
S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 21 octombrie 2019 

 

S U M A R 

 

1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. 16; 17; 41 

2. Domnul senator Ioan-Iustin Talpoș informează plenul Senatului că, începând cu 

data de 21 octombrie a.c., se afiliază Grupului parlamentar al PNL. 

16 

3. Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data 

de 18 octombrie 2019, a unor iniţiative legislative: 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru 

prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru 

asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea 

digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. 

(L347/2019) 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind 

instituirea unor facilităţi fiscale. (L348/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice. (L349/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. 

(L350/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru 

modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi 

serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale 

neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar. (L352/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice. (L353/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării 

17 
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publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în 

perioada 2014 – 2020. (L354/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. (L355/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru 

modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în 

administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. (L356/2019) 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind 

prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. 

(L358/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală. (L359/2019) 

- Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua 

europeană de prevenire a criminalității – EUCPN de către Poliţia Română, 

precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte. (L360/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru 

modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind 

aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. (L361/2019) 

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

prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor. (L362/2019) 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea 

europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul 

lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de 
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muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) 

nr.1296/2013. (L363/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru 

modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.111/2011 privind comunicațiile electronice. (L364/2019) 

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

modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. (L365/2019) 

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

modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în 

sistemul de sănătate. (L366/2019) 

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

modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală. 

(L367/2019) 

- Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 

privind serviciile poștale. (L369/2019)  

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte 

normative în vigoare. (L372/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 

privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc 

„Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia. (L373/2019) 

- Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul 

sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la 

pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat. (L374/2019) 
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- Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din 

cadrul instituţiilor publice. (L376/2019) 

- Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 

şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020. (L377/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L378/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din 

Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri. (L379/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. (L380/2019) 

- Propunerea legislativă privind cerinţele fundamentale aplicabile 

dezvoltatorilor imobiliari şi  construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare 

şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe domeniului 

imobiliar. (L381/2019) 

- Propunerea legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele 

măsuri de depunere a declaraţiilor. (L382/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei 

nr.114/1996. (L383/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 

privind regimul armelor şi al muniţiilor. (L384/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal. (L387/2019) 

- Propunerea legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor 

aferente implementării „Programului Utilităţi şi Mediu la standarde 

europene” în judeţul Suceava. (L388/2019) 

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate. (L389/2019) 
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- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. (L390/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L391/2019) 

- Propunerea legislativă privind regimul articolelor pirotehnice. (L392/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (L394/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 

aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – republicare. (L395/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006  

privind reforma în domeniul sănătăţii – republicare. (L396/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor 

de noroc. (L397/2019)  

- Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

psihoterapeut în România. (L398/2019)  

- Propunerea legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 – 

Codul penal. (L399/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele 

de stat. (L401/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea 

în construcţii. (L402/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (L404/2019) 

- Propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale. 

(L405/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991. (L408/2019) 

- Propunerea legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor. (L409/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 

iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor. (L410/2019) 
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- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal. (L411/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 45 din Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. (L412/2019) 

- Propunerea legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului „rasă 

autohtonă 100%” pentru produsele de origine animală din România. 

(L413/2019) 

- Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării 

dreptului de vot în afara teritoriului României. (L414/2019) 

- Propunerea legislativă pentru trecerea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vrancea în 

domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Vrancea. (L415/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 

decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap. (L416/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor. (L417/2019) 

- Propunerea legislativă pentru recunoaşterea oraşului Iaşi drept iniţiator al 

Revoluţiei române din decembrie 1989. (L418/2019) 

- Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic. 

(L420/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal. (L421/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal. (L422/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 

prin care a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România. (L423/2019) 

- Propunerea legislativă privind statutul limbii semnelor române. (L424/2019) 

- Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic. 

(L425/2019) 
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- Propunerea legislativă pentru completarea unor legi electorale. (L426/2019) 

- Propunerea legislativă privind programul naţional „Primul loc de muncă 

pentru tinerii absolvenţi”. (L427/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal. (L428/2019) 

- Propunerea legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor 

care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii. (L429/2019) 

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal. (L430/2019) 

- Propunerea legislativă pentru înfiinţarea băncilor de lapte matern. 

(L431/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.167 din 

2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările 

ulterioare. (L432/2019) 

- Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare. 

(L433/2019) 

- Propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca spitale prieten al 

copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de 

mortalitate şi morbiditate infantilă. (L434/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi 

completarea altor acte normative. (L435/2019) 

- Propunerea legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al 

statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, 

în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca. (L436/2019) 

- Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de 

stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională. (L437/2019) 

- Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Brătianu”. 

(L438/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea 

în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. (L439/2019) 
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- Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul 

public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele 

Române” – Administraţia Bazinală de Apă Jiu în domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj, şi în 

administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos. (L442/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

reglementării produselor din tutun. (L443/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea 

nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. (L445/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a 

securităţii şi sănătăţii în muncă. (L446/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 

privind procedura adopţiei. (L447/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

(L448/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal. (L449/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(L451/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul 

civil. (L452/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate. (L453/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (L454/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 

2003 – Codul muncii. (L455/2019) 

- Propunerea legislativă privind protejarea vieţii de familie şi reglementarea unor 

situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală. (L456/2019) 
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- Propunerea legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul 

integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru 

Agricol sau a procesului-verbal de punere în posesie în urma reconstituirii 

dreptului de proprietate. (L457/2019) 

- Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca „Ziua 

naţională a antreprenorului român”. (L458/2019) 

- Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la 

Trianon. (L459/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului 

nr.39/2005 privind cinematografia. (L460/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 

iulie 2015 privind pensiile militare de stat. (L461/2019) 

- Propunerea legislativă privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru 

elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat. 

