
S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 28 mai 2019 

S U M A R 

 

 

1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. 3 

2. Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale 

asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor 

art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, republicată: 

- Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; 

- Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice; 

- Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi 

pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare; 

- Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2017 privind  asistenţa  medicală comunitară; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de 

susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie – procedură de 

urgență; 

- Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea 

proiectelor de importanţă naţională privind rețeaua electrică de transport; 

- Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr.18/1991; 

- Lege privind statutul personalului feroviar.  
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3. Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea unor iniţiative legislative: 

- Proiectul de lege – Legea turismului; (b211/2019) 

- Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; (b224/2019) 

- Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la 

distanţă. (b83/2019) 
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4. Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la 9, 14, 15 și 18 

mai 2019, a unor iniţiative legislative: 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru 

asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative; 

(L154/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere; (L155/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat; (L150/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul ordinii şi siguranţei publice; (L151/2019) 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2019 

privind protecția know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care 

constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; (L190/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L191/2019) 
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5. Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, 

a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018. (L162/2019) 

(Retrimitere la Comisia pentru politică externă.) 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 28 mai 2019 

 

Şedinţa a început la ora 16.30. 

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

Senatului, asistat de domnii Ion Ganea și Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca:  

Doamnelor și domnilor senatori, vă rog să luați loc. 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 28 mai 2019, și vă anunț că, din totalul de 

136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența 88. 

Ședința plenului este condusă de subsemnatul, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnul 

senator Ion Ganea și domnul senator Marcel Vela. (Discuții.) 

Face microfonie. 

Ordinea de zi pentru ședința plenului a fost distribuită.  

Dacă nu sunt comentarii... Vă rog.  

Programul? N-am ajuns la el. Da. N-am ajuns la el. 

Deci dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot ordinea de zi. 

Vă rog să votați. 

Vă mulțumesc.  

Cu 52 de voturi… vă rog să lăsați… 52 de voturi pentru, 2 abțineri, un vot împotrivă, ordinea 

de zi… 

Cu 52 de voturi pentru – dați sonorul mai tare, vă rog –, 2 abțineri și un vot împotrivă, un 

senator nu votează, ordinea de zi a fost aprobată. 

Programul de lucru: 16.00 – 18.00, lucrări în plenul Senatului; 17.00, vot final; 18.00 – 18.15… 

după ora 18.00, se propune ca întrebările, interpelările și răspunsurile să fie depuse în scris. 

La Biroul permanent ultim s-a luat hotărârea introducerii pe ordinea de zi a solicitării Comisiei 

pentru constituționalitate de a lucra în paralel cu plenul Senatului. 

Totodată, vă informez că, dacă vine raportul, o să facem o pauză de 5 minute pentru a avea un 

Birou permanent urgent, pentru a vă propune rezultatul analizei Comisiei de constituționalitate. 

Cu aceste amendamente, supun votului această solicitare. 

Vă rog să votați. 

Deci programul de lucru, cu Comisia de constituționalitate. 

73 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. 
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Programul de lucru a fost aprobat. 

* 

Vă informez: notă pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii 

Constituţionale. 

În conformitate cu art.15 alin.(2) şi (3) din Legea nr.47 privind organizarea şi funcţionarea 

Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către 

senatori a dreptului de sesizare, următoarele legi: 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii; 

2. Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice; 

3. Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni 

sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii 

nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 

privind  asistenţa  medicală comunitară; 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine 

pentru activitatea de reproducţie – procedură de urgență; 

6. Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor 

de importanţă naţională privind rețeaua electrică de transport; 

7.  Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991. 

8.  Lege privind statutul personalului feroviar. 

Vă informez că termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură 

de urgenţă şi de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, 

astăzi, 28 mai 2019. 

* 

La punctul 1, Secțiunea I a ordinii de zi, avem aprobarea procedurii de urgenţă pentru 

dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative. 

Se supun aprobării Senatului dezbaterea și adoptarea următoarelor: 

1. Proiectul de lege – Legea turismului. (b211/2019) 

Inițiator, Guvernul României.  

Se susține? 
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Domnul secretar de stat Bogdan Tomoiagă. 

Domnul Gheorghe-Bogdan Tomoiagă – secretar de stat la Ministerul Turismului: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Adoptarea unei legi a turismului răspunde obiectivului de consolidare și unificare a cadrului 

legal pentru turism, astfel încât acesta să asigure o bună aplicabilitate și să garanteze standarde ridicate 

în furnizarea serviciilor specifice turismului, armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii 

Europene. 

Ministerul Turismului susține aprobarea dezbaterii în procedură de urgență. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc.  

Supun la vot această solicitare. 

Vă rog să votați. 

