
 

S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Birourilor permanente 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  

din data de 18 aprilie 2017 
 

 

Şedinţa a început la ora 14.40. 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Călin-

Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului. 

 

Au participat:  

 

De la Camera Deputaţilor: domnul deputat Petru Gabriel 

Vlase, domnul deputat Florin Iordache – vicepreşedinţi, doamna 

deputat Ioana Bran, domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc 

– secretari, domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul 

deputat Seres Denes, domnul deputat Andrei Dominic Gerea şi 

domnul deputat Valeriu-Andrei Steriu – chestori, domnul deputat 

Ioan Munteanu – Grupul parlamentar al PSD, doamna deputat 

Raluca Turcan – Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat 

Marian-Gheorghe Cucșa – Grupul parlamentar ALDE, domnul 

deputat Eugen Tomac – Grupul parlamentar al PMP, domnul 

deputat Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 

naţionale, domnul deputat Nicuşor Daniel Dan – Grupul 

parlamentar al USR. 

 

De la Senat: domnul senator Remus Mihai Goţiu – 

vicepreşedinte; domnul senator Adrian Ţuţuianu, domnul senator 

Marian Pavel, domnul senator Ion-Marcel Vela, domnul senator 

Ioan-Iustin Talpoş – secretari; doamna  senator  Doina-Elena 

Federovici, domnul senator Paul Stănescu, domnul senator 

Alexandru Pereş, domnul senator Tánczos Barna – chestori, domnul 

senator Şerban Nicolae – Grupul parlamentar al PSD; domnul 

senator Mario-Ovidiu Oprea – Grupul parlamentar al PNL; domnul 

senator Vlad-Tudor Alexandrescu – Grupul parlamentar al USR; 

domnul senator Ionuț Sibinescu – Grupul parlamentar al ALDE; 

domnul senator Cseke Attila-Zoltan – Grupul parlamentar al 

UDMR; domnul senator Ion Ganea  – Grupul parlamentar al PMP. 



 2 

 

Invitaţi: 

 

Din partea Guvernului: doamna Diana Severin – Ministerul 

pentru relaţia cu Parlamentul.  

 

De la Camera Deputaţilor: doamna Silvia Claudia Mihalcea 

– secretar general, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar 

general adjunct, domnul Georgică Tobă – şeful Departamentului 

Legislativ, domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului 

Tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea 

lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece – director Direcţia pentru 

lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea – 

director Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Anca 

Mihaela Spiridon – director general la Cancelaria preşedintelui, 

doamna Andreea Stăncescu – director general la Cabinetul 

secretarului general. 

 

De la Senat: domnul Ion Vărgău – secretarul general al 

Senatului, doamna Cristina Ionescu – secretar general adjunct, 

Timotei Stuparu – secretar general adjunct, doamna Roxana Truinea 

– directorul general al Direcţiei generale legislative, domnul 

Gabriel Sterea – directorul Direcţiei secretariat general, doamna 

Camelia Tomescu - directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi 

evidenţă legislativă, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei 

pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna 

Mariana Carabin – director la Cabinetul secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 

permanent, doamna Ionela Mihăilă - Serviciul pentru lucrările 

Biroului permanent; doamna Hermina-Nicoleta Uţă – director la 

Cabinetul preşedintelui Senatului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Stimați colegi, 

La mulți ani! Cristos a înviat! 

 

Din sală: Adevărat a înviat! 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Cu îngăduința dumneavoastră, am să îmi permit să vă solicit 

aprobarea pentru ordinea de zi pe care o aveți în mape.  

 

    (Discuții în sală.) 

 

 

PUNCTUL 1: 

Scrisoarea domnului Jean-Claude Juncker, președintele 

Comisiei Europene, prin care informează că dorește să țină o 

alocuțiune în Parlamentul României în data de 11 mai 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dragi colegi, 

La punctul 1 avem scrisoarea președintelui Comisiei 

Europene, domnul Jean-Claude Juncker, prin care informează că 

dorește să țină o alocuțiune în Parlamentul României în data de 11 

mai. Mi-a reiterat această intenție și cu ocazia întâlnirii pe care am 

avut-o cu Domnia Sa recent, în urmă cu o săptămână, și unul dintre 

cele două motive este nu numai alocuțiunea, ci dorește să marcheze 

și împlinirea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea 

Europeană și, totodată, sigur, titlul alocuțiunii vorbește de la sine, 

vrea să ne prezinte opțiunile referitoare la viitorul Europei și la 

dorința de a genera o dezbatere în România pe acest subiect, ca în 

toate țările europene. 