(L462/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.III la Legea-cadru nr.153 

din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

(L463/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L464/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi 

completarea art.152 din Codul muncii. (L465/2019) 

- Propunerea legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare 

privind salarizarea personalului din economia naţională. (L466/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România. (L467/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L468/2019) 

- Propunerea legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul 

public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” 

– Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al 

comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea. (L469/2019) 
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- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.213/2004 

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. (L470/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 14 din anexa nr.VI a 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. (L471/2019) 

- Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. (L472/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea anexei a II-a a Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L473/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. (L474/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 

privind protecţia consumatorilor. (L475/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi 

reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L476/2019) 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L478/2019) 

- Propunerea legislativă privind activitatea artiştilor interpreţi-cascadori 

profesionişti şi liber-profesionişti din România. (L479/2019) 

- Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 16 august drept Ziua de 

comemorare a martirilor Brâncoveni şi Ziua naţională de conştientizare a 

violenţelor intentate asupra creştinilor. (L480/2019) 

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de 

parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o 

parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 

octombrie 2018. (L518/2019) 

18 

5. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (L266/2019) 

20-21; 

34 

6. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. (L268/2019) 

21-22; 

34 
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7. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (L500/2019) 

22-23; 

34 

8. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind învestirea personalului 

didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul 

autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

(L686/2015/2016) 

23-24; 

34-35 

9. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.90 

din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor. (L230/2019) 

24-26; 

35 

10. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a 

României EximBank – S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 

privind instituirea unor facilități fiscale. (L527/2019) 

26 

11. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. (L510/2019) 

28-29; 

35 

12. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art.226 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (L512/2019) 

29-31; 

35-36 

13. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea 

şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată. (L505/2019) 

31 

14. Propunerea legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi 

preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical. (L506/2019) 

(Retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări și 

Comisia pentru sănătate publică.) 

33 

15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 

pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. (L522/2019) 

(Votul final se va relua într-o ședință viitoare.) 

36; 

38-39 

16. Adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. (L652/2018) 

(Reexaminare la solicitarea Președintelui României.) 

36 
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17. Adoptarea Legii privind statutul personalului feroviar. (L407/2016) 

(Reexaminare la solicitarea Președintelui României.) 

37 

18. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. (L163/2019) 

(Votul final se va relua într-o ședință viitoare.) 

37 

19. Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 

nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor). (L144/2019) 

39 

20. Adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 

pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare 

și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. (L601/2018) 

(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale.) 

39 

21. Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. (L231/2019) 

40 

22. Respingerea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul ordinii şi siguranţei publice. (L142/2018) 

(Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale.) 

40 

23. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. (L660/2011) 

41 

24. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor 

şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei 

şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (L618/2018) 

43 
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25. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind transmiterea unui imobil 

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

– Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul public al judeţului Bacău şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Bacău. (L503/2019) 

45 

26. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind instituirea zilei de 10 

august ca „Ziua Unităţii Civice”. (L520/2019) 

46 

27. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind pensiile ocupaționale. 

(L494/2019) 

51 

28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, 

cu modificările şi completările ulterioare. (L504/2019) 

(Retrimitere la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială.) 

52 

29. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art.2 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. (L515/2019) 

53 

30. 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 

privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării 

Programului cultural naţional „Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în 

anul 2021” – procedură de urgență; 

- Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia de Combatere a 

Fraudelor – procedură de urgență; 

- Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate 

în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

54 
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persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la  6 martie 1945 din motive etnice; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2018 

privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999 

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin 

Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 

privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 

milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 – procedură de urgență; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de 

stat – procedură de urgență; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 

pentru modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – procedură de 

urgență; 

- Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 

pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local 

nr.92/2007 – procedură de urgență; 

- Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 

pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale – procedură de 

urgență; 

- Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice 

europene şi a fundaţiilor politice europene – procedură de urgență; 

- Lege privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea nr.217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei domestice; 

- Lege pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea 

depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor; 

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2018 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii – 

procedură de urgență; 

- Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii; 

- 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 – procedură de urgență; 

- Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative – 

procedură de urgență; 

- Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică – procedură de 

urgență; 

- Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice; 

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

executării lucrărilor de construcţii; 

- Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) și (3) și a art.10 din Legea nr. 102/2014 

privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare; 

- Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar;  

- Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului 

scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor 

publice din România; 

- Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea 

Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, 

semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo. 

31. Întrebări, interpelări și declarații politice depuse în scris de către senatori. 56 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 21 octombrie 2019 

 

Şedinţa a început la ora 16.20. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Teodor-Viorel Meleșcanu, președintele Senatului, 

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

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Stimați colegi, 

Vă rog să vă ocupați locurile în sală. (Discuții.) 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 21 octombrie 2019, și vă anunț că, din 

totalul de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 74. 

Ședința plenului este condusă de subsemnatul, asistat de domnul senator Ion Ganea și domnul 

senator Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului. 

Ordinea de zi pentru ședința de astăzi a fost distribuită. 

Dacă sunt comentarii la ordinea de zi. 

Dacă nu sunt, o să supun votului ordinea de zi – aprobarea ordinii de zi. 

Vă rog să votați. 

Cu 50 de voturi pentru plus 4, 54… 

Din sală: Nu avem cvorum. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem, avem, stați liniștiți. 

Domnul Ion Ganea (de la prezidiu): 

Avem 74 de semnături. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

74 de semnături. 

Cu 54 de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. 

* 

Am înțeles că domnul senator Talpoș dorește să facă o declarație. Îl invit. 

Microfonul central. 

Domnul Ioan-Iustin Talpoș: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Dragi colegi, 

Începând de azi, 21 octombrie, mă afiliez Grupului PNL. 
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Mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

* 

Trecem la punctul următor, programul de lucru pentru această zi: avem lucrări în plen – 

dezbaterea inițiativelor legislative și legi cu caracter organic; între orele 18.00 și 18.15 este o pauză; de 

la 18.15 la 19.45 avem întrebări, interpelări și răspunsuri – vă informez că este transmisie radio. 

Dacă sunt intervenții în legătură cu acest program. Nu sunt. 

Atunci, supun votului programul de lucru pentru această zi. 

Vă rog să votați. 

72 de voturi pentru plus 3, 75, niciun vot contra, nicio abținere. 

Trecem la punctul 1 din Secțiunea I a ordinii de zi, aprobarea  procedurii de urgenţă pentru 

dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative. 

Dacă dorește cineva să intervină. 

Dacă nu, o să supun la vot fiecare solicitare. (Discuții.) 

Am întrebat dacă se susține. 

Dacă nu se susține, rămân în procedura normală. 

* 

Trecem la punctul 2, Secțiunea I. 

Vă informez, cu o oarecare smerenie, faptul că avem o notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea 

termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 18 octombrie 2019, a unor iniţiative legislative. 

Aveți lista dumneavoastră în program. 

Vă informez că sunt 115. 

