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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 21 iunie 2012 

 

 

Şedinţa a început la ora 9.35. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul senator Vasile Blaga, preşedintele Senatului, 

asistat de domnii senatori Vasile-Cosmin Nicula  şi Alexandru Pereş, secretari ai Senatului. 

Domnul Vasile Blaga: 

Solicit colegilor să vină în sală. 

Domnule Rădulescu! Domnule Sârbu! Domnule Haşotti! Grupul parlamentar al UDMR! 

Grupul parlamentar progresist! 

Vă rog să-mi comunicaţi prezenţa. 

Doamnelor şi domnilor, 

Declar deschisă şedinţa Senatului de astăzi, 21 iunie 20012, şi vă anunţ că, din totalul de 133 de 

senatori, şi-au înregistrat prezenţa 72 de colegi, până în acest moment, restul de 61 fiind absenţi. 

Aşadar, cvorumul legal de lucru, de 67 de senatori, este îndeplinit. 

Şedinţa plenului Senatului este condusă de subsemnatul, asistat de domnii secretari Vasile-Cosmin 

Nicula şi Alexandru Pereş. 

Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. 

Sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt comentarii. 

Atunci, vă rog să votăm ordinea de zi. 

(Tabela electronică de vot indică 55 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere.) 

Vă rog foarte mult să scoateţi cartelele cu toţii şi să le introducem din nou. 

Domnule senator Severin, vă rog să votaţi că, altfel, nu suntem în cvorum. 

Supun din nou votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi.  

Vă rog să votaţi. 

(Tabela electronică de vot indică 59 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, nicio abţinere.) 

Din nou nu e cvorum. 

Vă rog, domnule senator Haşotti. 

Domnul Puiu Haşotti (din sală):  

Propun să facem prezenţa. 

Domnul Vasile Blaga: 

De acord. 

Vă rog, domnule senator Pereş, să faceţi apelul. 
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Domnul Alexandru Pereş: 

 Albert Álmos prezent 

2. Andrei Florin-Mircea absent 

3. Andronescu Ecaterina prezentă 

4. Antonescu George-Crin-Laurenţiu prezent 

5. Arcaş Viorel prezent 

6. Ariton Ion absent 

 Badea Viorel-Riceard prezent 

8. Banias Mircea-Marius prezent 

9. Bara Ion prezent 

10. Başa Petru absent 

11. Bădescu Iulian absent 

12. Bălan Gheorghe-Pavel prezent 

13. Belacurencu Trifon prezent 

14. Berca Gabriel absent 

15. Berceanu Radu-Mircea absent 

16. Bîgiu Marian-Cristinel absent 

17. Bîrlea Gheorghe absent 

18. Blaga Vasile prezent 

19. Boagiu Anca-Daniela absentă 

20. Boitan Minerva prezentă 

21. Bokor Tiberiu absent 

22. Borza Dorel-Constantin-Vasile absent 

23. Bota Marius-Sorin-Ovidiu prezent 

24. Calcan Valentin-Gigel absent 

25. Câmpanu Liviu absent 

26. Chelaru Ioan prezent 

27. Chirvăsuţă Laurenţiu prezent 

28. Chivu Sorin-Serioja prezent 

29. Cibu Constantin-Sever absent 

31. Coca Laurenţiu Florian prezent 
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32. Constantinescu Florin prezent 

33. Constantinescu Viorel absent 

34. Cordoş Alexandru prezent 

35. Corlăţean Titus prezent 

36. Crăciun Avram prezent 

37. Cseke Attila-Zoltán prezent 

38. Daea Petre prezent 

39. David Cristian prezent 

40. David Gheorghe prezent 

42. Diaconu Mircea absent 

43. Dobra Nicolae prezent 

44. Dumitru Constantin prezent 

45. Fekete-Szabó András-Levente absent 

46. Feldman Radu-Alexandru absent 

47. Filip Petru absent 

48. Fodoreanu Sorin prezent 

49. Frâncu Emilian-Valentin absent 

50. Frunda György absent 

51. Găină Mihăiţă prezent 

52. Geoană Mircea-Dan prezent 

53. Ghişe Ioan prezent 

54. Greblă Toni prezent 

55. Grosu Corneliu prezent 

56. Günthner Tiberiu absent 

58. Haşotti Puiu prezent 

59. Hărdău Mihail prezent 

60. Humelnicu Augustin-Daniel absent 

61. Ichim Paul  prezent 

62. Igaş Traian-Constantin absent 

63. Ion Vasile prezent 

64. Iordănescu Anghel absent 
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65. Jurcan Dorel absent 

66. Lazăr Sorin-Constantin  prezent 

67. Luca Raymond absent 

68. Mang Ioan prezent 

69. Marcu Gheorghe prezent 

70 Mardare Radu-Cătălin prezent 

71. Marian Ovidiu  prezent 

72. Marian Valer  prezent 

73. Markó Béla absent 

74. Mazăre Alexandru prezent 

75. Măgureanu Cezar-Mircea prezent 

76. Mărcuţianu Ovidius prezent 

78. Mihăilescu Petru-Şerban prezent 

79. Mitrea Elena  prezentă 

80. Mitrea Miron-Tudor prezent 

81. Mîrza Gavril prezent 

 Mocanu Alexandru absent 

Domnul Vasile Blaga: 

Suntem, suntem în cvorum. Vă mulţumesc. 