Deci vă rog să luați act de acest lucru și cred ca suntem în 

consens de a accepta această propunere. 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 2: 

Scrisoarea domnului Klaus Iohannis, Președintele României, 

prin care informează că dorește să adreseze un mesaj 

Parlamentului în data de 9 mai 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

La punctul 2, scrisoarea domnului Klaus Iohannis, 

Președintele României, prin care informează că dorește să adreseze 

un mesaj Parlamentului în data de 9 mai 2017, la ora 12.00, cu 
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ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la proclamarea independenței de 

stat a României, precum și cu ocazia Zilei Europei. 

Deci vă propun să organizăm o ședință, ca și la punctul 1, o 

ședință a Camerelor reunite pentru a permite Președintelui să 

adreseze mesajul. Da? Sunteți de acord? 

Mulțumesc. 

 

PUNCTUL 3: 

Scrisoarea grupurilor parlamentare PSD din Senat și Camera 

Deputaților, prin care solicită prelungirea termenului pentru 

depunerea propunerilor nominale pentru posturile vacante din 

instituțiile aflate sub control parlamentar 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 3, scrisoarea grupurilor parlamentare PSD din Senat și 

Cameră prin care solicită prelungirea termenului pentru depunerea 

propunerilor nominale pentru posturile vacante din instituțiile aflate 

sub control parlamentar. 

 

Domnul Ioan Munteanu: 

O intervenție, domnule președinte, dacă îmi permiteți. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Vă rog, domnule Munteanu. 

 

Domnul Ioan Munteanu: 

Domnule președinte, cred că ar trebui precizat și termenul, 

pentru că în adresă este specificat, și să punem trei săptămâni și nu 

două, pentru că este 1 Mai la mijloc și trebuie să lăsăm timp. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Dacă ați reținut propunerea făcută de domnul deputat, 

atunci ar însemna pentru... să fixăm o dată, data de 8 mai. Și vă 

propun totodată să introducem și ANRE-ul, Autoritatea Națională 

pentru Reglementare în domeniul Energiei, pentru a face, de 

asemenea, propunerile pentru posturile vacante. Da? 

Atenție, grupurile parlamentare, ANRE-ul intră, de asemenea, 

în același grup cu celelalte instituții. 

Vă mulțumesc. 



 5 

PUNCTUL 4: 

Proiectul ordinii de zi și al programului de lucru pentru 

ședințele comune ale Senatului și Camerei Deputaților din 26 

aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 4, proiectul ordinii de zi și al programului de lucru 

pentru ședințele comune ale Senatului și Camerei din 26 aprilie 

2017. 

Ședința comună este dedicată marcării Centenarului Iași – 

Capitala Regatului României în perioada Primului Război Mondial. 

Și atunci au avut loc, în Parlament s-au adoptat două legi extrem de 

importante: Legea electorală, Votul universal și Legea agrară. Și 

cred că este nevoie de a marca într-o ședință comună acest 

eveniment. 

De asemenea, avem la punctul 1 și 2 constituirea grupurilor 

parlamentare de prietenie și prezentarea raportului de activitate și 

conturile de execuție bugetară ale Societății Române de 

Radiodifuziune pe anii 2013, 2014 și 2015, rapoartele comune ale 

comisiilor pentru cultură ale celor două Camere. 

Sunteți de acord? 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 5: 

Raportul comun al comisiilor pentru apărare din Senat și 

Camera Deputaților privind scrisoarea Președintelui României 

pentru aprobarea de către Parlament a înființării pe teritoriul 

României a Detașamentului de Contrainformații București 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

La punctul 5, raportul comun al comisiilor de apărare din 

Senat și Cameră privind scrisoarea Președintelui României pentru 

aprobarea de către Parlament a înființării pe teritoriul României a 

Detașamentului de Contrainformații București. 

