a fost condusă de domnul George-Crin-Laurenţiu 

Antonescu, preşedintele Senatului. 
 
Au participat la şedinţă: 
 
Membrii Biroului permanent: domnul senator Petru Filip – 

vicepreşedinte; domnul senator Radu-Mircea Berceanu – 
vicepreşedinte; domnul senator Laurenţiu Chirvăsuţă – 
vicepreşedinte; domnul senator Valentin-Gigel Calcan – secretar; 
domnul senator Vasile-Cosmin Nicula – secretar; domnul senator 
Gheorghe David – secretar; domnul senator Florin Constantinescu 
– chestor; domnul senator Ioan Ghişe – chestor; domnul senator 
Verestóy Attila – chestor. 

 
Liderii grupurilor parlamentare:  domnul senator Ilie Sârbu – 

PSD; domnul senator Cristian Rădulescu – PDL; domnul senator 
Mario-Ovidiu Oprea – PNL; domnul senator Fekete-Szabó András-
Levente – UDMR; domnul senator Petru-Şerban Mihăilescu – 
Grupul parlamentar progresist.    

 
Din partea Guvernului: 
Doamna Cristina Crişu – secretar de stat în Departamentul 

pentru Relaţia cu Parlamentul.             
 
Invitaţi: domnul Ion Vărgău – secretar general; domnul 

Constantin-Dan Vasiliu – secretar general adjunct; domnul 
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Constantin Gheorghe – secretar general adjunct; doamna Constanţa 
Călinoiu - şeful Departamentului legislativ; doamna Margareta 
Ionescu – şeful Departamentului pentru relaţii externe; doamna 
Mihaela Ciochină - directorul Direcţiei proceduri parlamentare, 
sinteză şi evidenţă  legislativă; doamna Veronica Iacob – directorul 
Direcţiei pentru organizarea lucrărilor plenului Senatului; doamna 
Petronela Dobrin – directorul Direcţiei pentru afaceri europene;  
domnul Gabriel Sterea – directorul general al Direcţiei Generale 
Secretariat General; doamna Elena Diaconu – directorul Direcţiei 
pentru lucrările Biroului permanent; doamna Claudia Pencea – 
consilier Direcţia pentru lucrările Biroului permanent; doamna 
Simona Paraschiv – consilier Direcţia pentru lucrările Biroului 
permanent.  

 
* 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Bună ziua! 
Stimaţi colegi, dacă sunteţi de acord, vă propun să începem 

şedinţa Biroului permanent de astăzi. 
Sunt observaţii la ordinea de zi? Adăugiri? Obiecţii? Nu sunt.  
Dacă suntem de acord, propun să intrăm în ordinea de zi.  
 

PUNCTUL 1: 
Proiecte de lege şi propuneri legislative care urmează să fie 
dezbătute şi adoptate: 
 Proiecte de lege primite la Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada  
24  septembrie – 1 octombrie 2012; 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:   
Punctul 1 din ordinea de zi - proiecte de lege şi propuneri 

legislative care urmează să fie dezbătute şi adoptate.  
Proiecte de lege primite la Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada  24  septembrie – 
1 octombrie 2012.  

 
1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a 
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infrastructurii din mediul rural".   
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului 

şi protecţia mediului. 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 
Termen? 
 
Domnul Marius Gerard Necula:  
16 octombrie,  domnule preşedinte.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Vă mulţumesc.  
Termen: 16 cu 15 octombrie. 
 
2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen 
persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului 
nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.      

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital. 

Comisia pentru sănătate publică. 
Termen? 
Nu avem pe nimeni? Nu avem. Revenim.  
 
Domnul Ion Vărgău:  
Trebuie să dăm termen,  domnule preşedinte. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Termen: 16 cu 15 octombrie.  
 
3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii 
Comerciale AVERSA S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent.     

Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului. 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 
Comisia economică, industrii şi servicii. 
Termen: 16 cu 15 octombrie 2012.  



 4

 proiecte de lege primite la Senat, în calitate de Cameră 
decizională, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 24 
septembrie – 1 octombrie 2012, propuneri pentru sesizarea 
comisiilor permanente; 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 

 Proiecte de lege primite la Senat, în calitate de Cameră 
decizională, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 24 
septembrie – 1 octombrie 2012. 
 

1. Proiect de lege ratificarea Acordului între România şi 
Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu 
aerian" DANUBE-FAB", semnat la Bruxelles la 12 decembrie 
2011.      

Comisia economică, industrii şi servicii. 
Comisia pentru politică externă. 
Termen? 
 
Domnul Liviu-Titus Paşca:  
17 octombrie 2012.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Termen: 17 cu 16 octombrie 2012.  
 
2. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la 
Bucureşti, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor 
la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, 
încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995.      

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
Comisia pentru politică externă. 
Termen?  
 
Domnul Cristian David:  
Termen 11 octombrie.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Mulţumesc.  
Termen: 11 cu 10 octombrie 2012.  
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3. Proiect de lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin 
Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor 
uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul 
internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea 
normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme 
aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul 
internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea 
tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional 
(ATMF), cuprinse în apendicele E,F şi, respectiv, G la Convenţia 
privind transporturile internaţionale feroviare(COTIF), semnată la 
Berna la 9 mai 1980 şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum 
au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de 
Revizuire (Berna 2009).      

Comisia economică, industrii şi servicii. 
Comisia pentru politică externă. 
Termen? 
 
Domnul Liviu-Titus Paşca:  
Tot 17 octombrie 2012,  domnule preşedinte.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Termen: 17 cu 16 octombrie 2012.  
 
4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al 
Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.      

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări. 
Termen? 
 
Domnul Toni Greblă:  
E pe raportul de justiţie, afaceri interne.  
9 octombrie 2012.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Mulţumesc.  
Termen: 9 octombrie 2012.  
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 Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a  
deciziei Curţii Constituţionale 

 
1. Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii    

nr. 1/2011, a educaţiei naţionale      
Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări 
Termen? 
 
Domnul Toni Greblă:  
16 octombrie 2012.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Termen: 16 octombrie 2012.  
Mulţumesc.  
 

 propuneri legislative primite la Senat, ca primă Cameră 
sesizată, în perioada 24  septembrie – 1 octombrie 2012. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  

 Propuneri legislative primite la Senat, ca primă Cameră 
sesizată, în perioada 24  septembrie – 1 octombrie 2012. 

 
1. Propunere legislativă  privind unele măsuri pentru 

degrevarea instanţelor  judecătoreşti, precum şi pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de 
procedură civilă.     

 
2. Propunere legislativă privind educaţia prin sport.    
 
3. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de consilier juridic.      
  