Vă rog să vă ocupaţi locurile. 

Supun din nou votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi. 

Vă rog să votaţi. Acum, vă rog să votaţi. 

Cu 69 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, nicio abţinere, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 

Sunt comentarii în legătură cu programul de lucru de astăzi? Nu sunt. 

Supun votului dumneavoastră programul de lucru. 

Cu 74 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abţinere, programul de lucru a fost aprobat. 

* 

La primul punct al ordinii de zi avem informarea plenului Senatului cu privire la respectarea 

principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru: 

1. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 

2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare 

(Solvabilitate II) în ceea ce priveşte data de transpunere şi data de aplicare a acesteia, precum şi data 

de abrogare a anumitor directive – COM (2012) 217 final. 
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 În conformitate cu prevederile punctului 11 alin. (2) din Procedura de lucru şi mecanismul 

decizional al Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar în temeiul Tratatului de la Lisabona 

de modificarea Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi a Tratatului de instituire a 

Comunităţii Europene, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, se aduce la cunoştinţa plenului Senatului 

că următoarele propuneri de acte europene nu încalcă principiul subsidiarităţii sau principiul 

proporţionalităţii: 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 

2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare 

(Solvabilitate II) în ceea ce priveşte data de transpunere şi data de aplicare a acesteia, precum şi data 

de abrogare a anumitor directive – COM (2012) 217 final. 

La  punctul 2 al ordinii de zi avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi 

adoptarea următoarei iniţiative legislative: 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Iniţiatorul este aici? Nu este.  

Mergem mai departe. 

*  

La punctul 3 al ordinii de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind efectuarea unui control de 

către Curtea de Conturi. 

Aveţi în faţă proiectul de hotărâre. Aveţi observaţii la el? Nu.  

Supun votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind efectuarea unui control de către 

Curtea de Conturi. 

Vă rog să votaţi. 

Cu 68 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 11 abţineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

* 

La punctul 4 al ordinii de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 din 

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

Dau cuvântul iniţiatorului, dacă este prezent. Vă rog, domnule senator Severin. 

Domnul Georgică Severin: 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Vă mulţumesc pentru efortul pe care l-aţi făcut, să fiţi astăzi aici. 

Referitor la punctul 4 din ordinea de zi, în ideea mea şi a colegului Cornel Pieptea de la PNL a 

fost o întoarcere la normal. Este firesc ca o lege care a fost modificată aproape pe ascuns, profitându-se 

de un protest parlamentar, să fie readusă la forma ei şi ca argumente nu voi aduce decât trei motive: 
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1. principiul simetriei - este absolut normal, aşa cum eşti ales, aşa să poţi fi demis; 

2. este normal ca toate tipurile de referendumuri să beneficieze de aceleaşi condiţii; 

3. pentru că aşa este drept. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, microfonul 9, doamna Irina Alexe, vă rog. 

Doamna Irina Alexe – şeful Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Dau cuvântul domnului preşedinte Toni Greblă, Comisia juridică, de numiri, disciplină şi imunităţi. 

Domnul Toni Greblă: 

Propunerea legislativă a suferit un amendament de tehnică legislativă în Comisia juridică, de 

numiri, disciplină şi imunităţi. Altfel, comisia vă propune spre dezbatere şi adoptare un raport de 

admitere, cu un singur amendament, împreună cu propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Senatul este primă Cameră 

sesizată. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Dacă, în cadrul dezbaterilor generale, colegii senatori doresc să ia cuvântul. Nu.  

Declar încheiate dezbaterile generale. 

Trecem la vot. Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente admise. Propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente admise. 

Cu 75 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri, raportul cu amendamente admise a fost 

adoptat. 

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă. 

Cu 75 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 3 abţineri, propunerea legislativă a fost adoptată. 

(Aplauze) 

Listă pentru liderii de grup. 
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* 

La punctul 5 al ordinii de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Domnul senator Pop nu este. Altcineva? 

Procedură, vă rog. 

Domnul Puiu Haşotti: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnule preşedinte, 

Stimaţi colegi, 

Guvernul încă nu are un punct de vedere foarte clar asupra acestei chestiuni. Vedeţi bine, este o 

solicitare de reexaminare şi v-aş propune retrimiterea la comisie pentru un raport săptămâna viitoare. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.  

Vă rog să votaţi. 

Cu 70 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 5 abţineri, propunerea domnului senator Haşotti a 

fost aprobată. 

* 

La punctul 6 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul 

naţional de dezvoltare a infrastructurii. 

Declar deschise dezbaterile generale.  