Deci acest raport comun va trebui să fie la baza proiectului de 

hotărâre a Parlamentului și va trebui să fie înscris pe proiectul 

ordinii de zi. V-aș propune să nu aglomerăm ședința din 26.04.2017 

cu foarte multe lucruri și, probabil, pentru următoarea ședință de 

plen comun. 



 6 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 6: 

Scrisoare din partea Grupului parlamentar PNL din Camera 

Deputaților referitoare la înlocuiri în cadrul Delegației 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO și 

Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-

Europeană - Dimensiunea Parlamentară 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 6, scrisoare din partea Grupului parlamentar al PNL 

din Camera Deputaților referitoare la înlocuiri în cadrul Delegației 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO și 

Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - 

Dimensiunea Parlamentară. 

Dacă sunteți de acord, astea sunt simple, eu știu, formalități, 

putem să le înscriem, dacă sunteți de acord, tot pe 26.04.2017. Da? 

Bine. 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 7: 

Raportul de activitate pe anul 2016 al Societății Române de 

Radiodifuziune 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 7, raportul de activitate pe anul 2016 al Societății 

Române de Radiodifuziune. 

Birourile permanente reunite transmit raportul la comisiile de 

cultură pentru raport comun și comisiile de buget pentru aviz, cu 

termen 19 aprilie. Da? 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 8: 

Notă privind propunerea legislativă (inițiativă cetățenească) de 

revizuire a Constituției României (L569/2017; PL-x 127/2017) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 8, notă privind propunerea legislativă – este vorba de 

inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României. 
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În ședința..., atenție,  propunerea a fost înregistrată la Senat în 

23 mai 2016. După primirea avizelor de la instituțiile abilitate, a fost 

sesizată pentru raport comun Comisia pentru constituționalitate de 

la Senat, care a depus la Biroul permanent în data de 3 noiembrie 

avizul. 

La recomandarea celor două comisii – este vorba de Comisia 

juridică și Comisia pentru constituționalitate – „În data de 8 

februarie, Senatul a hotărât să transmită inițiativa către Camera 

Deputaților, în calitate de primă Cameră. În ședința din 28 martie, 

plenul Camerei a decis să transmită inițiativa către Birourile 

permanente reunite în vederea soluționării conflictului de 

competențe și a stabilirii procedurii legislative de urmat”. 

Deci ar trebui să hotărâm care este procedura pe care o urmăm 

în continuare. 

Da. Domnule senator Șerban Nicolae. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Procedura este clară. Comisiile juridice, practic, chiar dacă nu 

s-au întrunit într-o ședință comună, s-au pronunțat. Comisia juridică 

de la Senat, atunci când a analizat și a propus Senatului transmiterea 

către Camera Deputaților. Comisia juridică a Camerei Deputaților, 

atunci când, primind această propunere inițiativă legislativă 

cetățenească de revizuire a Constituției, a analizat-o și a întocmit un 

raport pentru a fi supus plenului Camerei Deputaților spre dezbatere 

și adoptare. 

Acum, în ceea ce privește ordinea, aș vrea să fac câteva 

precizări pe care le-am făcut la Senat. Și anume faptul că, potrivit 

art. 150, cred că este din Constituția României, inițiativa de 

revizuire a Constituției se adoptă de Camera Deputaților și de Senat, 

nefiind vorba de enumerarea standard în ceea ce privește Camerele 

Parlamentului, ci de o ordine de pronunțare. Nu se aplică însă 

regulile specifice primei Camere sesizate și Camerei decizionale, 

Camerele având puteri egale. Astfel încât, dacă se adoptă în formule 

diferite de redactare a textului, inițiativa se supune procedurii 

medierii. 

De aceea, eu v-aș ruga să fiți de acord și să propuneți 

Birourilor permanente reunite ca această inițiativă să reintre în 
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circuitul legislativ la Camera Deputaților, urmând ca cei de la 

Camera Deputaților să decidă când și cum se pronunță pe fond în 

plenul Camerei Deputaților, urmând ca Senatul să se pronunțe 

ulterior. 

Aceasta este și ceea ce privește procedura constituțională a 

traseului propunerii legislative și nu cred că dacă mai facem încă o 

ședință câștigăm timp pronunțându-ne încă o dată asupra a ceea ce 

membrii celor două comisii s-au pronunțat, practic, separat, ideea 

fiind aceeași. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Aveți comentarii de făcut? Alte observații? Alte sugestii? Ați 

reținut care este propunerea domnului senator? S-o retrimitem către 

cele două Camere. Camera Deputaților, întâi, să facă dezbaterea și 

aprobarea, supunerea la vot. Și după aceea să trecem la Senat să 

facem același lucru. Da? 