4. Propunere legislativă pentru completarea art. 102 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.      
  
5. Propunere legislativă pentru modificarea Art. 42, 681 şi a 

Art. 70 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.      

  
6. Propunere legislativă pentru modificarea art. 56 alin. (5) din 
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Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.      
 
Luăm la cunoştinţă şi se transmit pentru avize.  
 

PUNCTUL 2: 
 Proiecte de acte legislative care intră în sfera de aplicare a 

mecanismului de control al subsidiarităţii, transmise prin 
sistemul IPEX, până la data de  26 septembrie 2012, 
propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente; 

 Proiecte de acte legislative care intră în sfera de aplicare a 
mecanismului de control al subsidiarităţii, transmise de 
Parlamentul European, până la data de  26 septembrie 
2012, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  

 Proiecte de acte legislative care intră în sfera de aplicare a 
mecanismului de control al subsidiarităţii, transmise prin sistemul 
IPEX, până la data de  26 septembrie 2012, propuneri pentru 
sesizarea comisiilor permanente.  
 1. COM (2012) 428 final - Propunere de directivă a 
Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind 
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte 
un mecanism de reacţie rapidă împotriva fraudelor în materie de 
TVA.  
 Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital.  
 Aviz: Comisia pentru afaceri europene. 
 Comisia economică, industrii şi servicii. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.  
  De acord.  
 
 2. COM (2012) 360 final - Propunerea de directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind intermedierea de 
asigurări.  
 Raport: Comisia economică, industrii şi servicii.  
 Aviz: Comisia pentru afaceri europene.  
 
 Proiecte de acte legislative care intră în sfera de aplicare a 
mecanismului de control al subsidiarităţii, transmise de 
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Parlamentul European, până la data de  26 septembrie 2012, 
propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente. 

Propunere adoptată de Parlamentul European la 23 mai 
2012, referitoare la un Regulament al Parlamentului European 
privind modalităţile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă 
al Parlamentului European şi de abrogare a Deciziei 95/167/CE, 
EUROATOM, ECSC a Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.  

Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări.  
  Aviz: Comisia pentru afaceri europene.  
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. 
 
 Domnul Mircea-Dan Geoană:  

Şi Comisia pentru politică externă la avizatori, vă rog, 
domnule preşedinte. Sunt chestiuni mai sensibile cu privire la 
jurisdicţia diverselor instituţii pe dreptul de anchetă în România.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
De acord. Şi Comisia pentru politică externă la aviz.  

 
 

PUNCTUL 3: 
Proiecte de lege şi propuneri legislative aflate pe agenda de 
lucru a Senatului, ca primă Cameră sesizată, cu termen de 

adoptare tacită până la data de 31 octombrie 2012. 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Proiecte de lege şi propuneri legislative aflate pe agenda de 

lucru a Senatului, ca primă Cameră sesizată. 
Există 22 de iniţiative legislative al căror termen de adoptare 

tacită se împlineşte până la data de 31 octombrie 2012. 
1. Propunerea legislativă privind trecerea colecţiei de timbre a 

României de la Compania Naţională « Poşta Română » în 
patrimoniul Băncii Naţionale a României.  

Termen : 2 octombrie.  
Este înscris pe ordinea de zi.  
 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea 
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şi funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.  
Termen: 8 octombrie.  
Este în lucru la comisiile permanente. S-au depus avizele. 

Aşteptăm raportul Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională.  

 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată prin Legea nr. 781/2007.  

Termen: 11 octombrie.  
Este înscrisă pe ordinea de zi.  
 
4. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 56 

din Legea nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul.  

Este înscrisă pe ordinea de zi.  
Sunt toate.  
Dacă sunteţi de acord, nu le mai citesc.  
Avem în lucru propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României, cu termen 11 octombrie 2012.  

Aşteptăm raport de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări.  

 De asemenea, cu raport finalizat, avem cu termen: 16 
octombrie şi 31 octombrie. Toate sunt programate.  

Nu le mai dau citire. Le aveţi.  
 

 
PUNCTUL 4: 

Scrisorile domnului Dan Şova, ministrul pentru relaţia cu 
Parlamentul, privind situaţia unor iniţiative legislative 

parlamentare aflate în procedură parlamentară la Senat, 
cuprinzând punctele de vedere ale Guvernului asupra 

acestora, aprobate în şedinţele  
din 19 septembrie 2012 şi 26 septembrie 2012. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  

 Punctul 4 din ordinea de zi - scrisorile domnului Dan Şova, 
ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, privind situaţia unor 
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iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură 
parlamentară la Senat, cuprinzând punctele de vedere ale 
Guvernului asupra acestora, aprobate în şedinţele din 19 
septembrie 2012 şi 26 septembrie 2012. 
 Luăm la cunoştinţă scrisorile cu punctele de vedere ale 
Guvernului.  
 Le transmitem la comisiile permanente.  
 
 

PUNCTUL 5: 
Scrisoarea domnului Dan Şova, ministrul pentru relaţia cu 

Parlamentul, privind situaţia unor proiecte de lege iniţiate de 
guvernele precedente, aflate în procedură parlamentară la 

Senat, cuprinzând punctele de vedere ale Guvernului asupra 
acestora, aprobate în şedinţa din 19 septembrie 2012. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  

 La punctul 5, de asemenea, avem o scrisoare a domnului 
Dan Şova, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, privind situaţia 
unor proiecte de lege iniţiate de guvernele precedente, aflate în 
procedură parlamentară la Senat, cuprinzând punctele de vedere 
ale Guvernului asupra acestora, aprobate în şedinţa din 19 
septembrie 2012. 

Le transmitem şi pe acestea la comisiile permanente. 
 
 

PUNCTUL 6: 
Scrisoarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 

şi validări prin care solicită  decalarea termenului de 
depunere a avizului la proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri 

pentru derularea exercitării operaţiunii de vânzare de acţiuni 
conform prevederilor contractului de privatizare privind 

achiziţionarea şi subînscrierea de acţiuni la Societatea 
Comercială Filiala de distribuţie şi furnizare a Energiei 
Electrice „Electrica Muntenia Sud” S.A. (L348/2012). 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Punctul 6, scrisoarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări prin care solicită  Biroului permanent decalarea 
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termenului de depunere a avizului la proiectul de lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri 
pentru derularea exercitării operaţiunii de vânzare de acţiuni 
conform prevederilor contractului de privatizare privind 
achiziţionarea şi subînscrierea de acţiuni la Societatea Comercială 
Filiala de distribuţie şi furnizare a Energiei Electrice „Electrica 
Muntenia Sud” S.A. 