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnului Iulian Matache. Microfonul 9, domnule 

secretar de stat. 

Domnul Iulian Matache – secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul susţine aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru 

reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. Vă rog, domnule preşedinte Ovidiu Marian. 
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Domnul Ovidiu Marian: 

Mulţumesc. 

Potrivit obiectului de reglementare, Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii se 

redimensionează prin eliminarea unor proiecte prioritare ca urmare a neatribuirii vreunui contract de 

execuţie sau neexecutării contractelor atribuite. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supune plenului Senatului 

spre dezbatere şi adoptare raportul de admitere şi proiectul de lege. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Intervenţii? Domnule senator Geoană, vă rog. 

Domnul Mircea-Dan Geoană: 

Domnule preşedinte, 

Stimate colege, stimaţi colegi, 

Evident că acest proiect de lege încearcă să readucă un anumit tip de normalitate politică, 

administrativă, financiară, bugetară, inclusiv în relaţia cu partenerii noştri financiari internaţionali, dar 

îndrăznesc să adresez o solicitare Guvernului şi colegilor din Senat: subiectul unui program naţional 

care să continue cel mai de succes program de fonduri structurale europene din România, faimosul 

program numit Măsura 322. 

Sute şi mii de comunităţi rurale din România au întocmit proiecte eligibile, au cheltuit bani pe 

consultanţă, au creat speranţe în rândul comunităţilor din întreaga ţară.  

Banii europeni alocaţi acestui program au fost epuizaţi. S-au absorbit sută la sută. Nu ştiu câte 

programe europene au avut atât de mult succes şi atât de multă performanţă din partea administraţiei 

publice locale din România. Un număr de câteva sute de proiecte au fost declarate câştigătoare, 

eligibile, fără finanţare.  

Aş dori să adresez, şi pe această cale, o solicitare: a încerca să avem şi în România ceea ce alte 

ţări europene au făcut – continuarea cu resurse naţionale a unui program european ale cărui resurse au 

fost epuizate. În loc să încercăm să facem, aşa cum Guvernul anterior a încercat să creeze, un 

megaprogram – creat mai degrabă din iluzia că există finanţare –, să încercăm să vedem, în măsura 

resurselor noastre, dacă Guvernul ar putea să aloce resurse naţionale pentru continuarea Măsurii 322, 

în ordinea listei aprobate pe criterii obiective. Şi vreau să vă asigur că acest lucru – care a fost făcut şi 

de Polonia, şi de Spania în alte situaţii – va fi extrem de bine primit la Bruxelles. Atunci când România 

şi Guvernul României se vor duce din nou la Bruxelles cerând ceea ce cere şi prim-ministrul Ponta în 

mandatul pentru Consiliul European, mai multă flexibilitate în reorientarea de bani structurali europeni 

şi de coeziune către alte proiecte faţă de destinaţiile iniţiale, vreau să vă asigur că la Bruxelles vom 
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avea mult mai mult succes atunci când vom demonstra că un program european de succes a fost 

continuat cu bani naţionali, cu banii contribuabilului român. 

Este o pledoarie pentru comunităţile rurale din România. Acolo nu mai există culoare politică. 

Acolo există, pur şi simplu, oameni gospodari, primării care şi-au făcut treaba, oameni care arată că 

pot să absoarbă bani europeni şi cred că Guvernul României are obligaţia de a continua să finanţeze 

acest tip de program.  

Sunt de acord cu terminarea practică a PNDI, care a fost creat de o manieră total politică şi total 

aberantă din punct de vedere bugetar şi financiar, dar am solicitarea, în principal către ministrul 

finanţelor publice şi către miniştrii pe orizontala acestui subiect, să se aplece asupra acestui subiect.  

Sunt bani cheltuiţi, sunt speranţe năruite. Este păcat de Dumnezeu să nu dăm o injecţie de 

resurse mediului rural românesc, cu efecte multiplicatoare pe tot ce înseamnă creştere economică, 

dezvoltare şi ridicarea satului românesc în general! 

Vă mulţumesc foarte mult. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule senator. 

Sunt alte intervenţii? Nu sunt. Declar încheiate dezbaterile generale. 

Trecem la vot. Raportul comisiei este de admitere, fără amendamente. Proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul şi proiectul de lege. Un singur vot. 

Cu 63 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 6 abţineri, proiectul de lege a fost adoptat. 

* 

Punctul 7 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 lit. c) din Legea   

nr. 178/1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul iniţiatorului, domnului senator Frâncu. Nu este. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnului secretar de stat Florin Moţiu. Microfonul 

8, vă rog. 

Domnul Florin Aurel Moţiu – secretar de stat în Ministerul Justiţiei: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc mult. 

Domnul senator Greblă, preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări. 
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Domnul Toni Greblă: 

Stimaţi colegi, 

Domnul senator Frâncu propune ca absolvenţii liceelor cu clase bilingve să poată să devină 

automat traducători sau interpreţi. 