Bine. Vă mulțumesc. 

 

Domnul Ioan Munteanu: 

Am o problemă, domnule președinte, dacă îmi permiteți. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Vă rog, domnule Munteanu. 

 

Domnul Ioan Munteanu: 

Cred că la punctul 3 ar trebui să... 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Stați puțin, numai o clipă! Să încheiem cu punctul 8. Da? 

Domnul Ioan Munteanu: 

Da. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Am încheiat cu punctul 8. 

Bine. 

Vă rog. 

 

 



 9 

Domnul Ioan Munteanu: 

Cred că punctul 3 trebuie să rămână cu prelungirea termenului, 

că este vorba, s-a început depunerea candidaturilor pentru cele 

patru: ASF, BNR, AEB și CNCD, iar celălalt pe care l-ați introdus 

dumneavoastră și este corect să-l ducem pe punctul 9, suplimentar, 

pentru că este deschiderea depunerii candidaturilor. Dincolo era 

prelungirea termenului. Este o diferență între cele două. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Cred că este sesizarea corectă. Deci la punctul 3 este vorba 

de prelungirea termenelor și pentru ANRE deschiderea procedurii. 

 

    (Discuții în sală.) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu am auzit ce spune doamna Turcan. 

 

Doamna Raluca Turcan: 

Dacă îmi permiteți, cred că este o mică neconcordanță. În 

ședința Biroului de la Senat s-au luat niște decizii referitoare la 

ASF. Așa este? Noi nu am fost informați. Și avem în față doar o 

ordine de zi care prevede, așa cum a spus și domnul deputat, 

prelungirea unor termene pentru candidaturile la instituțiile de sub 

control parlamentar. 

Așa că o să vă rog să precizăm foarte clar instituțiile la care se 

prelungesc mandatele și instituțiile care intră în procedură de numire 

a persoanelor în consiliile de administrație, astfel încât să știe toată 

lumea exact ce se votează. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamna Turcan, nu am în față lista instituțiilor la care s-a 

demarat procedura, este cea pe care am avut-o la ultima ședință de 

Birouri permanente reunite. 

 

Doamna Raluca Turcan: 

Ați vorbit de ANRE și alții vorbesc de ASF. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Și ANRE-ul l-am discutat astăzi, ca instituție suplimentară pe 

care o introducem în procedura de desemnare a candidaților sau a 

propunerilor pentru posturile vacante. 

 

Doamna Raluca Turcan: 

Și ASF-ul rămâne pe prelungirea mandatelor sau pe 

schimbarea conducerii integrale? Adică este o diferență majoră. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu, eu nu-mi aduc aminte ca ASF-ul să fi fost în discuția 

referitoare decât la un singur post, era vorba de postul de 

vicepreședinte, nu ca instituție. 

 

Doamna Raluca Turcan: 

Și rămâne pe acea propunere. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Rămâne pe listă. 

 

Doamna Raluca Turcan: 

Deci nu s-a întâmplat absolut nimic la Senat, în Biroul de la 

Senat, nu? Nu s-a luat altă decizie, așa cum a apărut în presă că 

urmează să se propună demiterea conducerii ASF? 

 

    (Discuții în sală.) 

 

Faceți o informare, pentru că cei de la Cameră nu au fost 

informați. Nu este nicio dispută politică, este doar de informare. 

 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamna Turcan, vă repet, la ASF nu s-a discutat decât despre 

posturile care vor deveni vacante, dar nu astăzi. În trecut, am 

convenit în cadrul Birourilor permanente reunite că unul dintre 

posturile vacante este cel de vicepreședinte, care rămâne în 

continuare să beneficieze de prelungirea acestui termen de trei 

săptămâni. Da? 

Vă mulțumesc. 



 11 

Doamna Raluca Turcan: 

Deci rămânem doar pe acea poziție de prelungire. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Atât. 

 

Doamna Raluca Turcan: 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Cu aceasta am epuizat ordinea de zi. Ședința se ridică. 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.57. 

 

 

 

 

 

 

 