Doamna Gorghiu, vă rog, microfonul 2. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnule președinte al Senatului României, 

Este a patra săptămână când, în numele Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, vă 

solicit să faceți o schimbare în activitatea Senatului. Este de Cartea Recordurilor să avem 115 inițiative 

legislative trecute astăzi prin adoptare tacită. Este o jenă pe care nu știu cum de majoritatea PSD, în număr 

de 71 de senatori, sau 70, conform site-ului Senatului, o suportă sau o acceptă, motiv pentru care… 

Eu, fiind unul din inițiatorii a două proiecte legislative care astăzi trec prin adoptare tacită, mi-aș fi 

dorit să am posibilitatea să le dezbat cu dumneavoastră și colegii noștri în plenul Senatului. De ce nu 

se poate acest lucru? Pentru că nu doresc colegii de la PSD, repet, în număr de 71, să vină la muncă și 

să-și facă treaba. 
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Propunerea, ca să fiu și constructivă și poate discutăm de acest lucru atunci când vom ajunge la 

programul pe săptămâna următoare, cred că de data aceasta n-au cum cei din PSD să nu accepte ca 

programul de săptămâna viitoare să fie de trei zile. E o propunere mai mult decât serioasă. Cred că, 

altfel, se poate califica… se poate califica drept chiar nesimțire faptul că nu suntem capabili să 

legiferăm într-o Cameră atât de importantă cum este Senatul României. 

N-aș vrea să intru în alte detalii, dar gândiți-vă că printre cele 115 inițiative ai Cod penal, ai 

legislație referitoare la persoane cu dizabilități, familie, legi din sector economic, energie și așa mai 

departe. Deci putem să facem un efort, cu voia dumneavoastră, stimați colegi din majoritate, și să 

reglementăm situația. 

Și vă asigur că este ultima dată când discut acest subiect. Voi deveni mult mai virulentă prin 

alte pârghii. Pentru că realmente mi se pare că este o sfidare. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc doamnei senator Gorghiu. 

Dacă mai sunt alte intervenții. 

Dacă nu, inițiativele legislative se consideră adoptate prin împlinirea termenului, în 

conformitate cu art.75 alin.(2) teza III din Constituția României, coroborat cu prevederile art.146 

alin.(2) din Regulamentul Senatului, și urmează să fie transmise Camerei Deputaților spre dezbatere și 

adoptare în calitate de Cameră decizională. 

Doamna Sbîrnea, vă rog, microfonul 3. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Pentru corectitudine, aș vrea să reamintesc colegilor noștri că săptămâna trecută, la plenul 

Senatului, din 26 de senatori PNL au fost prezenți 10. Și astăzi sunt 14. Așa că atunci când ne uităm în 

curtea vecinului cred că ar fi bine întâi să ne uităm în curtea noastră și apoi să lansăm niște acuzații 

nefondate. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnule Bodog, vreți să interveniți? 

A, ați înțeles, da. Bine. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

* 

Trecem la propuneri legislative și începem cu primul proiect, Proiectul de lege pentru ratificarea 

Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 

Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018. (L518/2019) 
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Declar deschise dezbaterile generale pentru proiectul de lege și dau cuvântul reprezentantului 

Guvernului, domnul secretar de stat Micula, pentru a prezenta proiectul de lege. 

Microfonul 8, vă rog. 

Domnul Alexandru Victor Micula – secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Acordul va înlocui cadrul juridic actual reprezentat de Acordul de cooperare din 1980 dintre 

Comunitatea Economică Europeană și țările membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. 

Acordul nu completează pe fond obligațiile internaționale ce revin părților, dar instituie obligații de 

diligență în vederea atingerii obiectivelor comune prin coordonare, consultare, schimb de informații. 

Acordul instituie un comitet mixt care trebuie să asigure funcționarea și punerea în aplicare 

corespunzătoare a acordului. 

Acordul este conceput pe trei piloni: politica externă și de securitate, politica comercială 

comună și cooperarea tehnică pentru dezvoltare. 

Stimate domnule președinte, 

Vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de 

parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica 

Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018. 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc pentru intervenția deosebit de interesantă. 

Dau cuvântul doamnei președinte, doamna Crețu, Comisia pentru afaceri europene împreună cu 

Comisia economică, industrii și servicii, pentru prezentarea raportului comun. 

Vă rog, microfonul 7. 

Doamna Gabriela Crețu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Nu este și Comisia economică, împreună cu care am avut de realizat un raport comun pe textul 

Legii de ratificare a Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele membre, 

pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte. 

Așa cum îi spune și titlul, este vorba de un tratat mixt, al cărui scop este consolidarea implicării  

politice și economice a Uniunii Europene în Asia de Sud-Est. E structurat pe trei mari piloni: politica 

externă și de securitate, politica comercială comună și cooperarea tehnică pentru dezvoltare. 

Ca urmare a dezbaterilor și ca urmare a avizelor de la comisiile avizatoare, propunerea noastră 

este să ratificăm acordul. Deci avem raport comun de admitere a proiectului de lege. 
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De asemenea, aș dori să fac precizarea pe care am făcut-o și la Biroul permanent, ca Senatul să 

semnaleze printr-o scrisoare ratificarea de către România a acordului, dat fiind că Senatul e a doua 

Cameră care ratifică, după ce în septembrie Camera Deputaților a ratificat acordul. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Vă rog să luați notă la secretariat de necesitatea trimiterii unei scrisori către autoritățile din 

Singapore prin care să informăm în legătură cu ratificarea tratatului respectiv. 

Dacă dintre domnii senatori doresc să intervină. 

Domnul Titus Corlățean, microfonul 3. 

Domnul Titus Corlățean: 

Foarte scurt, domnule președinte. 

Vreau să subliniez un singur lucru. Ca și săptămâna trecută, când am ratificat Acordul de 

parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și Japonia, și în acest caz pot să afirm că în relația 

bilaterală ne-am onorat, și e bine să onorăm, discuții și angajamente pe care noi le-am asumat anterior, 

într-un context în care, în 2014, după un episod diplomatic nefericit, delicat, care a afectat relația 

bilaterală un număr de ani, în 2014, când am reușit să relansăm relațiile bilaterale, au intrat într-un ritm 

de normalitate, pot să vă spun că discuțiile de la acel moment, inclusiv cu omologul singaporez de 

ministru de externe, acest punct al relației Uniunea Europeană – Singapore a fost unul ridicat de partea 

singaporeză. Noi ne-am angajat că îi vom susține. Și îi vom susține, pentru că era un interes mai larg și 

bilateral. Astăzi putem spune că ne onorăm acest angajament și în relațiile externe este important. 

Așa că noi vom vota, Grupul PSD, în favoarea ratificării acordului. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dacă există alte intervenții. 

Dacă nu, declar încheiate dezbaterile generale. 

Avem un proiect de lege care a fost adoptat tacit de Camera Deputaților. 

Raportul comun al comisiilor este de admitere a proiectului de lege. 

Supun votului raportul și proiectul de lege – un singur vot. 

Vă rog să votați. 

Cu 82 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, Proiectul de lege pentru ratificarea 

Acordului de parteneriat cu Singapore a fost adoptat. 

* 

Trecem la al doilea dosar. Este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (L266/2019) 
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Declar deschise dezbaterile generale asupra propunerii legislative. 

Dau cuvântul inițiatorului, dacă este prezent. 