Consiliul Legislativ a transmis aviz nefavorabil. Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 

Comisia pentru egalitatea de şanse, împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, 

a avizat negativ propunerea legislativă. 

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări este de respingere a 

propunerii legislative.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră 

sesizată. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt. Declar încheiate dezbaterile generale. 

Trecem la vot. Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea 

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

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere a propunerii legislative. 

Cu 70 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, iar 

propunerea legislativă a fost respinsă. 

* 

Punctul 8 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Iniţiatorul, domnul deputat Călian, este prezent? Nu este prezent. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamnei Irinei Alexe. Vă rog, doamna chestor, 

microfonul 9. 

Doamna Irina Alexe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine propunerea legislativă. Suntem de acord cu raportul de respingere propus 

de comisie. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Domnule preşedinte Greblă, vă rog, microfonul 7. 
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Domnul Toni Greblă: 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a transmis aviz negativ.  

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări vă propune, cu unanimitate de 

voturi, un raport de respingere a propunerii legislative. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră 

sesizată. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt. 

Declar încheiate dezbaterile generale. 

Trecem la vot. Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea 

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

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 63 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă fiind respinsă. 

* 

Punctul 9 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii     

nr. 514/28 noiembrie 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

Dacă mai pleacă unul, doi, să ştiţi că ieşim din cvorum şi ar fi păcat. 

Iniţiatorul nu este prezent.  

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnului secretar de stat Florin Moţiu. Microfonul 

8, vă rog. 

Domnul Florin Aurel Moţiu: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule secretar de stat. 

Domnule preşedinte Greblă, microfonul 7. 

Domnul Toni Greblă: 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a transmis aviz negativ. Asociaţia 

Profesională a Consilierilor Juridici nu susţine propunerea legislativă. 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, vă propunem un raport de respingere.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră 

sesizată. 
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Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt. Declar încheiate dezbaterile generale. 

Trecem la vot. Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 76 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă fiind respinsă. 

* 

Punctul 10 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a Legii nr. 35/2008 pentru alegerea  Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

Iniţiatorii sunt în sală. Doriţi să luaţi cuvântul? Nu doriţi. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamnei Irina Alexe. Doamnă chestor, vă rog, 

microfonul 9. 

Doamna Irina Alexe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative. Susţinem raportul de respingere propus de 

comisie. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Domnule preşedinte Greblă, microfonul 7. 

Domnul Toni Greblă: 

Comisia pentru egalitatea de şanse, împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 

organizarea teritoriului şi protecţia mediului, a avizat negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări vă propune, 

cu unanimitate de voturi, un raport de respingere a propunerii legislative.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră 

sesizată. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt. Declar încheiate dezbaterile generale. 
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Trecem la vot. Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 72 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă fiind respinsă. 

* 

Punctul 11 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 30 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. 

Doreşte cineva din partea iniţiatorilor să ia cuvântul? Nu doreşte. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnului secretar de stat Florin Moţiu, microfonul 8. 

Domnul Florin Aurel Moţiu: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule secretar de stat. 

Domnule senator Greblă, microfonul 7, vă rog. 

Domnul Toni Greblă: 

Consiliul Legislativ a transmis aviz favorabil, dar cu numeroase observaţii şi propuneri.  

Membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, cu unanimitate de voturi, 

au decis să vă propună, stimaţi colegi, spre dezbatere şi adoptare un raport de respingere a propunerii 

legislative.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră 

sesizată. 

Domnul Vasile Blaga: 

Sunt intervenţii? Nu sunt. Declar încheiate dezbaterile generale. 

Trecem la vot. Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 72 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă a fost respinsă. 

* 

La punctul 12 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. 

Iniţiatorul, doamna deputat Anastase, este prezent? Nu este.  
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La dezbateri generale, dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat 

Moţiu. Microfonul 8. 

Domnul Florin Aurel Moţiu: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Punctul de vedere al Guvernului este acela că, având în vedere obiectul de reglementare al 

acestui proiect de lege, Parlamentul este singurul în măsură să decidă, să se pronunţe asupra adoptării 

acesteia. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc, domnule secretar de stat.  

Microfonul 7, domnul senator Greblă. 

Domnul Toni Greblă: 

Domnule preşedinte,  

Stimaţi colegi,   

Prezenta iniţiativă legislativă ne sugerează că din cei patru adjuncţi ai Avocatului Poporului – ale 

căror sarcini şi atribuţii sunt stabilite prin lege de către Avocatul Poporului – unul dintre aceştia, prin 

iniţiativa legislativă, să se numească Avocatul Copilului şi să-i fie definite atribuţiile şi competenţele. 

În această situaţie, s-ar crea un raport discriminatoriu faţă de ceilalţi adjuncţi ai Avocatului Poporului, 

ale căror atribuţii sunt stabilite de către Avocatul Poporului însuşi. 

Drept urmare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, în unanimitate, vă 

supune spre dezbatere şi adoptare un raport de respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. Senatul este Cameră decizională. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc.  