Deci i se solicită Biroul permanent prelungirea termenului de 
depunere a avizului până pe 2 octombrie 2012.  

Suntem de acord? De acord.  
 
 

PUNCTUL 7: 
Scrisoarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 

şi validări prin care solicită sesizarea pentru întocmirea 
raportului comun, întocmit împreună cu Comisia pentru 

administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia 
mediului, la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de 
reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al României (L353/2012). 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Tot o scrisoare de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări prin care solicită sesizarea pentru întocmirea 
raportului comun, întocmit împreună cu Comisia pentru 
administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, 
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi 
pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României. 

Comisia solicită Biroului permanent sesizarea pe fond cu acest 
proiect de lege, în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia 
mediului.  

Sunt observaţii? Nu.  
Biroul permanent aprobă solicitarea Comisiei juridice, de 

numiri, disciplină, imunităţi şi validări.  
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PUNCTUL 8: 
Scrisoarea Comisiei pentru sănătate publică, prin care 

solicită decalarea termenului de depunere a raportului la 
proiectul de lege privind suplimentele alimentare 

(L333/2012). 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
De la Comisia pentru sănătate publică se solicită pentru 

proiectul de lege privind suplimentele alimentare, care avea termen 
de depunere a raportului 26 septembrie, decalarea termenului de 
depunere a raportului pentru 3 octombrie 2012, în condiţiile în care 
termenul de adoptare tacită este 26 noiembrie.  

Sunteţi de acord? De acord. Aprobăm amânarea pentru data de 
3 octombrie 2012.  

 
 

PUNCTUL 9: 
Avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări, referitor la stabilirea competenţei privind 
dezbaterea de către Camera Deputaţilor, în calitate de primă 
Cameră sesizată, a propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale 

(b193/2012). 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, 

sesizată cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale în vederea întocmirii 
unui aviz pentru stabilirea competenţei ca primă Cameră sesizată, 
analizând iniţiativa legislativă, membrii comisiei au stabilit că la 
această propunere legislativă este competentă  Camera Deputaţilor, 
în calitate de primă Cameră sesizată, conform art. 73 alin. (3) lit. n) 
din Constituţia României şi art. 88 alin. (8) punctul 2 din 
Regulamentul Senatului.  

În consecinţă, solicităm Biroului permanent transmiterea 
acestei iniţiative legislative Camerei Deputaţilor, urmând ca Senatul 
să o ia în dezbatere în calitate de Cameră decizională.  

Bun. Aprobaţi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei de marţi, 2 
octombrie 2012, în vederea transmiterii propunerii legislative la 
Camera Deputaţilor. Da. 
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PUNCTUL 10: 
Avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări, referitor la stabilirea competenţei privind 
dezbaterea de către Camera Deputaţilor, în calitate de primă 
Cameră sesizată, a propunerii legislative pentru modificarea 
Legii administraţiei locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali  (b218/2012). 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Tot la fel din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări, referitor la stabilirea competenţei privind 
dezbaterea de către Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a propunerii legislative pentru modificarea Legii 
administraţiei locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali.  

  Aceeaşi solicitare de a aproba înscrierea pe ordinea de zi a 
şedinţei Senatului de azi a transmiterii propunerii legislative către 
Camera Deputaţilor. De acord.  

 
 

PROGRAM  DE  LUCRU 
PUNCTUL 11: 

Scrisoarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului 
din România „Elie Wiesel” privind organizarea, în Senatul 

României, a unei sesiuni comemorative a victimelor 
Holocaustului din România,  în ziua de miercuri, 10 octombrie 

2012, ora 13.00. 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Program de lucru.  
Avem o scrisoare a Institutului Naţional pentru Studierea 

Holocaustului din România „Elie Wiesel” privind organizarea, în 
Senatul României, a unei sesiuni comemorative a victimelor 
Holocaustului din România,  în ziua de miercuri, 10 octombrie 
2012, ora 13.00. 

Vă rog să vă pronunţaţi.  
 
Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
 Domnule preşedinte, eu am citit. Miercuri nu ştiu câţi vor fi 

dintre senatori şi n-ar fi mai bine dacă s-ar organiza marţi?  Am 
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văzut  că sunt intervenţiile ambasadorului Statelor Unite, 
ambasadorului din Israel şi aşa mai departe, nişte oameni foarte 
importanţi şi mass-media, şi toată lumea şi vor fi câţiva senatori? 
Nu ştiu dacă va fi potrivit. Poate ar fi mai bine marţi, că şi aşa este 
ziua de 9 octombrie este, practic, ziua comemorării. Şi marţi este 
altfel, dar miercuri nu ştiu.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Eu m-aş bucura pentru că ştiu că pe 10 octombrie eu nu voi fi 

în ţară şi aş dori să fiu prezent.  
 
Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
Cuvântul de deschidere, după câte văd.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Poftiţi?  
 
Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
Cuvânt de deschidere – preşedintele Senatului Crin 

Antonescu.  
Dacă nu sunteţi în ţară… cu atât mai mult.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Pe 9 octombrie… Sigur, acum, nu ştiu… dar până la urmă nu 

văd ce ar putea împiedica desfăşurarea pe 9 octombrie.  
Domnul senator Rădulescu.  
 
Domnul Cristian Rădulescu:  
 Domnule preşedinte, şi eu voiam să propun acelaşi lucru.    

M-am uitat, şi proiectul făcut pentru adunare este foarte consistent 
şi arată o preocupare pentru subiect din partea multor instituţii şi 
chiar trebuie să existe această preocupare. Faţă de seriozitatea cu 
care este întocmit proiectul acestei adunări, ar putea, în 
contrapondere, să fie seriozitatea cunoscută pe care o avem noi când 
e vorba de acţiuni, în zile, în general, nelucrătoare. Şi, deşi noi     
ne-am obişnuit, poate alţii încă mai cred că lucrurile în Senat stau 
altfel în privinţa prezenţei.  

Cred că ar fi, la un moment dat, un semn neplăcut de aruncare 
în derizoriu a acestui moment, cu 15 senatori şi 40 de persoane din 
personalul tehnic.  
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Să fie pe 9 octombrie, la ora 13.00.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Bun. Haideţi atunci să punem marţi.  
 