Cu 82 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri, a fost aprobat. 

2. Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. (b224/2019) 

Inițiator, Guvernul României. 

Domnul ministru Viorel Ilie.  

Vă rog. Microfonul 8. 

Domnul Viorel Ilie – ministrul pentru relația cu Parlamentul:  

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Stimați colegi, 

Guvernul solicită procedură de urgență, fapt pentru care vă rog să adoptați ca Proiectul de lege 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe să fie discutat în procedură de urgență. 

Mulțumesc.  

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc.  

Supun votului dumneavoastră această solicitare.  

Vă rog să votați. 

Cu 66 de voturi pentru, 24 împotrivă, proiectul a fost adoptat. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 

privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (b72/2019) 

Dacă inițiatorii susțin proiectul.  

Nu-l susțin. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul 

silvic. (b75/2019) 
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Dacă inițiatorii susțin proiectul.  

Nu-l susțin, nu se supune la vot. 

5. Propunerea legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor. (b76/2019) 

Dacă inițiatorii sunt prezenți.  

Nu susțin. 

6. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă. 

(b83/2019) 

Dacă inițiatorii susțin.  

Vă rog, domnule senator Fălcoi. 

Domnul Nicu Fălcoi: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Am văzut cu toții cozile de duminică de la secțiile de vot. 

În opinia noastră, a inițiatorilor, acest proiect de lege reprezintă o prioritate pentru România.  

Vă rog să aprobați procedura de urgență. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc și eu. 

Pentru această inițiativă vă rog să votați.  

E vorba de procedura de urgență, da? 

Cu 66 de voturi pentru, 17 împotrivă, o abținere, s-a aprobat procedura de urgență. 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (b84/2019) 

Dacă inițiatorii sunt în sală. Susțin? 

Nu. 

8. Propunerea legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. (b86/2019) 

Inițiatorii sunt în sală?  

Nu. 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind 

acordarea biletelor de valoare. (b90/2019) 

Inițiatorii sunt în sală? Susțin?  

Nu. 

10. Propunerea legislativă privind suspendarea permisului auto. (b92/2019) 

Inițiatorii sunt în sală? 

Nu. 
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11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.147/2000 privind 

reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. (b93/2019) 

Inițiatorii sunt în sală?  

Nu. 

12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 

1991 şi pentru modificarea şi completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (b94/2019) 

Inițiatorii sunt în sală?  

Nu. 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a art.32 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (b101/2019) 

Inițiatorii sunt în sală?  

Nu. 

14. Propunerea legislativă pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000. (b106/2019) 

Inițiatorii sunt în sală?  

Nu. 

15. Propunerea legislativă pentru abrogarea art.881 – art.888 din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată, a punctului 45 al art.I şi a art.II, art.III, art.VI din Legea nr.207/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a punctelor 3 şi 4 ale art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.92/2018. (b202/2019)  

Inițiatorii sunt în sală?  

Vă rog, doamna senator. Sunteți inițiator? Microfonul 2. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Domnule președinte de ședință, 

Am cerut cuvântul încă de când ați supus la vot ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Nici nu 

vă uitați măcar aici, la băncile astea. Mergeți în continuare… 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mă uit peste tot și avem un secretar… 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Păi, să conduceți o ședință presupune să vedeți cine ridică mâna, că poate vrea să ia cuvântul. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci doamna senator, dacă vreți… 
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Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Deci abia acum, după 15 minute de la începerea ședinței, îmi dați și mie cuvântul. 

Haideți să vă spun despre ce e vorba, dacă tot am ajuns la acest microfon și e funcțional. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Da. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Vreau să protestez împotriva ordinii de astăzi, pentru că pe această ordine de zi trebuia să se 

afle raportul Comisiei juridice în ceea ce privește cererea Parchetului General pe numele domnului 

Tăriceanu pentru începerea urmăririi penale. Acel dosar se află la Comisia juridică din decembrie 

2018. Nu vă mai puteți ascunde. Pentru că, iată, după votul de duminică, 26 mai, românii au spus clar 

că nu mai vor penali în funcții publice. Au spus clar că nu mai vor să fie conduși de hoți.  

Așa că, dacă vreți dumneavoastră, majoritatea asta parlamentară, deocamdată, formată din 

PSD, ALDE, UDMR, să dați drumul dosarului Tăriceanu. Pentru că altă șansă să redăm încrederea 

românilor în clasa politică și în Parlament nu avem, decât să lăsăm justiția să-și facă treaba… 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

E în regulă. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

…și să curățăm instituțiile publice de condamnați penal. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

E în regulă. 

Bine. Vă mulțumesc. 

Deci eram la punctul 14, Propunerea legislativă pentru completarea art.36 din Legea educaţiei 

fizice… (Discuții.) 