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul este 

Cameră decizională.   

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.  

Cu 64 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 9 abţineri, raportul de respingere nu a fost adoptat.   

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege. Vă rog. 

Cu 11 voturi pentru, 60 de voturi împotrivă şi 4 abţineri, proiectul de lege a fost respins.  

* 

La punctul 13 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind interzicerea 

explorărilor şi exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin 
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fracturarea (fisurarea) hidraulică şi anularea licenţelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care 

recurg la această tehnică. 

Dintre iniţiatori, este cineva prezent? Nu este nimeni prezent. 

Dau cuvântul, la dezbateri generale, domnului Gheorghe Duţu. Microfonul 9. 

Vă rog, domnule preşedinte. 

Domnul Gheorghe Duţu – preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Împărtăşim şi noi punctul de vedere al Ministerului Justiţiei şi propunem respingerea acestei 

iniţiative legislative. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc.  

Dau cuvântul unui reprezentant al Comisiei economice, industrii şi servicii. Vă rog să poftiţi.  

Domnul preşedinte Vosganian. Punctul 13, vă rog. Microfonul 7. 

Domnul Varujan Vosganian: 

Raportul la Propunerea legislativă privind interzicerea explorărilor şi exploatărilor perimetrelor 

cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase a primit din partea noastră raport de admitere, cu 

câteva amendamente, care ameliorează textul de lege fără a-i modifica conţinutul. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc.  

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente admise, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. Senatul este primă Cameră sesizată.  

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente admise. 

Domnule preşedinte, dumneavoastră v-aţi prezentat punctul de vedere al Guvernului, dar nu 

votaţi în Parlament. (Rumoare, discuţii)  

Cu 26 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă şi 7 abţineri, raportul cu amendamente admise a 

fost respins. 

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă. (Rumoare, discuţii)  

Ştiu că aţi avut alt punct de vedere până acum o lună şi jumătate, dar acum sunteţi la putere. 

Cu 11 voturi pentru, 53 de voturi împotrivă şi 9 abţineri, propunerea legislativă  a fost respinsă. 

* 

La punctul 14 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind abrogarea Legii    

nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.  



 - 22 - 

Declar deschise dezbaterile generale. Iniţiatorii nu sunt prezenţi. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Cozmanciuc Mugurel.  

Microfonul 9.  

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Corneliu Mugurel Cozmanciuc – secretar de stat în Ministerul Mediului şi 

Pădurilor: 

Bună ziua! 

Domnule preşedinte,  

Doamnelor şi domnilor senatori,  

Punctul de vedere al Guvernului este de a nu susţine propunerea legislativă şi este în 

concordanţă cu raportul comisiei, de respingere. 

Vă mulţumesc.   

Domnul Vasile Blaga: 

Şi eu vă mulţumesc.  

Domnul vicepreşedinte al Comisiei economice, industrii şi servicii. Vă rog, microfonul 7. 

Domnul Liviu-Titus Paşca:  

Domnule preşedinte,  

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a 

iniţiativei legislative. Nu sunt respectate prevederile art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale şi 

prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, care reglementează 

obligativitatea efectuării unui studiu de impact. 

Faţă de cele prezentate, propunem plenului Senatului, pentru dezbatere, raportul de respingere a 

propunerii legislative. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc domnului senator Paşca.  

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. 

Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. Senatul este primă Cameră sesizată.  

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 69 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă a fost respinsă. 

* 

La punctul 15 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.  



 - 23 - 

Declar deschise dezbaterile generale.  

Dintre iniţiatori, doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul vicepreşedinte Marius Alexandru Dunca. 

Microfonul 8. 

Domnul Marius Alexandru Dunca – vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Guvernul nu susţine această propunere legislativă şi susţine raportul de respingere. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc, domnule secretar de stat. 

Domnule senator Paşca, vă rog, microfonul 7. Vă rog, domnule senator.  

Domnul Liviu-Titus Paşca:  

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere. 

Menţionez că există aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. Prin natura reglementărilor, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi votată potrivit dispoziţiilor art. 76 

alin. (2) din Constituţia României. Senatul este primă Cameră sesizată. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc mult.  

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative, ea face parte din categoria legilor 

ordinare. Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 70 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 4 abţineri, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă a fost respinsă. 

* 

La punctul 16 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind abrogarea Legii    

nr. 220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Declar deschise dezbaterile generale.  

Iniţiatorii sunt prezenţi? Nu sunt prezenţi.  

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Răzvan Vulcănescu. 

Microfonul 9. 

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu – secretar de stat în Ministerul Sănătăţii: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 
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Guvernul nu susţine propunerea legislativă şi susţine raportul de respingere întocmit de 

Comisia pentru sănătate publică. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule secretar de stat. 

Domnul preşedinte al Comisiei pentru sănătate publică.  

Domnule senator Rotaru, microfonul 7. 