Din sală: La ora 12.00.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Marţi, la ora 12.00.  
Bun, acum, sigur, nici dânşii nu puteau să stabilească că e pe 

10 octombrie, până la urmă este şedinţa Senatului. Să-i consultăm 
sau, în orice caz, să… 

 
Domnul Ilie Sârbu:  
Da, dar trebuie să verificăm dacă sunt în ţară invitaţii care sunt 

înscrişi aici.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Haideţi atunci să mergem pe varianta aceasta, cu 9 

octombrie… 
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Să nu vină unii marţi seara pentru miercuri şi atunci este 

complicat.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Haideţi să mergem pe varianta cu 9 octombrie, ora 12.00 şi să 

verificăm la domnul Veiner sau la cineva,  probabil la domnul 
Veiner, cel mai bine, să vedem dacă este acceptabil şi pentru 
dânşii… 

 
Domnul Gheorghe David:  
Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi, cred că au stabilit 

pentru miercuri, ştiind că noi aveam, de regulă, miercurea plenul.  
Trebuie să luăm legătura cu domnul Veiner, pentru că se pare 

că acesta a fost motivul principal şi atunci putem să ne corelăm în 
ceea ce priveşte acest lucru.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Deci, mergem pe ipoteza -  marţi, 9 octombrie ora 12.00 şi 
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verificăm chestiunea aceasta la persoane competente, în frunte cu 
domnul Veiner.  

 
 

PUNCTUL 12: 
Memorandum intern privind comemorarea Zilei Holocaustului 

în România – 2012. 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Memorandum intern, tot aşa, privind comemorarea Zilei 

Holocaustului în România. Să desemnăm un membru al Biroului 
permanent care să participe la depunerea unei coroane de flori la 
Memorialul Victimelor Holocaustului.  

Doreşte vreun membru al Biroului permanent în mod special?  
Domnul Şova este din partea Guvernului.  
Ştiu oameni care au păcătuit mai grav decât domnul Şova, dar, 

mă rog, sunt în alte instituţii.  
Haideţi, care dintre colegi… 
Ce înseamnă Biroul permanent desemnează? Cine e Biroul 

permanent? 
Cine desemnează un vicepreşedinte? Opoziţia.  
 
Domnul Radu Mircea Berceanu:   
 La manifestările acestea se duce Puterea, că ei reprezintă 

Senatul.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Mergeţi dumneavoastră? 
Domnul vicepreşedinte Filip – dacă nu aveţi nimic împotrivă, 

îi mulţumim, ne va reprezenta în această împrejurare… şi în această 
împrejurare.  

 
 

PUNCTUL 13: 
Programul de lucru al Senatului din 1 – 7 octombrie 2012; 

 asigurarea conducerii şedinţei Senatului din  2 octombrie  
2012; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din  2  octombrie 
2012. 

 



 17

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Programul de lucru al Senatului în perioada 1-7 octombrie 

2012.  
Sunt observaţii? Nu sunt observaţii.  
 

 Domnul Mircea-Dan Geoană:  
 Domnule preşedinte, avem, la punctul 3 din ordinea de zi de 
pe 2 octombrie, de azi, dacă n-am trecut, numirea unor membri ai 
ICR. A existat o anumită sincopă în partea de avizare, într-un 
anumit moment. După aceea doi dintre candidaţi au venit şi au 
fost audiaţi de către Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de 
informare în masă şi Comisia pentru politică externă. Restul, până 
la numărul de şapte, cred, nu ştiu pe dinafară, nu au trecut prin 
acest procedeu şi ne este teamă – şi mie, şi domnului preşedinte 
Nicolaescu – creăm un dezechilibru între doi membri ai boardului 
care sunt audiaţi, ceilalţi cinci care nu sunt audiaţi şi aş propune să 
găsim, poate, o formulă de amânare cu câteva zile să îi audiem şi 
pe ceilalţi, ca să fie toată lumea pe picior de egalitate. Cred eu că 
ar fi un dezechilibru nepotrivit din punct de vedere al respectului 
faţă de noi şi atenţiei noastre faţă de dânşii.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Domnul senator Sârbu.  
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Am putea, bineînţeles dacă domnul preşedinte Nicolaescu 

este de acord şi poate să facă lucrul acesta, până spre sfârşitul 
şedinţei noastre să poată fi audiaţi, că nu cred că sunt lucruri… 

 
Domnul Sergiu Nicolaescu:  
După şedinţa de astăzi am întâlnirea cu domnul Marga. Nu 

pot să discut, să-i audiez pe cei propuşi de grupuri şi pe cei care au 
fost propuşi pentru Consiliu decât săptămâna viitoare.  

 
Domnul Ilie Sârbu:  
Săptămâna viitoare tot luni va trebui să se întâmple acest 

lucru.  
 
Domnul Sergiu Nicolaescu:  
Luni o să organizez şedinţa.  
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Domnul Ilie Sârbu:  
Să faceţi luni dimineaţă audieri şi să intre în plen rapid, ca să 

nu ne mai prindă o săptămână… 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
E întru totul legitimă observaţia domnului preşedinte Geoană. 

Pe de altă parte, domnul Marga, cred că va spus şi dumneavoastră, 
ne roagă să urgentăm pe cât posibil, în fine, ca să poată lucra, să 
aibă constituit acest Consiliu de conducere.  

Cred că aceasta este formula atunci, dacă puteţi… 
 

 Domnul Mircea-Dan Geoană:  
Eu aş sugera ca, fie mâine, fie luni dimineaţă, să putem să ne 

sfătuim cu colegii din comisiile noastre şi să convocăm comisiile, să 
facem audierea şi lunea viitoare să putem să purcedem la vot.  

 
Domnul Sergiu Nicolaescu:  
Spun că sunt mai mulţi propuşi decât locuri, deci trebuie să 

facem o audiere.  
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Dimineaţa eu cred că aveţi timp.  
 
Domnul Sergiu Nicolaescu:  
Am lista cu propunerile la mine.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
În fond, noi nu putem decât la plenul următor, adică luni, să 

dăm votul. Dar până luni, în oricare din zile, oamenii pot fi audiaţi, 
nu neapărat luni dimineaţă, chiar până luni.  

 
Domnul Ilie Sârbu:  
Corect.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Bun. Asta înseamnă că amânăm punctul 3 din ordinea de zi 

pentru… Să convenim cu acordul domnilor preşedinţi ai comisiilor 
că la plenul de luni 8 octombrie avem rezolvată audierea, ca să 
putem da acest vot, să îşi vadă de treabă.  

Sunt alte observaţii? Vă rog.  
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Domnul Cristian Rădulescu:  
Ar mai fi aici o observaţie: de comun acord trebuie să 

stabilim când să fie Birourile permanente reunite, ca să vedem ce 
facem şi cu cealaltă temă culturală reieşită din pronunţarea Curţii 
Constituţionale, cu componenţa Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Televiziune.  