La 15 eram, da?  

Deci la punctul 15, pentru modificarea Legii nr.304/2004. 

Inițiatorii sunt în sală?  

Nu. 

16. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 

Sistemului de Pensii Private. (b215/2019)  

Inițiatorii sunt în sală? 

 Nu sunt. 

17. Propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale. (b218/2019) 

Inițiatorii sunt în sală?  
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Nu. 

Se susține?  

Nu. 

Vă mulțumesc. 

* 

La punctul 2, Secțiunea I, avem notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru 

dezbatere şi adoptare la 9, 14, 15 și 18 mai 2019, a unor iniţiative legislative: 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 

victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative.  (L154/2019) 

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere. (L155/2019)      

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile 

militare de stat. (L150/2019) 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

ordinii şi siguranţei publice. (L151/2019) 

5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2019 privind 

protecția know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale 

împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative. (L190/2019) 

6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. (L191/2019) 

Inițiativele legislative se vor considera adoptate prin împlinirea termenului. (Discuții.) 

Deci aceste inițiative se consideră adoptate prin împlinirea termenului și urmează să fie trimise 

la Camera Deputaților ca și Cameră decizională. 

* 

La punctul 1 avem Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de 

proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, 

semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018. (L162/2019) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamna Monica Gheorghiță, secretar de stat la 

MAE. 
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Vă rog. Microfonul 8.  

Doamna Monica Dorina Gheorghiță – secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Vă rugăm să adoptați Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 

şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de 

proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, 

semnat la Abu Dhabi la 17 octombrie 2018. 

Proiectul reglementează posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor 

destinate autorizării de către misiunile diplomatice ale celor două state, în baza celor două Convenții 

de la Viena, cea privind relațiile diplomatice și cea privind relațiile consulare. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc și eu. 

Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de politică externă, domnul senator Dumitrescu. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință. 

Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat în unanimitate în Comisia de politică externă. 

Acest proiect de lege face referire la un schimb realizat între România și Emiratele Arabe Unite 

în legătură cu dobândirea unui drept de proprietate. În conformitate… 

Nu se aude? Așa.  

În conformitate – deci revin –, conform Regulamentului Senatului, a fost luat în discuție 

acest… așa?… ne taie microfonul… a fost luat în discuție acest proiect de lege pentru ratificarea unui 

acord între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea dreptului de 

proprietate asupra unor terenuri, în condiții de reciprocitate, conform Convenției de la Viena, pentru 

construirea sediilor misiunilor țărilor respective în aceste state. 

În conformitate cu prevederile regulamentare, raportul prezentat de către comisie este raport de 

admitere, fără amendamente. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă sunt intervenții.  

Vă rog, domnule Corlățean.  

Imediat.  

Și pe urmă domnul Cîțu. 



 - 11 - 

Domnule senator Corlățean, vă rog. 

Imediat, imediat. Era dânsul înainte. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc. 

Grupul senatorial PSD va vota pentru adoptarea proiectului de lege.  

El, de fapt, reprezintă o practică larg răspândită în relațiile internaționale între state la nivel 

diplomatic și consular și, în mod specific, aici chiar este o necesitate. Și din acest punct de vedere vom 

vota adoptarea unui proiect de lege care era bine să fi apărut de mai multă vreme, pentru rațiuni pe care 

Ministerul de Externe le cunoaște. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc și eu. 

Domnule senator Cîțu, vă rog.  

Microfonul central. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Am o întrebare pentru minister. În proiect se spune că se încheie acordul ca obiect de 

achiziționare a terenurilor de către persoane fizice și juridice. Dacă puteți – era pentru minister 

întrebarea –, dacă puteți să ne spuneți ce înseamnă asta, că terenurile pot fi achiziționate de către 

persoane fizice și juridice. Persoane fizice pentru misiuni diplomatice? Cum pot să achiziționeze? Care 

este rolul acestor persoane fizice în tratat? (Discuții.) 

Deci asta era întrebarea: de ce avem aici persoane fizice, în acest tratat, care este rolul? 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Am înțeles. Am înțeles. 

Bine, vă mulțumesc. 

O s-o rog pe doamna secretar de stat să răspundă.  

Microfonul 8, vă rog. 

Doamna Monica Dorina Gheorghiță: 

Domnule senator, îmi permit să vă răspund în scris la această chestiune. E o chestiune tehnică 

și voi consulta colegii. În maximum o săptămână veți avea răspunsul. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă rog, clarificări din cele două partide, da? 

Domnule senator Corlățean, vă rog. 
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Domnul Titus Corlățean: 

Nu, un singur comentariu la întrebarea colegului senator. 