Domnul Ion Rotaru: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a 

avizat, de asemenea, negativ. Comisia pentru sănătate publică a întocmit un raport de respingere a 

propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este 

primă Cameră sesizată.  

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative.   Propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. Senatul este primă Cameră sesizată. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. Vă rog să votaţi.  

Cu 69 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă a fost respinsă. 

* 

La punctul 17 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind modificarea Legii 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.   

Declar deschise dezbaterile generale.  

Iniţiatorii sunt prezenţi şi doresc să ia cuvântul? Nu sunt prezenţi.  

Dau cuvântul domnului secretar de stat Vulcănescu Răzvan. Punctul de vedere al Guvernului. 

Microfonul 9. 

Domnul Răzvan Teohari Vulcănescu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative şi este de acord cu raportul de 

respingere a propunerii legislative formulat de Comisia pentru sănătate publică. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc.  
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Punctul de vedere al Comisiei pentru sănătate publică. Domnul preşedinte Rotaru. 

Domnul Ion Rotaru: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  

Iniţiatorii fac o confuzie între serviciile pe care ar trebui să le acorde organele de specialitate 

ale administraţiei publice centrale şi serviciile de sănătate solicitate de persoanele fizice. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a 

întocmit aviz negativ. Comisia pentru sănătate publică a întocmit raport de respingere. Propunerea 

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

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc.  

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. Senatul este primă Cameră sesizată.  

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 70 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă a fost respinsă. 

* 

La punctul 18 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind completarea alin. (3) al  

art. 76 din Legea nr. 215/2001. 

Declar deschise dezbaterile generale.  

Dintre iniţiatori, din Grupul parlamentar al UDMR, nu doreşte nimeni să ia cuvântul. 

Declar închise dezbaterile generale… Pardon, dau cuvântul reprezentantului Guvernului, 

doamna Alexe. Microfonul 8. 

Doamna Irina Alexe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte.  

Susţinem raportul de respingere propus de cele două comisii.  

Vă mulţumesc.   

Domnul Vasile Blaga: 

Din partea Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 

sau a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, rog un coleg… Dumneavoastră?  

Vă rog, domnule senator Belacurencu, microfonul 7. 

Domnul Trifon Belacurencu:   

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.  
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Raportul comun este de respingere. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc mult.  

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comun al comisiilor este 

de respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul 

este Cameră Decizională.   

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.  

Cu 69 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, nicio abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

proiectul de lege fiind, astfel, respins. 

* 

La punctul 19 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dacă iniţiatorul, domnul deputat Păduraru, nu este prezent, dau cuvântul reprezentantului 

Guvernului, doamna Irina Alexe. 

Doamna chestor, microfonul 8. 

Doamna Irina Alexe: 

Mulţumesc. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Suntem de acord cu raportul de respingere 

propus de comisie. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Microfonul 7, domnul Belacurencu.  

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Trifon Belacurencu: 

Consiliul Legislativ a avizat negativ acest proiect de lege. Comisia a adoptat un raport de 

respingere. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul este Cameră decizională. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  
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Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul este 

Cameră decizională. 

Supun votului raportul de respingere. 

Cu 70 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, proiectul de lege a fost respins, 

prin adoptarea raportului de respingere. 

* 

La punctul 20 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea 

Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. 

Declar deschise dezbaterile generale.  

Dintre iniţiatori, doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul Mircea Diaconu, microfonul 9. 

Vă rog, domnule ministru. 

Domnul Mircea Diaconu – ministrul culturii şi patrimoniului naţional: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule ministru. 

Din partea Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 

sau a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport…  

Microfonul 5, vă rog, domnule preşedinte Hărdău. 

Domnul Mihail Hărdău: 

Vă mulţumesc. 

Comisiile reunite au adoptat un raport de respingere. Avem un aviz favorabil din partea 

Consiliului Legislativ. Senatul este Cameră decizională. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comun al comisiilor este 

de respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul 

este Cameră decizională. 

Supun votului raportul de respingere. 
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Cu 69 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, raportul de respingere a fost 

adoptat, proiectul de lege fiind, astfel, respins. 

* 

La punctul 21 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru completarea Legii            

nr. 590/2003 privind tratatele. 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dintre iniţiatori, doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamna secretar de stat Cristina Crişu, microfonul 10. 

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

Parlamentul: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Din partea Comisiei pentru politică externă sau a Comisiei pentru administraţie publică, 

organizarea teritoriului şi protecţia mediului, tot domnul senator Belacurencu.  

Microfonul 7, vă rog. 

Domnul Trifon Belacurencu: 

Cele două comisii sesizate pentru raport au hotărât să adopte un raport de respingere. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise… Nu doriţi, domnule senator Paşca. Declar închise dezbaterile generale. Trecem 

la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comun al comisiilor este 

de respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul 

este Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 70 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

proiectul de lege fiind respins. 

* 

La punctul 22 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 80 

din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare. 
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Dintre iniţiatori… nu doreşte nimeni să ia cuvântul, da? 

Mulţumesc. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Tătaru, 

microfonul 9.  