 
* 
 

Domnul Ilie Sârbu:  
Dacă tot a deschis domnul Rădulescu discuţia cu Birourile 

permanente reunite, avem şi noi o propunere de înfiinţare a unei 
comisii parlamentare de anchetă privind desfăşurarea 
referendumului, pe care v-aş ruga să acceptaţi să o discutăm, să o 
transmitem la Camera Deputaţilor şi poate, când se întruneşte… 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Şi mai avem, bineînţeles, solicitarea mai veche a domnului 

Ghişe.  
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Eu am transmis cu întârziere Biroului permanent, îmi cer 

scuze, azi am primit şi eu materialul, îl aveţi deja pe masă şi să fiţi 
de acord să îl transmitem la Camera Deputaţilor.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Da. Domnul senator Ghişe.  
 
Domnul Ioan Ghişe:  
Mulţumesc,  domnule preşedinte.  
Faţă de propunerea domnului senator Sârbu, dacă agreaţi, eu 

propun în formularea comisiei, în titulatura comisiei o uşoară 
modificare, în sensul de îmbunătăţire.  

Ea spune aşa: „Comisie parlamentară de anchetă privind 
abuzurile semnalate în cercetările desfăşurate de organele statului” 
şi, dacă agreaţi, eu vă propun „Comisie parlamentară de anchetă 
privind abuzurile autorităţilor şi instituţiilor publice, comise cu 
ocazia Referendumului” pentru că s-au comis greşeli nu doar în 
cercetările desfăşurate de organe. Şi dacă agreaţi formularea 
„abuzurile autorităţilor şi instituţiilor publice comise cu ocazia 
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Referendumului”, că-s autorităţi şi instituţii, sunt responsabilităţi 
distincte.  

 
Domnul Cristian Rădulescu:  
Asta n-ar fi de resortul Birourilor permanente reunite?  
 
Domnul Ioan Ghişe:  
Poate că da. Mă rog.  
 
Domnul Cristian Rădulescu:  
În orice caz, aş propune ca titlul să nu depăşească o pagină.  
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Eu sunt convins că la Birourile permanente reunite vor fi 

discuţii şi pe nominalizări, şi pe celelalte… 
 
Domnul Ioan Ghişe:  
Şi cum aţi spus… şi propunerea care am făcut-o să fie şi ea pe 

ordinea de zi.  
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Important este s-o transmitem la Camera Deputaţilor, ca să se 

poată… 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
S-o transmitem. 
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Ca să se poată convoca. Poate fi şi o formulare mai scurtă. 

Aşa cu făcut-o juriştii, eu aşa am prezentat-o.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Bun. Suntem de acord, bineînţeles. 
 
Domnul Dumitru Oprea:  
Le amintesc colegilor că există o Comisie pentru cercetarea 

abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Nu, aia e intrată în rutină, aici sunt fapte excepţionale.  
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Domnul Ilie Sârbu:  
Trebuie să-i dăm greutate, domnule senator.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Acolo e vorba de abuzuri de rutină, domnule senator.  
 
Domnul Ilie Sârbu:  
Aici sunt de excepţie.  
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Sunt fapte excepţionale.  
  
 

PUNCTUL 14: 
Programul de lucru al Senatului pentru perioada  8 – 14 

octombrie 2012. 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Programul pentru perioada 8-14 octombrie 2012, care este 

revenirea la schema clasică în această sesiune, cu luni şi marţi plen.  
Sunt observaţii? Nu.  
 
 

             TEHNICO-LEGISLATIV 
PUNCTUL 15: 

Scrisoarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 
şi validări privind procedura declanşării alegerii 

reprezentanţilor societăţii civile în  
Consiliul Superior al Magistraturii 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu:  
Tehnico-legislativ. Scrisoarea Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări privind procedura declanşării alegerii 
reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

Dacă Biroul permanent aprobă procedura propusă în vederea 
acestei alegeri? În esenţă, organizaţiile, asociaţiile, fundaţiile pot 
propune Biroului permanent câte un candidat. Propunerile de 
candidaturi se depun la Biroul permanent al Senatului între a 90-a zi 
şi a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului 
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Superior al Magistraturii. Perioada se publică în Monitorul Oficial. 
Lista candidaţilor şi a documentelor se afişează pe paginile de 
internet. Procedura, probabil, este cunoscută. 

De asemenea, se solicită Biroului permanent transmiterea în 
vederea verificării la CNSAS a listei candidaţilor, precum şi 
declaraţiile acestora date în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea securităţii. 

Dacă sunteţi de acord, membrii Biroului permanent, cu 
procedura propusă pentru declanşarea alegerilor? De acord. 
Mulţumesc. 

 
 

PUNCTUL 16: 
Memorandum intern privind stadiul procedural al 

numirilor preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor 
Institutului Cultural Român 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 16 din ordinea de zi avem un memorandum privind 

stadiul procedural al numirilor preşedintelui, vicepreşedinţilor şi 
membrilor Institutului Cultural Român. 

Am discutat chestiunea aceasta, am stabilit-o. 
 
 

PUNCTUL 16*: 
Proiect de hotărâre a Senatului privind modificarea art. 1 

din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de 
drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru,  

secretarul general al Senatului 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 16* din ordinea de zi avem un proiect de hotărâre a 

Senatului privind modificarea art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 
12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al 
domnului Ion Moraru, secretarul general al Senatului. Dacă aprobaţi 
înscrierea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi de astăzi, 2 
octombrie 2012. De acord. 

 
 



 23

PUNCTUL 17: 
Sinteza activităţii legislative a Senatului desfăşurate în 

perioada  24 - 28  septembrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 17 din ordinea de zi avem sinteza activităţii 

legislative a Senatului în perioada 24 – 28 septembrie 2012. Biroul 
permanent ia act. 

 
 

RELAŢII  PARLAMENTARE  EXTERNE 
PUNCTUL 18: 

Memorandum intern din partea Comisiei pentru politică 
externă privind priorităţile activităţii de politică externă ale 

României, pe termen scurt şi mediu 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Relaţii parlamentare externe. La punctul 18 din ordinea de zi 

avem un memorandum intern al Comisiei pentru politică externă 
privind priorităţile activităţii de politică externă ale României pe 
termen scurt şi mediu. Dacă domnul preşedinte Geoană doreşte să 
ne spună câteva cuvinte? 

 
Domnul Mircea-Dan Geoană: 
Foarte pe scurt. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Domnule preşedinte, vă rog. 
 
Domnul Mircea-Dan Geoană: 
Am invitat, conform discuţiei din Biroul permanent, 

reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe pentru a ne armoniza 
poziţiile şi eventualele acţiuni în plan extern, în următoarele câteva 
luni sau săptămâni, până la epuizarea mandatului actualului 
Parlament. Avem aici câteva din lucrurile aparent evidente cu 
privire la priorităţi.  