Dacă nu, dau cuvântul Guvernului. Microfonul 8. 

Domnul Petru Andea – secretar de stat la Ministerul Educației Naționale: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Guvernul nu susține inițiativa legislativă, mai ales și pentru motivul că prevederile acestei 

inițiative au fost preluate în Ordonanța nr.48/2018. 

Ca urmare, conținutul ei se regăsește în legislația actuală și, ca urmare, proiectul de lege nu 

poate fi susținut. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport pentru 

prezentarea raportului. 

Domnule Pop, microfonul 7. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport supune spre dezbatere și adoptare plenului 

Senatului raportul de respingere a propunerii legislative. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea face parte din categoria legilor organice, iar 

Senatul este Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă dorește cineva să intervină. Nu este cazul. 

Declar încheiate dezbaterile generale. 

Lege organică – votul, după ora 17.00. 

* 

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (L268/2019) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul  inițiatorului, dacă este prezent. 

Dacă nu, o să-l rog pe reprezentantul Guvernului să ne prezinte punctul de vedere al Executivului. 
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Vă rog, microfonul 8. 

Domnul Petru Andea: 

Vă mulțumesc. 

Nu susținem inițiativa legislativă, pe aceleași considerente, că prevederile acesteia au fost 

preluate în alte ordonanțe de urgență. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru învățământ, știință, 

tineret și sport pentru prezentarea raportului. 

Domnule Pop, microfonul 7. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport supune spre dezbatere și adoptare plenului 

Senatului raportul de respingere a propunerii legislative, propunere care face parte din categoria legilor 

organice, iar Senatul este Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Vot, fiind lege organică, după ora 17.00. 

* 

Trecem la punctul 4, tot lege organică, Propunerea legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (L500/2019) 

Declar deschise dezbaterile generale asupra propunerii legislative. 

Dacă inițiatorul este prezent. Nu este. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea punctului de vedere. Sintetic, 

cum l-ați prezentat și pe celălalt. Sintetic. Microfonul 8. 

Domnul Petru Andea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Guvernul nu susține această inițiativă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport pentru 

prezentarea raportului. 

Microfonul 7, domnule Pop. 
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Domnul Liviu-Marian Pop: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport supune spre dezbatere și adoptare plenului 

Senatului raportul de respingere a propunerii legislative, propunere care face parte din categoria legilor 

organice, iar Senatul este Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dacă sunt intervenții. Nu este cazul. 

Declar închise dezbaterile. 

Vot, după ora 17.00. 

* 

Trecem la punctul 5, Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, 

de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. (L686/2015/2016) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dacă inițiatorul este. Nu pare să fie. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Microfonul 8. 

Domnul Petru Andea: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Deci, în forma inițială, Guvernul nu a susținut inițiativa legislativă. Ca urmare însă a 

amendamentelor care au fost adoptate de către comisia de specialitate a Senatului, considerăm că 

putem aproba raportul comisiei. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă sunt intervenții. Nu pare să fie. 

Deci declar încheiate dezbaterile generale. 

Vot… pardon, scuză-mă. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări au elaborat un raport comun. 

Îl invit pe domnul Pop să prezinte raportul comun, la microfonul 7. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Mulțumesc, domnule președinte. 
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Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări supun spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raport comun de respingere a 

propunerii legislative cu numărul L686/2015. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea face parte din categoria legilor organice, iar 

Senatul este Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Încă o dată mă adresez dumneavoastră, dacă doriți să interveniți în dezbateri. Nu este cazul. 

Declar, atunci, încheiate dezbaterile generale. 

Votul, după ora 17.00. 

* 

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi legislativă,  Propunerea legislativă privind completarea 

Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor. (L230/2019)   

Dau cuvântul, dacă… nu este reprezentant. 

Dau cuvântul reprezentantului… nu este. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, cel puțin. 

Da, punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Microfonul 7 pentru domnul Șerban Nicolae. 

Vă rog. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Imediat, domnule președinte. 

Propunerea legislativă, formulată de un număr de parlamentari PMP, a fost avizată negativ de 

Consiliul Legislativ, în sensul în care prin posibilitatea prorogării unor termene prin ordonanțe simple, 

având în vedere că acestea se emit numai în temeiul unei legi de abilitare și numai în limitele stabilite 

prin lege dată de Parlament, ar fi înfrântă voința Parlamentului, de vreme ce Guvernul pune în aplicare 

chiar voința acestuia, așa cum a fost exprimată prin legea de abilitare. 

De asemenea, posibilitatea prorogării unor termene prin ordonanță de urgență – avizul 

Consiliului Legislativ menționează că limitele legiferării pe calea acestora sunt prevăzute de 

Constituție în mod exclusiv. Ordonanțele de urgență pot fi adoptate în situații extraordinare a căror 

reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. 
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De asemenea, în ceea ce privește modificarea unor prevederi legale prin hotărâri ale 

Guvernului, acest lucru este în mod evident imposibil, deoarece hotărârile Guvernului, având valoare 

infralegală, au forță juridică interioară legii, înfrângând principiul ierarhiei actelor normative. 

De asemenea, Comisia de administrație a transmis un aviz negativ, iar Comisia juridică, cu 

unanimitatea membrilor prezenți, în ședința din 15 octombrie, a întocmit un raport de respingere. 

Propunerea intră în categoria legilor organice și vă supunem atenției un raport de respingere. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult, domnule Șerban Nicolae. 

Dacă sunt colegi care doresc să intervină. 

Domnule Dumitrescu, microfonul 3, vă rog. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. 

Îmi pare rău că o să vă răpesc puțin timp ca să mă exprim pe marginea acestui proiect de lege, 

dar e totuși important, cred eu, pentru că suntem în Parlamentul României și pentru că astfel de texte, 

astfel de propuneri inepte, care calcă în picioare toate normele de drept, de procedură, dreptul 

parlamentar, dreptul constituțional… sigur că noi le… normal, sper că noi o să votăm împotrivă, că 

e… dar e, totuși, de noaptea minții că se folosește chestia asta. Păi, ordonanța de urgență, și 

ordonanțele, asta-i natura lor, de aia sunt prevăzute ca instrumente încă de 200 de ani, de la Codul 

napoleonian, pentru ca în situații de excepție să poți să acționezi rapid, să poți să schimbi ceva. 

Cum la fel de ineptă este și ideea din referendum potrivit căreia nu poți să intervii pe legile 

justiției. Păi, dacă ai un termen și dacă termenul respectiv nu-l… îl pui în operă și este… vă dau un 

exemplu: odată, cândva, pentru faptul că a fost dezincriminată pentru o zi o fraudă financiară, în urmă 

cu 20 de ani, au scăpat sute și sute de infractori. (Discuții.) Bancruta frauduloasă, absolut. Deci, 

doamnelor și domnilor, suntem în Senatul României! Sigur, acum o să spuneți că a fost și un 

referendum care spune că nu ai voie să dai o ordonanță de urgență inclusiv pe un termen. 