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Dan Tătaru – secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine acest proiect de lege. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule secretar de stat. 

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, domnul senator 

David. Nu este.  

Domnule senator Fodoreanu, vă rog să prezentaţi punctul de vedere al Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. Vă rog, microfonul 2. 

Domnul Sorin Fodoreanu: 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a adoptat, în unanimitate, un 

raport de respingere. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule senator Fodoreanu. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, Senatul 

fiind Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 65 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, nicio abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

proiectul de lege fiind respins. 

Un pic de răbdare, că mai avem cinci-şase puncte pe ordinea de zi. (Discuţii la prezidiu) 

Aveţi dreptate. Deci raportul de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar.  

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege. 

Cu două voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, o abţinere, proiectul de lege a fost respins. 

* 

La punctul 23 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare. 

Dintre iniţiatori, doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. 
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Dau cuvântul, la dezbateri generale, domnului secretar de stat Dan Tătaru, microfonul 9. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Dan Tătaru: 

Domnule preşedinte, 

Guvernul nu susţine această propunere legislativă. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Domnul senator Fodoreanu.  

Microfonul 7, domnule senator. 

Domnul Sorin Fodoreanu: 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a adoptat, în unanimitate, un 

raport de respingere. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 69 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abţinere,  raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă fiind respinsă. 

* 

La punctul 24 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. 

Cred că nu este prezent niciun iniţiator, pentru că este din legislatura trecută. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamna chestor Irina Alexe, microfonul 8. 

Doamna Irina Alexe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Într-adevăr, este vorba despre o propunere legislativă din 2007, pe care niciunul dintre guverne, 

de atunci şi până acum, nu a susţinut-o. Suntem de acord cu raportul de respingere propus de comisie.  

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 
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Microfonul 7, domnul senator Fodoreanu. 

Domnul Sorin Fodoreanu: 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Raport de respingere din partea 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

Senatul fiind Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 73 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

propunerea legislativă fiind, astfel, respinsă. 

* 

La punctul 25 al ordinii de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. 

Iniţiatorii nu sunt prezenţi. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamna chestor Irina Alexe, microfonul 8. 

Doamna Irina Alexe: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Suntem în aceeaşi situaţie. Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Suntem 

de acord cu raportul de respingere propus de comisie. 

Mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Un reprezentant al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări… domnul 

senator Greblă, microfonul 4. 

Vă rog, domnule preşedinte. 

Domnul Toni Greblă: 

Raport de respingere a proiectului de lege. Senatul este Cameră decizională. Proiectul de lege 

face parte din categoria legilor organice. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  
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Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, Senatul 

fiind Cameră decizională. 

Supun votului raportul de respingere. 

Cu 75 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, raportul de respingere a fost 

adoptat, proiectul de lege fiind respins. 

* 

La punctul 26 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Prigoană, iniţiatorul, nu este prezent. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul Liviu Voinea, microfonul 9. 

Vă rog, domnule secretar de stat. 

Domnul Liviu Voinea – secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice: 

Domnule preşedinte,  

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Domnule preşedinte Nicolaescu, microfonul 7, vă rog. 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă. La fel, Consiliul Legislativ. Comisia pentru cultură, 

artă şi mijloace de informare în masă, de asemenea, raport de respingere. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. Raportul comisiei este de 

respingere. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, Senatul fiind Cameră 

decizională. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 70 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abţinere, raportul de respingere a fost adoptat, 

proiectul de lege fiind respins. 
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* 

La punctul 27 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea Legii            

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

Române de Televiziune. 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Domnul deputat Taloş nu este prezent.  

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul ministru Diaconu.  

Microfonul 8, vă rog. 

Domnul Mircea Diaconu: 

Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Se cere, în mod normal, o altă Lege nr. 41, depolitizată. Deci orice modificare pe traseu este 

inutilă.  

Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

Vă mulţumesc. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc, domnule ministru. 

Domnul senator Nicolaescu, microfonul 7.  

Vă rog, domnule preşedinte. 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu: 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – aviz negativ. Comisia pentru 

cultură, artă şi mijloace de informare în masă – raport de respingere. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Sunt intervenţii? Nu sunt.  

Declar închise dezbaterile generale. Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul comun al comisiilor este de respingere a proiectului de lege. Proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. Senatul este Cameră decizională. 

Supun votului raportul de respingere. 

Cu 67 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 abţineri, raportul de respingere a fost adoptat. 

Proiectul de lege a fost respins. 

* 

La punctul 28 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru înfiinţarea Studioului 

Teritorial Constanţa al Societăţii Române de Televiziune. 
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Iniţiatorul nu este prezent. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul Liviu Voinea.  

Vă rog, domnule secretar de stat, microfonul 9. 

Domnul Liviu Voinea : 

Domnule preşedinte, 

Guvernul nu susţine proiectul de lege. 

Domnul Vasile Blaga: 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Sergiu Nicolaescu, microfonul 7. 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu: 

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a adoptat un raport de respingere. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc mult. 