Domnul vicepreşedinte Filip a avut deja un prim contact cu 
liderii olandezi parlamentari, după alegerile parlamentare din 
Olanda. 
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Eu am avut, pe un alt vehicul, pentru a cruţa resursele şi aşa 
destul de precare ale Senatului, la Berlin, săptămâna trecută. 

Aveţi aici câteva dintre priorităţile pe care le sugerăm, repet, 
după ce am avut o consultare de fond cu cei de la Ministerul 
Afacerilor Externe. 

Cu privire la al doilea aspect, un element de evaluare şi analiză 
de oportunitate cu privire la diversele acţiuni de politică externă în 
plan parlamentar, vreau să informez Biroul permanent că la nivelul 
Comisiei pentru politică externă există, din partea membrilor, o 
anumită reticenţă de a reintra în rolul pe care comisia l-a mai avut, 
ţinând cont de faptul că, în multe situaţii sau în anumite situaţii, 
Biroul permanent, din motive care sunt suverane din punct de 
vedere politic, a trecut peste avizul negativ al Comisiei pentru 
politică externă. Colegii şi colegele mele din comisie au o anumită 
rezervă pe care sunt obligat, ca preşedinte al acestei comisii, s-o 
transmit Biroului permanent. 

De aceea, opinia mea este că, în acest moment, în primul rând, 
trebuie să funcţioneze obligaţia de reţinere, din partea colegilor şi 
colegelor care doresc să participe, suntem dispuşi şi disponibili 
pentru orice fel de discuţie din punct de vedere al sprijinului pentru 
a putea să selectăm, în conformitate cu aceste priorităţi, acţiunile 
parlamentare externe. Înţeleg că există, în acest moment, şi la 
Camera Deputaţilor un proiect care ar putea să rezolve măcar parţial 
dificultăţile noastre, care sunt, în acest moment, insurmontabile. 
Adică, la resursele atât de limitate, ar fi oarecum superfluu şi ironic 
să spunem că trebuie să mergem acolo sau dincolo, că nu sunt bani 
să mergem aproape nicăieri. Şi este, până la urmă, obligaţia noastră 
să spunem dacă „închidem prăvălia”, vorbind mai direct, că tot 
apare în presă stenograma. Închidem prăvălia până după alegeri? 
Este şi asta o variantă. Cred că ar fi contraproductiv, interesele unui 
stat nu se opresc o dată când sunt alegeri pentru Parlament. 

Relaţiile care se construiesc în timp sunt relaţii care se 
modelează atunci când au şi alţii momente importante. 

Sunt lucruri pe care trebuie să le cumpănim şi rog Biroul 
permanent şi, evident, rog şi secretarul general care încearcă 
disperat să ţină un echilibru, împreună cu colegii săi, între priorităţi 
şi resursele foarte modeste, să găsim un anumit tip de răspuns. 

Vă dau un exemplu de acţiune parlamentară pe plan european, 
pe care colegul nostru Frunda György o desfăşoară în acest 
moment. Este vorba de un raport al APCE cu privire la Federaţia 
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Rusă, care a stârnit la Moscova o reacţie extraordinar de violentă, 
pentru că, în premieră, se propune trecerea monitorizării acestei ţări 
şi a altor ţări ale Consiliului Europei de la nivelul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, cu carte de recomandare către 
Consiliul Miniştrilor, care au un fel de MCV al Consiliului Europei. 

Sunt lucruri de o maximă sensibilitate şi ar fi fost absurd ca 
România să nu fie prezentă, prin domnul Frunda György, la o astfel 
de dezbatere. Poate la altele nu este atât de urgent. 

Deci, rugămintea noastră este să ne înţelegeţi că nu suntem în 
situaţia de a fi noi arbitrii acestui moment delicat, dar recomandarea 
mea insistentă este de a alege acele priorităţi şi de la preşedintele 
Senatului până la colegii care sunt în diverse poziţii de influenţă să 
nu închidem uşa diplomaţiei parlamentare pentru că lumea nu ne 
aşteaptă şi lucrurile nu aşteaptă ca România să-şi rezolve alegerile, 
cât de mult vor fi rezolvat alegerile sau nu problemele României. 

Îmi cer scuze că nu am putut să venim cu o chestiune mai 
precisă, dar am ţinut să vă spun foarte direct care este sentimentul 
meu şi al colegilor mei din Comisia pentru politică externă. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Mulţumesc, domnule preşedinte. 
Situaţia financiară o vedeţi aici, disponibilităţile, de asemenea, 

iar socoteala simplă arată, cum se şi precizează aici, că sumele 
supuse aprobării pentru cazare şi transport, depăşesc suma 
disponibilă cu 59.970 de lei, aşa încât, avem pentru validare mai 
multe memorandumuri. 

 
 

PUNCTUL 19: 
Memorandum intern privind participarea domnului 

senator Alexandru Cordoş, chestor al Senatului, preşedintele 
Grupului parlamentar de prietenie România – Suedia, la 

evenimentele organizate de consulul onorific al României la 
Bleckinge, Suedia, 30 septembrie – 2 octombrie 2012 –  

pentru validare 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 19 din ordinea de zi avem memorandumul privind 

participarea domnului senator Cordoş la evenimentele organizate în 
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Suedia. Despre aceasta am mai discutat data trecută. Rog să validăm 
deplasarea, cu decontarea la întoarcere. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
La întoarcere este problema. 
 
Doamna Doina Silistru: 
Deja este plecat. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Da, da. Validăm. 

 
 

PUNCTUL 20: 
Memorandum intern privind participarea la cea de-a 

XLVIII-a reuniune a comisiilor pentru afaceri europene din 
parlamentele naţionale ale statelor membre UE, Nicosia,  

14 – 16 octombrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 20 din ordinea de zi avem un memorandum privind 

participarea la reuniunea din Nicosia, în perioada 14 – 16 octombrie 
2012. Participă domnii senatori Vasile Nedelcu şi Dumitru Oprea. 

 
Domnul Dumitru Oprea: 
Facem economie de 50%, eu nu particip. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Iertaţi-mă, ce propuneţi? 
 
Domnul Dumitru Oprea: 
50% economie, deoarece eu nu mă duc. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
50% economie, dumneavoastră nu vă duceţi. Şi domnul 

Nedelcu nu are aceeaşi pornire? 
 
Domnul Dumitru Oprea: 
Nu ştiu. 
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Domnul Ilie Sârbu: 
Este liderul de grup aici, domnul Petru-Şerban Mihăilescu, să 

spună. Domnule Mihăilescu, participarea domnului Nedelcu, la 
Nicosia, arde sau…? 