Pentru că mai e la fel de ineptă spunând că poți să modifici termenul prin hotărâre de Guvern. 

Numai dacă printr-o lege specială se prevede expressis verbis că se poate modifica termenul pe baza 

unei hotărâri de Guvern. Și e cazul unor situații care… dar asta e de… cum să zic? Mă uit așa, știți, și e 

trist, domnilor. Eu nu aș vota așa ceva! Dar mai rău e că m-a pus în situația să citesc așa ceva. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă sunt alte intervenții. Nu pare să fie. 
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În acest caz, declar închise dezbaterile generale. 

Lege organică – după ora 17.00 votul. 

* 

Trecem la punctul 7. Este vorba de Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și 

funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A., precum și a Ordonanței 

Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. (L527/2019) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Microfonul 8. 

Domnul György Attila – secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice: 

Mulțumesc frumos, domnule președinte. 

Vă rugăm să fiți de acord cu Legea de aprobarea a Ordonanței Guvernului nr.67/2019, care 

vizează diversificarea activității Băncii de Export-Import a României EximBank. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de 

capital pentru prezentarea raportului. 

Domnule Arcaș, microfonul 6. 

Domnul Viorel Arcaș: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Consiliul Legislativ – aviz favorabil. 

Comisia economică, industrii și servicii, de asemenea aviz favorabil. 

Membrii comisiei au analizat proiectul de lege și avizele primite și au hotărât, cu majoritatea 

voturilor senatorilor prezenți, să adopte un raport de admitere. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Dacă sunt intervenții la acest punct. 

Domnule Cîțu, vă rog, microfonul central. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Ca de obicei, ordonanța are două părți: una cu facilități fiscale, cu care am fi putut să fim de 

acord, dar cu prima parte, cu modificarea modului de organizare a EximBank, nu putem fi de acord. 
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Asta, pentru că această modificare vine după ce am fost anunțați că s-a făcut deja achiziția Băncii 

Românești de către EximBank. Deci, dacă se dorea să se facă această modificare, trebuia să se facă 

înainte ca Guvernul să achiziționeze Banca Românească. 

Și am mai avut această discuție despre achiziția Băncii Românești de către EximBank, pentru 

că, în primul rând, avem o bancă retail în România, CEC Bank. Nu exista niciun motiv să mai 

cumpărăm o bancă de pe piață, mai ales după ce nicio altă bancă privată nu a vrut să o cumpere. 

În al doilea rând, așa cum spune Planul Juncker, trebuia să avem o bancă de dezvoltare. Și 

singura bancă care putea să fie de dezvoltare în România era EximBank. Deci, dacă voiam să facem o 

modificare la EximBank, trebuia să o facem în acest sens, să facem EximBank bancă de dezvoltare, nu 

să facem două bănci de stat, să fie amândouă de retail. 

Din acest motiv, nu vom putea susține acest proiect de lege astăzi în Parlament. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Dacă mai sunt alte intervenții. 

Dacă nu, o să vă… 

Poftiți? Mai e cineva? Nu? 

Dacă sunteți de acord, supun votului raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. 

Se va da un singur vot. 

Vă rog să votați. 

51 plus 2, 53 de voturi pentru, 17 împotrivă și 15 abțineri. 

Domnule Dumitrescu, vă rog, microfonul 3. 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Aș dori să explic votul și vreau să vă spun că am să votez de fiecare dată când în sistemul 

bancar românesc o să apară o bancă de retail care să fie cu capital românesc. 

Și, de asemenea, vă invit pe dumneavoastră, domnilor care veți veni la guvernare, și pe viitorul 

ministru de finanțe – îi urez acest lucru, că m-aș bucura să fie un senator – să mai faceți dumneavoastră 

una, să avem trei, da? Și tot așa. Pentru că prezența… n-am nimic împotriva capitalului străin, dar 

sistemul bancar românesc are nevoie de susținere pentru capitalul românesc prin capitalul românesc. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc. 

Întrucât au fost supuse votului raportul și proiectul de lege și a fost întrunit numărul de voturi, 

proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a fost adoptat. 
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* 

Trecem la punctul următor, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. (L510/2019) 

Dacă inițiatorul e prezent. Se pare că nu. 

De la Executiv? 

Microfonul 10. 

Doamna Maria Gabriela Zoană – secretar de stat la Ministerul Justiției: 

Punctul de vedere al Guvernului încă nu a fost finalizat, o să vă prezint punctul de vedere al 

Ministerului Justiției. 

În primul rând, este necesară reanalizarea principală a necesității și oportunității promovării 

unor norme particulare limitate la ipoteza refuzului minorului, de natură a afecta concepția de 

ansamblu a reglementării materiei executării hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii 

referitoare la minori. 

Și, în al doilea rând, caracterul confuz al reglementării, de natură a o priva de claritate, precizie 

și previzibilitate, precum și dificultatea integrării unora dintre reglementările propuse în ansamblul 

legislației în vigoare constituie potențiale vicii de constituționalitate. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări 

pentru prezentarea raportului. 

Domnule Șerban Nicolae, microfonul 7. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Această propunere, inițiată de mai mulți parlamentari ai PMP, vizează două chestiuni, legate de 

executarea obligațiilor în ceea ce privește materia civilă a încredințării copilului sau a situației în care 

un copil trebuie să treacă din îngrijirea unui părinte la celălalt părinte.  

În mod evident, propunerea a pornit de la un caz particular, dar ei instituie reglementări pentru 

executorii judecătorești, cazul particular de care se făcea vorbire neavând legătură cu executorii 

judecătorești. 

De asemenea, se propune ca în executarea unor asemenea dispoziții legale sau de hotărâri 

judecătorești, agenții forței publice care însoțesc pe executorii judecătorești să poarte ținută civilă.  

Față de această propunere s-a formulat aviz favorabil din partea Consiliul Legislativ, cu 

observații și propuneri, și, de asemenea, Consiliul Economic și Social a transmis un aviz favorabil. 
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Cu ocazia dezbaterilor la Comisia juridică s-a constatat faptul că norma este viciată de o serie 

întreagă de chestiuni legate de claritate și predictibilitate în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legii 

în legătură cu o procedură sensibilă, există puncte importante în ceea ce privește consilierea psihologică 

pentru minorul aflat într-o asemenea situație, fără a face însă distincție între un minor cu o vârstă foarte 

fragedă și pentru care consilierea psihologică are un anumit tipic sau poate nu este eficientă, și un minor 

cu vârstă mai mare, iar în ceea ce privește portul așa-numitei ținute civile ea nu există în terminologia 

forței publice, în special a Ministerului de Interne, dar și a autorităților de poliție locală, astfel încât nu se 

poate impune un port de ținută civilă în executarea forței publice și în numele autorității de stat. 