Intervenţii nu sunt. 

Declar închise dezbaterile generale. 

Trecem la vot. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul comun al comisiilor este de respingere a proiectului de lege. Este vorba de un proiect 

de lege cu caracter de lege organică. 

Senatul este Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. 

Cu 73 de voturi pentru, niciun vot împotrivă şi o abţinere, proiectul de lege a fost respins prin 

adoptarea raportului de respingere. 

* 

Trecem acum la voturi finale din şedinţe anterioare. 

La punctul 29 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa plenului din data de 6 decembrie 2011 şi în şedinţa 

din 21 mai 2012 şi nu a întrunit numărul de voturi. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente admise. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 
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Vă aduc la cunoştinţă că, prin raportul comisiei, s-a propus modificarea titlului Proiectului de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii 

învăţământului nr. 84/1995 în „Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 73/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat”. 

A fost necesar acest amendament, întrucât Legea nr. 84/199 – Legea învăţământului a fost 

abrogată expres prin Legea nr. 1/2011 –  Legea educaţiei naţionale. 

Aşadar, trebuie să adoptăm proiectul de lege în forma amendată de comisia de specialitate. 

Domnul Ilie Sârbu (din sală): 

Doresc să iau cuvântul. 

Domnul Vasile Blaga: 

Doriţi să interveniţi? 

Vă rog, domnule senator Sârbu. 

Domnul Ilie Sârbu: 

Domnule preşedinte, 

Ştim că e puţin dificil, dar totuşi încerc, poate plenul va aproba propunerea noastră: punctul 29 

din ordinea de zi – Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 

pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi punctul 30 din ordinea de zi –  Proiectul de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul educaţiei şi cercetării, să le trimitem la comisie. 

Guvernul n-a apucat încă să ne transmită un punct de vedere. 

Domnul Vasile Blaga: 

În regulă, domnule lider de grup. Mulţumesc, domnule senator. 

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie a proiectelor de lege de la poziţiile 29 şi 

30 din ordinea de zi. 

Vă rog să votaţi. 

Cu 71 de voturi de voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri, propunerea de retrimitere la 

comisie a fost aprobată. 

* 

La punctul 31 al ordinii de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări este de admitere, fără 

amendamente. 
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Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 

Reluăm votul şi supun la vot proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei. 

Cu 69 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere, proiectul de lege a fost adoptat. 

* 

La punctul 32 al ordinii de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în plenul şedinţei din 23 aprilie 2012. 

Reluăm votul. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente admise. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege. 

Cu 77 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, proiectul de lege a fost adoptat. 

* 

La punctul 33 al ordinii de zi este înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor 

europene. 

Vă reamintesc că proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa plenului din 21decembrie 2011. 

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul comisiei este de admitere, cu amendamente admise. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Senatul este Cameră decizională. 

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

Cu 77 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, proiectul de lege a fost adoptat. 

* 

Procedură, domnul senator Sârbu. Vă rog. 

Domnul Ilie Sârbu: 

Domnule preşedinte, 

Revin cu aceeaşi rugăminte pentru ultimele 3 puncte din ordinea de zi: Proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi 

funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, Proiectul de 
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lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri 

de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelarului primului-ministru şi stabilirea 

unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. 

Vă rog să supuneţi la vot retrimiterea la comisie. 

Domnul Vasile Blaga: 

Vă mulţumesc. 

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie a proiectelor de lege de la poziţiile 34, 35 

şi 36 din ordinea de zi. 

Vă rog să votaţi. 

Cu 65 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi o abţinere, propunerea domnului senator Sârbu a 

fost aprobată. 

* 

Am epuizat ordinea de zi, dar vă citesc în continuare nota pentru exercitarea de către senatori 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea  unor facilităţi la plata preţului 

acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare în scopul privatizării Societăţii Comerciale „Petromidia” – S.A. 

Constanţa; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea 

Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul pensiilor administrate privat; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea 

unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei „Delta Dunării”; 

- Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;  

- Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator; 
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- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri 

de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006;   

- Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii;  

- Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării; 

- Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea 

şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art.7 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal;     

- Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române 

şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011  pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de 

permanenţă;  

- Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă 

pentru ţiţei şi produse petroliere;  

- Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră;  

- Lege privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974; 

- Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr. 487/2002; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; 

- Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea rezidenţiatului; 
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- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia 

termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;  

- Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind 

echipamentele sub presiune transportabile; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

- Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene;  

- Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea 

unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”-S.A. şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a 

Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud”-S.A. Bucureşti şi a Societăţii 

Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord”-S.A. Târgu-Mureş, precum şi a 

societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice;  

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea 

art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 

SAPARD;  

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea 

organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării 

rurale, în plan intern şi internaţional; 

Vă mulţumesc. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar încheiate lucrările şedinţei de astăzi. 

Ne revedem luni. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 10.50. 

 

 