 
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
Este bine. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Este bine să rămână, adică să nu meargă. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Rămâne aşa, adică nu merg? Bun, iată, un pas înainte. 
 
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
Nu, nu, domnule preşedinte, vă rog eu frumos. Am fost indus 

în eroare de partidul majoritar… 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Parcă numai dumneavoastră?! 
 
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
Da. Şi vă rog frumos, lăsaţi-l să meargă pentru că discuţiile 

anterioare şi ulterioare vor fi mult mai mari decât acest efort. Şi-i 
mulţumesc domnului Oprea, efortul este la jumătate, vă rugăm noi 
frumos. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Dar este păcat de gestul domnului Oprea. 
 
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
Nu păcat. Este o reuniune la care noi am participat de fiecare 

dată. Vin şi eu pe textul domnului Geoană. 
 
Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 
La COSAC este de douăzeci de ani. 
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Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
La COSAC, de douăzeci de ani, nu se întâmplă nimic, dar el 

este acolo. De câte ori are cineva preşedinţia Uniunii Europene, au 
aceste reuniuni. Vă rog frumos. 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Domnule, Senatul nu poate să facă deficit, este constrâns, are 

acord…? Să facem dezvoltare, că nu avem acord… 
 
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
Vă rog frumos, acceptaţi o persoană la Cipru. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Secretarul general spune că nu are bani. 
 
Domnul Radu-Mircea Berceanu: 
Auziţi, dar în discursul pe care-l ţine acolo să spună şi când ne 

trimite documentele acelea post… 
 
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu: 
Am înţeles. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu, dar nu are bani.  
 
Domnul Ion Vărgău: 
Domnule preşedinte, la cazare şi transport, noi avem nevoie de 

17 714 lei şi totalul pe care-l avem noi acum este de 4 920 lei. Deci, 
este o valoare foarte mare, nu încape.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Da. Vă rog, domnule secretar general. 
 
Domnul Constantin-Dan Vasiliu: 
Domnule preşedinte, suma disponibilă, astăzi, este de 4 920 

lei, la cazare şi transport. Nici un memorandum, pe parte de relaţii 
parlamentare externe, nu se încadrează în această sumă. Sumele 
sunt mult mai mari decât ceea ce avem disponibil. 
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Domnul Ion Vărgău: 
Doar pentru Malta avem finanţare. 
 
Domnul Constantin-Dan Vasiliu: 
Domnule preşedinte, situaţia este în felul următor. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, care a trecut 

prin Senat cu amendamentul pe excepţii, excepţia Parlamentului, 
avea termen de depunere a raportului la Camera Deputaţilor data de 
1 octombrie 2012, adică ieri. 

Din păcate, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital de la Camera Deputaţilor nu a depus raportul. 
Depunerea acestui raport şi înscrierea pe ordinea de zi, cel mai 
târziu, săptămâna viitoare, luni, la Camera Deputaţilor ar rezolva 
toată problema până la sfârşitul anului. 

Rugămintea este la liderii de grupuri parlamentare din Senat să 
apeleze la liderii de grupuri parlamentare de la Camera Deputaţilor, 
să fie depus raportul şi să fie înscris pe ordinea de zi pentru 
dezbateri. 

 
Domnul Dumitru Oprea: 
Dar mai este o modificare, după Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 26, săptămâna trecută am trecut-o, prin care 
premierul poate să dea aviz la toate deplasările şi probabil că mai 
găseşte un ban. 

 
Domnul Radu-Mircea Berceanu: 
Numai o secundă. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Vă rog. Domnul senator Berceanu, cu gând bun intervine să vă 

ajute. 
 
Domnul Radu-Mircea Berceanu: 
Nu, nu este aşa. În primul rând, la Camera Deputaţilor nu 

trebuie să facă raportul şi să-l bage în plen, trebuie să facă raportul 
cu amendamentul aprobat. Aici este clenciul, că ei, aşa, fac repede 
un raport şi-l trimit în plen. 

În al doilea rând, în plen, când ajunge, să se aprobe cu 
amendamentul respectiv, ceea ce iarăşi… deci, aici, cred că este 
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discuţia între grupurile parlamentare de la Camera Deputaţilor şi de 
la Senat, de la aceleaşi apartenenţe. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Transcamerale. 
 
Domnul Radu-Mircea Berceanu: 
Grupurile transcamerale. De fapt, situaţia aceasta datorată 

ordonanţei este cam aşa: Ministerul Finanţelor Publice a luat şi a 
făcut, în conformitate cu vechile sale obiceiuri de pe vremea… de 
fapt, este tot acolo domnul respectiv, de când… demult, demult de 
tot, de pe vremea lui Nicuşor Constantinescu, da? Şi a zis, 30% mai 
puţin, în comparaţie cu nişte cheltuieli de anul trecut. Dar Senatul, 
anul trecut, a avut nişte probleme diferite de cele ale Camerei 
Deputaţilor şi, atunci, una este când au tăiat 30% de la Camera 
Deputaţilor şi alta este când au tăiat 30% de la Senat, faţă de 
cheltuielile anterioare. Adică, au luat o bază incorectă şi chestiunea 
aceasta ar trebui explicată şi colegilor de la Camera Deputaţilor 
pentru că altfel o să zică: domnule, lasă-i pe aceia de la Senat, 
punem aici la Camera Deputaţilor ceva în plus. Deci, trebuie 
explicat un pic.  

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Bun. Înţeleg că o să facem toate diligenţele pe lângă colegii 

din Camera Deputaţilor. Problema este ce decidem acum în legătură 
cu acest set de memorandumuri? 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Dacă nu sunt bani, nu are rost să mai… 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Nu avem cum. 
 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu sunt sumele suficiente pentru… 
 
Domnul Radu-Mircea Berceanu: 
Dacă decidem noi, Curtea de Conturi pune pe cineva la plată, 

mai încolo. Domnul Văcăroiu a fost aici preşedinte şi ştie să se uite 
imediat… 



 31

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Bun. Atunci, amânăm tot acest pachet de deplasări. 
 
Domnul Ion Vărgău: 
Doar pentru Malta sunt bani. 

 
 

PUNCTUL 21: 
Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

interparlamentară având ca temă „Cadrul strategic comun şi 
contractele de parteneriat în cadrul noii politici de coeziune a 

UE 2014 – 2020”, Bruxelles, 11 octombrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Se amână. 

 
 

PUNCTUL 22: 
Memorandum intern privind participarea la a VII-a 

sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Mediteranei, Malta, 
12 – 13 octombrie 2012 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 22 din ordinea de zi avem memorandumul privind 

participarea la sesiunea Adunării Parlamentare a Mediteranei, 
Malta, 12-13 octombrie 2012. 