În aceste condiții, cu unanimitatea membrilor prezenți, Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări a adoptat un raport de respingere. 

Facem precizarea că această propunere intră în categoria legilor organice. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult, domnule Șerban Nicolae. 

Dacă doriți să interveniți la acest punct. Nu. 

Atunci, declar încheiate dezbaterile generale. 

Votul, după ora 17.00, fiind lege organică. 

* 

Trecem la Propunerea legislativă pentru completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind 

Codul penal. (L512/2019)                                        

Dacă e prezent inițiatorul.  

Da,vă rog, doamna Presadă. Microfonul 6. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Mulțumesc mult, domnule președinte. 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

Cred că am citit cu toții în ultima vreme relatări ale unor fapte care au preponderent ca victime 

femeile. Fapta despre care vreau să vă vorbesc astăzi, sigur, nu discriminează în funcție de gen, dar 

adevărul este că femeile sunt, în general, victimele acestei fapte. Este vorba despre ceea ce cunoaștem 

sub denumirea de pornografie din răzbunare sau pornografie nonconsensuală. 

Fapta constă în divulgarea, fără consimțământ, de imagini considerate  intime sau indecente ale 

unei persoane care poate fi identificată în imaginile respective, iar fapta este de natură a provoca 

persoanei înfățișate o suferință psihică sau să aducă o gravă atingere imaginii sale. 

Nu mai devreme de începutul lunii octombrie, am citit despre o astfel de întâmplare în județul 

Brașov, unde un tânăr, în urma despărțirii de partenera lui, a fost reținut pentru că a agresat-o pe 
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aceasta, dar a și distribuit, a făcut publice astfel de fotografii ale fostei sale partenere. În lipsa cadrului 

legal, Poliția și, în general, organele judiciare nu pot în acest moment să instrumenteze astfel de cazuri, 

astfel că Poliția nu poate să elaboreze un probatoriu adecvat, justiția nu poate da o sentință în acest caz, 

iar victimele nu au cum să-și facă dreptate. 

Nu cunoaștem date despre amploarea acestui fenomen, știm însă că el are loc, știm că se 

întâmplă, știm că avem victime, știm că organele judiciare sunt legate de mâini și de picioare în lipsa 

cadrului legal, știm că victimele nu pot să-și facă dreptate, așa cum spuneam. 

Știm, de asemenea, și am documentat lucrul acesta, că există foarte multe state care au început 

să incrimineze această faptă. Au făcut-o țări ca Franța, Germania, Marea Britanie, Statele Unite, 

Australia, lista poate continua. 

În elaborarea propunerii de față am citit definiția acelor fapte în legislația penală a statelor 

respective, am citit despre felul în care s-a dezvoltat această legislație în ultimii ani și am elaborat, am 

demarat un proces de consultare cu organizații neguvernamentale din domeniu, dar și cu instituții 

publice românești care ar putea să aibă abilități în acest domeniu. 

Așa am ajuns la completarea art.226 din Codul penal, pentru că fapta despre care vă vorbesc 

este o gravă violare a vieții private. 

Și propunerea de față asta face: incriminează fapta de pornografie nonconsensuală, astfel încât 

ea să poată fi... fapta să poată fi ulterior pedepsită. 

Asta este propunerea legislativă de față și sper într-un vot favorabil față de propunerea supusă 

atenției. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea punctului de vedere al 

Executivului. Microfonul 10. 

Doamna Maria Gabriela Zoană: 

Nu avem încă formulat un punctul de vedere al Guvernului, însă, din punctul de vedere al 

Ministerul Justiției, noi am propus susținerea propunerii legislative cu formularea de amendamente atât 

de formă, cât și de fond. Aceste amendamente au avut în vedere atât cuprinderea în conținutul 

infracțiunii doar a unor fapte care prezintă un real pericol social, precum și clarificarea normei juridice.  

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă doriți să puneți întrebări sau doriți să interveniți în dezbateri. 

Vă rog. Nu este… 
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Doamna senator Alina Gorghiu. Microfonul 2. 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Dați-mi voie, că rar mi se întâmplă să laud un coleg, să o laud pe colega senator pentru 

inițiativă și pe toți cei care au semnat-o. Incidența unor astfel de fapte este din ce în ce mai mare, iar 

incriminarea acestor fapte înseamnă, cred eu, un pas înainte. Și m-aș fi bucurat ca această inițiativă să 

fie chiar susținută de minister, pentru că, în realitate, vezi că lucrurile se întâmplă, că șantajul e pe 

bandă rulantă, că internetul e plin de genul acesta de evenimente nedorite. 

Îi felicit pe inițiatori și vom susține cu drag proiectul. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări 

pentru prezentarea raportului. microfonul 7. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori,  

Nu mai reiau. Propunerea legislativă a fost prezentată de către unul dintre cei 14 inițiatori, 

deputați și senatori, ai Grupului parlamentar al USR. 

Fac precizarea că, în cadrul dezbaterilor s-a arătat că o asemenea faptă ar trebui incriminată și 

la nivelul amenințării, dar, deocamdată, am însușit propunerea și, cu unanimitate de voturi ale 

senatorilor prezenți, Comisia juridică a hotărât să adopte un raport de admitere, cu amendamentele 

admise cuprinse în anexă. 

Fac precizarea că toate amendamentele admise derivă din avizul pozitiv, avizul favorabil, 

formulat de Consiliul Legislativ. 

Propunerea face parte din categoria legilor organice și, așa cum am precizat, Comisia juridică 

vă propune un raport de admitere, cu amendamentele admise. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc, domnule președinte Șerban Nicolae. 

Dacă mai dorește cineva să intervină. 

Dacă nu, declar închise dezbaterile generale.  

Votul, după ora 17.00. 

* 

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea 
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nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată.  (L505/2019)   

Dacă este inițiatorul prezent. Se pare că nu. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Microfonul 8.                          

Domnul Dan Dumitrescu – secretar de stat la Ministerul Sănătății: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Fenomenul drogurilor se constituie într-o amenințare la adresa securității democrației, bunei 

guvernări și a statului de drept, slăbind bazele dezvoltării durabile, sistemelor juridice și a instituțiilor 

economice și democratice. (Discuții.) 

Rezoluția Parlamentului European din data de 13.02.2019 referitoare la utilizarea canabisului 

în scopuri medicinale invită Comisia Europeană să creeze un cadru legislativ unitar aplicabil la nivelul 

tuturor statelor membre, deoarece există mari diferențe de abordare... (Discuții.)  