Atunci când vorbim de terenuri care pot fi dobândite în proprietate de către state pe teritoriul 

celuilalt stat, având ca destinație exclusiv sediul misiunii diplomatice sau consulare, acestea constituie 

obiectul unui acord interguvernamental, care se aprobă prin lege de ratificare în Parlament. Aici nu e 

vorba de persoane fizice sau de altă natură. Trebuie să fie un lucru foarte clar și așteptăm ca Ministerul 

de Externe să facă această precizare. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

Domnul… nu mai vreți. 

Domnule senator Goțiu, vă rog. 

A, mai doriți? Vă rog.  

Domnul Țapu Nazare întâi. Microfonul 2. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Am o rugăminte către Guvernul României: trimiteți, domnule, oameni pregătiți. Vin secretari 

de stat aici care habar n-au despre ce-i vorba. Cum să votăm în necunoștință de cauză, când Guvernul 

trebuie să ne răspundă la întrebări? 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci v-a explicat domnul Corlățean, că de fapt este un acord guvernamental. Da. 

Domnul Goțiu… (Discuții.) Am înțeles.  

Domnul senator Goțiu. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Ținând cont că nu ni se poate oferi un răspuns acum, propun retrimiterea la comisie, cu termen 

de o săptămână, până primim răspunsul Guvernului. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci este o propunere din partea Grupului USR de retrimitere la comisie. 

Stimați colegi, sunteți atenți vă rog frumos? (Discuții.)  

Cine? 

A, domnul senator Dumitrescu. Vă rog. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

În conformitate cu prevederile legale, acest raport consfințește faptul că în aplicarea unei 

convenții internaționale, a Convenției de la Viena, se face un schimb de proprietăți între cele două state. 
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Constituirea dreptului de proprietate poate fi diferită, în sensul că terenurile alese trebuie să ajungă în 

proprietatea statului și acest lucru se poate face fie că ele sunt în proprietatea statului, fie că o parte din 

ele sau ele sunt în partea… au fost ale unor persoane juridice. Pe cale de consecință, după ce s-au 

reglementat aceste raporturi și ele au intrat în proprietatea statului, aceste terenuri pot să fie schimbate 

între cele două țări. Nu putem să mergem cu o situație confuză în ceea ce privește proprietatea, care 

trebuie să fie eminamente de stat, pentru că este raport între țări, adică este vorba despre state. 

Acesta este înțelesul textului respectiv pentru constituire. (Discuții.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci a explicat domnul… 

Domnule Goțiu, vă mai țineți solicitarea după explicația domnului președinte? (Discuții.)  

Deci s-a solicitat…  

Domnule lider de la PSD, dacă vă mai uitați și la… (Discuții.) 

Domnule senator Brăiloiu, vă rog și pe dumneavoastră să stați în sală, că avem un vot. 

Deci s-a solicitat retrimiterea la comisie. 

Cine este pentru? 

Vă rog să votați.  

38 pentru, 2 împotrivă… (Discuții.)  

Deci constat că nu este cvorum.  

Vă rog frumos să verificăm cvorumul.  

Vă rog să verificăm, printr-un vot electronic, cvorumul.  

Deci va fi un vot de cvorum. Vă rog frumos. (Discuții.) 

Vă rog, domnule Vela. (Discuții.) 

Pe procedură, domnule Vela, da. 

Domnul Ion Marcel Vela:  

Doamnelor și domnilor senatori, 

Înainte de a fi votul pentru a afla cvorumul de ședință, eu solicit ca cei care astăzi sunt absenți 

să nu poată să-și ridice indemnizația de ședință. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci dăm un vot de cvorum și după aceea aștept Biroul permanent la sala Biroului permanent. 

Vă rog frumos, da? (Discuții.) 

Nu ne mai întoarcem dacă nu e cvorum. 

Deci un vot pentru cvorum, să spunem „prezent”, da? De prezență.  

Vă rog frumos, votați. (Discuții.) 

Se cere listă de către liderul de grup. 
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Vă rog, aștept membrii Biroului permanent la sala Biroului permanent. (Discuții.) 

Am zis de listă, da. 

Domnule senator Goțiu, haideți, că s-a terminat ședința. Vă rog. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Doar o precizare: proiectul anterior s-a retrimis la comisie; cvorumul s-a verificat după. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci n-a fost cvorum nici la proiectul… 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Cvorumul este legat de prezența în sală. Prezența în sală s-a verificat după ce s-a acordat votul 

pentru retrimiterea la comisie. Deci proiectul… votul a fost pentru retrimiterea la comisie când încă 

mai erau prezenți în sală. Doar după s-a verificat cvorumul. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 17.00. 