 
Domnul Florin Constantinescu: 
Se încadrează în bugetul rămas. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Şi se încadrează în buget, da? Participarea la Adunarea 

Parlamentară a Mediteranei, da. 
Atunci, vă cer îngăduinţa, cu precizarea că se încadrează în 

resursele disponibile, să aprobăm memorandumul privind 
participarea la a VII-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a 
Mediteranei, 12-13 octombrie 2012. Participă domnul senator 
Nicolae Dănuţ Prunea. 
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Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
Domnule preşedinte, atunci, înţeleg că deplasarea la Bruxelles, 

în 11 octombrie 2012 a picat? Rămâne Malta şi cu celelalte, cu 
Cipru şi cu… 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Nu, numai Malta. 
 
Domnul Verestóy Attila: 
Numai Malta. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Doar Malta, nu este nici Cipru. Înţeleg că numai pentru Malta 

avem bani. Da, înţeleg corect? Domnule Vasiliu, da? 
 
Domnul Constantin-Dan Vasiliu: 
Da. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Mulţumesc.  

 
 

PUNCTUL 23: 
Memorandum intern privind participarea la lucrările 

Forumului Mondial al Democraţiei, Strasbourg, 8 – 11 
octombrie 2012 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Se amână. 

 
PUNCTUL 24: 

Memorandum intern privind deplasarea domnului senator 
Raymond Luca în circumscripţia electorală nr. 43, Colegiul 

uninominal nr. 2, SUA, 12 – 22 octombrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Se amână. 

 
 
 



 33

PUNCTUL 26: 
Memorandum intern privind vizita în România a 

delegaţiei Comisiei comune pentru controlul Acordului 
Schengen, activităţii Interpol şi emigraţiei din cadrul 

Parlamentului italian, 10 – 11 octombrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 26 din ordinea de zi avem un memorandum intern 

privind vizita în România a delegaţiei Comisiei comune pentru 
controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi emigraţiei din 
cadrul Parlamentului italian. 

Fiind vorba de organizarea unei vizite în ţara noastră, pentru 
care înţeleg că avem nişte bani, vă rog să aprobăm costurile pentru 
vizita oficială. Deci, este delegaţia acestei comisii din Parlamentul 
European. 

 
Domnul Ilie Sârbu: 
Avem bani pentru vizitele interne. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Înţeleg că avem bani. Aprobăm. 

 
 

PUNCTUL 27: 
Memorandum intern privind organizarea vizitei în 

România a delegaţiei Consiliului Legislativ Palestinian (CLP), 
condusă de domnul Azzam Al Ahmad, preşedintele Grupului 

Fatah din cadrul CLP, în perioada 7 – 11 octombrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 27 din ordinea de zi avem memorandumul privind 

vizita în România a delegaţiei Consiliului Legislativ Palestinian, 
condusă de domnul Azzam Al Ahmad, preşedintele Grupului Fatah 
din cadrul Consiliului Legislativ Palestinian. 

Bun. Înţeleg că avem bani pentru această vizită. Aprobăm. 
 

* 
 
Domnul Ion Vărgău: 
Mai avem ceva, domnule preşedinte. 
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Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Ce mai avem? 
 
Domnul Ion Vărgău: 
Memorandumul de la punctul 25…. 
 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Este vorba de un memorandum pentru participarea la a 15-a 

Conferinţă Internaţională Anticorupţie, Brasilia, 7-10 noiembrie 
2012.  

Propunem să fie redirecţionată invitaţia către Comisia juridică, 
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. 

 
 

PUNCTUL 28: 
Informare privind participarea la Conferinţa Europeană a 

Preşedinţilor de Parlamente, Strasbourg, 20 – 21 septembrie 
2012, autor: domnul senator Petru Filip, vicepreşedinte  

al Senatului 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 28 din ordinea de zi avem o informare din partea 

domnului vicepreşedinte Petru Filip de la Conferinţa Europeană a 
Preşedinţilor de Parlamente, Strasbourg, 20-21 septembrie 2012. 

 
 

ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE 
PUNCTUL 29: 

Memorandum intern privind modificarea coordonatelor 
de deplasare ale domnului senator Viorel Riceard Badea 

privind participarea la cea de-a patra parte a Sesiunii ordinare 
a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Strasbourg, 1 – 

3 octombrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 29 din ordinea de zi avem un memorandum privind 

modificarea coordonatelor de deplasare ale domnului senator Viorel 
Riceard Badea, 1 – 3 octombrie 2012. Rog să aprobăm şi aceste 
coordonate de deplasare. 
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PUNCTUL 30: 
Hotărârile Biroului permanent adoptate în şedinţa  

din 24 septembrie 2012 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
La punctul 30 din ordinea de zi avem hotărârile Biroului 

permanent adoptate în şedinţa din 24 septembrie 2012. Luăm act. 
 
 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 
. 
Notă privind întocmirea unui aviz de către Comisia pentru 

sănătate publică la proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Materiale suplimentare la ordinea de zi.  
Este o solicitare privind întocmirea unui aviz de către Comisia 

pentru sănătate publică la proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. De acord. 

 
RAPORT 

privind validarea domnului judecător Adrian Bordea în 
funcţia de membru interimar al Consiliului Superior al 

Magistraturii, ca urmare a demisionării doamnei  
judecător Mona Maria Pivniceru 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
În continuare, este vorba de înscrierea pe ordinea de zi de 

astăzi a  raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 
şi validări privind validarea domnului judecător Adrian Bordea în 
funcţia de membru interimar al Consiliului Superior al 
Magistraturii, ca urmare a demisiei doamnei judecător Mona Maria 
Pivniceru. De acord. 

 
 



 36

Scrisoarea doamnei judecător Alina Nicoleta Ghica, 
preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, privind 

urgentarea validării domnului procuror Gheorghe Muscalu şi a 
doamnei Mona-Lisa Neagoe, în calitate de membri aleşi ai 

Consiliului Superior al Magistraturii 
 

Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii o transmitem 

Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări pentru 
întocmirea raportului de validare. Sunteţi de acord? Da. 

 
 

Memorandum intern privind participarea la Conferinţa 
Internaţională cu tema „Dimensiunea parlamentară a 

Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est la 15 ani” şi la a 
VII-a Reuniune a Grupului de lucru privind Dimensiunea 

parlamentară a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est 
(SEECP), Skopje, 15-16 octombrie 2012 

 
Domnul George-Crin-Laurenţiu Antonescu: 
Aici, amânăm, pentru că suntem în aceeaşi situaţie cu 

deplasările. Cred că asta este tot. Mulţumesc. 
 
 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.00. 