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Sunt substanțe psihotrope. 

Domnul Dan Dumitrescu: 

A! (Discuții.) Au schimbat astea. Cred că le-au schimbat între ele. Și asta este 506, nu?  

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

E 10. E la punctul 10. (Discuții.) 

Haideți să oprim... Din partea Guvernului pe această temă există… 

Domnul Dan Dumitrescu: 

Guvernul nu susține propunerea legislativă. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, domnului președinte al Comisiei juridice, de 

numiri, disciplină, imunități și validări, pentru prezentarea raportului. Microfonul 7. 

Domnul Șerban Nicolae. 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Această propunere care vizează modificarea şi completarea Legii nr.339 din 2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru 

modificarea legislației privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri a 

făcut obiectul dezbaterii în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în prezența 

reprezentanților Ministerului Sănătății și ai Ministerului Afacerilor Interne.  

Propunerea aparține unui număr de parlamentari PSD și ALDE.  
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Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observații și propuneri. Comisia pentru 

sănătate publică a avizat negativ proiectul de act normativ. 

Față de observațiile cuprinse în avizul Comisiei de sănătate, de punctele de vedere exprimate de 

Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei juridice, 

de numiri, disciplină, imunități și validări au adoptat un raport de respingere a propunerii legislative. 

Fac precizarea că această propunere intră în categoria legilor ordinare. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult, domnule Șerban Nicolae. 

Dacă senatorii doresc să adreseze întrebări sau să intervină în lucrări. 

Atunci, o să vă supun la vot raportul de respingere care se adoptă cu votul majorității 

senatorilor prezenți. 

Deci raport de respingere. 

Vă rog să votați. 

56 plus 3. Cu 59 de voturi, propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339 a fost 

adoptată… (Discuții.) 

Raportul de respingere… Este un raport de respingere. Deci s-a supus votului raportul de 

respingere și, ca urmare, legea a fost respinsă... 

Mulțumesc foarte mult. 

Cred că putem să trecem deja... Mai avem un minut... Să trecem la organice. (Discuții.)  

Raportul de respingere. 

* 

Deci punctul 11, Propunerea legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al 

substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical. (L506/2019) 

Dacă este inițiatorul... 

Din partea Guvernului? Vă rog, microfonul 8. 

Domnul Bodog, da. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Grupul senatorial PSD solicită retrimiterea la comisie, termen –  două săptămâni. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

S-a făcut o propunere pentru retrimiterea la comisie. 

Supun la vot propunerea de retrimitere la comisie. 

Vă rog să votați. 
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Cu 83 de voturi pentru, 8 contra, 2 abțineri, propunerea legislativă a fost retrimisă la comisie. 

* 

Trecem acum la vot pe legi organice. 

Prima este Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. (L266/2019) 

Ea a fost dezbătută în ședința de astăzi. Propunerea a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor. 

Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative.  

Ne aflăm în interiorul legilor organice. 

Supun la vot raportul de respingere. Raport de respingere. 

Vă rog să votați. 

Cu 80 de voturi pentru, 83 de voturi, împotrivă – niciunul, 3 abțineri, propunerea legislativă 

este respinsă. 

* 

Trecem la punctul 3, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (L268/2019)                                                                                                  

Am dezbătut-o astăzi, propunerea a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, Senatul e decizional. 

Avem un raport de respingere. 

Vă rog să vă pregătiți de vot. 

Raport de respingere.  

Se supune votului raportul de respingere. 

Vă rog să votați. 

85 de voturi pentru, cu încă 8 prin ridicare de mână, propunerea legislativă este respinsă. 

* 

Trecem la punctul următor, nr.4, Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. (L500/2019) 

Am dezbătut-o astăzi. Avem un raport al Comisiei de respingere. 

O să vă supun la vot raportul de respingere. 

Vă rog să votați. 

Cu 90 de voturi pentru, cu ridicare de mână 3, 93, niciun vot  contra, nicio abținere, propunerea 

legislativă este respinsă. 

* 

Trecem la punctul următor, Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de 

predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în 

legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. (L686/2015/2016)  



 - 35 - 

L-am dezbătut astăzi. Avem un raport comun al comisiilor de respingere a propunerii 

legislative. 

Vă rog să votați. Raport de respingere. 

Vă rog să votați. 

88 de voturi pentru…(Discuții.) plus 4, 92, niciun vot contra, nicio abținere.  

Propunerea legislativă este respinsă. 

* 

Trecem la punctul 6, Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 

privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (L230/2019) 

A fost dezbătută astăzi, raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative și supun 

votului raportul de respingere.  

Vă rog să votați. 

Cu 89... 90... 93 de voturi, a fost adoptat raportul de respingere. 

Propunerea legislativă este respinsă. 

* 

Trecem la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă.  (L510/2019) 

Am dezbătut-o astăzi, avem un raport al comisiei de respingere și supun votului dumneavoastră 

raportul de respingere. 

Vă rog să votați. Raport de respingere. Vă rog. (Discuții.) 

57 de voturi pentru… 60 de voturi pentru, 18 contra, 12 abțineri. 

N-a fost numărul de 69 de voturi. 

Supun la vot propunerea legislativă. 

Vă rog să votați propunerea legislativă. Vă rog să votați. 

25 de voturi pentru, 55 contra, 11 abțineri, unul „nu votez”. 

Proiectul de propunere legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi și propunerea 

legislativă a fost respinsă. 

* 

Trecem la punctul 9, Propunerea legislativă pentru completarea art.226 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal. (L512/2019)  

A fost dezbătută astăzi și avem un raport al comisiei de admitere, cu amendamente admise, a 

propunerii. 

Vă supun la vot raportul, cu amendamentele admise. 

Vă rog să votați.  
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94 de voturi.. 97 de voturi pentru, niciun vot contra, nicio abținere, nu votez…  

Raportul, cu amendamentele admise, a fost adoptat. 

Supun votului acum propunerea legislativă. 

Vă rog să votați. 

94 de voturi... 97 de voturi pentru.  

Propunerea legislativă a fost adoptată. 

* 

Trecem la punctul următor la Vot final. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea 

şi combaterea evaziunii fiscale.  (L522/2019) 

A fost dezbătută pe 14.10. Avem un raport comun al comisiilor, de admitere, cu amendamente 

admise. 

Raportul, cu amendamentele admise, o să-l supun votului dumneavoastră. 

Vă rog să vă pronunțați în legătură cu raportul, cu amendamentele admise. 

Vă rog să votați. 

Cu 61 de voturi pentru, prin ridicare de mână… 64 de voturi pentru, contra – 29, abținere – 2, 

propunerea legislativă nu a fost adoptată. 

Supun acum votului propunerea legislativă. 

Vă rog să votați. 

61 de voturi pentru plus...  

64 de voturi pentru, contra – 23, abținere – 3. 

Nu a fost întrunit votul majorității senatorilor de 69 de voturi și propunerea legislativă a fost 

respinsă.  

* 

Trecem la Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

(L652/2018) 

E vorba de reexaminare. Vă reamintesc că am avut dezbaterile pe data de 3.07. Pardon? 

(Discuții.) 

Trecem la votul asupra legii și vă reamintesc că ne aflăm în faza reexaminării legii la 

solicitarea Președintelui României. 

Raportul comisiei este de admitere în forma adoptată de Camera Deputaților după reexaminare, 

în sensul însușirii parțiale a obiecțiunilor din cererea de reexaminare formulată de Președintele 

României. Senatul, Cameră decizională.  

Supun votului raportul și legea. 
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Se va da un singur vot. 

Vă rog să votați. 

91 de voturi pentru, 94, cu mâna ridicată, nimeni împotrivă și o abținere. 

Proiectul de lege a fost adoptat. 

Domnule Titus Corlățean, microfonul 3, vă rog. 

Domnul Titus Corlățean: 

În 30 de secunde, domnule președinte, explicația votului. 

Eu personal am votat în favoarea acestei inițiative legislative, pentru că realizează după toți anii 

ăștia un lucru extraordinar de important. E pentru prima oară când în legislația românească avem definiția 

bullyingului, acea acțiune de violență psihică, fizică, verbală care se manifestă în comunități, în special în 

școli, cu intenție și care determină acțiuni care au consecințe extrem de negative asupra celor care sunt mai 

slabi. E vorba de atingerea demnității, de atitudini umilitoare, ofensatoare și așa mai departe.  

Care va fi fiind, viitorul Guvern are acum baza și o definiție legislativă, și un alt articol pentru a 

realiza un program de acțiune, un plan național pentru contracararea bullyingului, și sunt chestiuni care 

privesc cadrele didactice și colectivele de elevi. 

Voi încheia. Îi îndemn pe toți colegii să citească raportul făcut de organizația neguvernamentală 

„Salvați Copiii”, care descrie o situație foarte proastă în învățământul românesc, în școli, în ceea ce privește  

acest fenomen „bullying”. E un lucru… Și felicitări tuturor colegilor care au votat această lege. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult pentru explicația de vot. 

* 

Trecem la Legea privind statutul personalului feroviar. (L407/2016) 

Ne aflăm în faza reexaminării legii la solicitarea Preşedintelui României. 

Raportul comun al comisiilor este de admitere a legii în forma transmisă la promulgare, în 

sensul respingerii obiecțiunilor din cererea de reexaminare formulată de președinte. 

Supun votului dumneavoastră raportul și legea. 

Vă rog să votați. Vă rog să votați. 

82, 83, 84, 85... 85 de voturi pentru, contra – 8 și o abținere. 

Proiectul de lege a fost adoptat. 

Listă! Listă, vă rog, pentru liderii grupurilor politice. 

* 

Trecem la punctul următor. E vorba de Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. 

(L163/2019) 
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Am dezbătut-o în ședința plenului din 5.06 și supun… Avem un raport al comisiei care este de 

admitere a proiectului de lege. 

Supun votului raportul și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Vă rog să votați. Vot. Domnul… 

58 de voturi pentru, plus 4, 60... 62? 62, da... (Discuții.) Acum să am… Numai un moment, să 

terminăm cu ordonanța. 

Punem acum la vot proiectul de respingere a ordonanței. 

Vă rog să votați. 

4 voturi pentru, 56 contra, abținere – 32. 

Întrucât niciuna din variante nu întrunește majoritatea necesară adoptării, votul asupra 

proiectului de lege va fi reluat la o ședință ulterioară. 

* 

Îl invit pe domnul Cîțu la microfonul central. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Cer două minute de consultare a liderilor pentru un proiect de lege. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog, dar să fie două minute adevărate. 

PAUZĂ 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Domnule Cîțu, au trecut minutele în zbor. 

PAUZĂ 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Microfonul central.  

Domnule Bodog, vă rog, anunțul. 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Având în vedere că la legea care se află pe punctul 1, care privește evaziunea fiscală, 

(L522/2019) au fost semnalate mai multe probleme tehnice în ceea ce privește votul de la colegi din 

toate grupurile parlamentare, vă solicităm să reluăm votul în sesiunea de săptămâna viitoare. 

Vă rog să supuneți la vot. 
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În primul rând, am să vă rog să verificăm încă o dată. Să verificăm dacă funcționează acum 

sistemul de vot, după care să supuneți la vot reluarea votului în săptămâna următoare. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă propun, atunci, să avem o verificare prin vot, cred că e cea mai bună…, pentru propunerea 

privind amânarea pe săptămâna viitoare. 

Vă rog să votați toată lumea. 

Vă rog să votați… (Discuții.) 

Cu 88 de voturi pentru, 5 împotrivă, nicio abținere, s-a aprobat inițiativa domnului Bodog, 

propunerea domnului Bodog – pentru săptămâna viitoare, proiectul de lege... (Discuții.) 

Pe ambele, da, pe ambele! Și pe raport, și pe inițiativă, da. 

* 

Trecem la Proiectul de lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). (L144/2019) 

Am dezbătut-o pe 26.06. 

Avem un raport de admitere a proiectului de lege, așa că vă supun votului atât raportul, cât și 

proiectul de lege. 

Vă rog să fiți atenți și să votați. 

Rog vot. 

Cu 94 de voturi pentru plus 3 – 97, niciun vot împotrivă, nicio abținere, proiectul de lege a fost 

adoptat. 

* 

Trecem la punctul următor, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului 

național pentru revizuirea Constituției. (L601/2018) 

A fost dezbătută în plenul din 26.06. 

O să vă supun la vot, în primul rând, și o să vă reamintesc că ne aflăm în faza reexaminării legii 

ca urmare a Deciziei Curții Constituționale. 

Avem un raport comun al comisiilor, care este un raport de admitere. 

Deci vă voi supune la vot raportul cu amendamentul admis. 
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Vă rog să votați. 

91… (Discuții.)… 94 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. 

Raportul cu amendamentul admis a fost adoptat. 

Trecem la supunerea votului a legii privind aprobarea ordonanței. 

Vă rog să votați. 

Cu 86… (Discuții.)… 89 de voturi pentru, contra – nimeni, o abținere, proiectul de lege privind 

aprobarea ordonanței a fost adoptat. 

* 

Trecem la punctul următor, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, instituirea unor 

derogări şi prorogarea unor termene. (L231/2019) 

L-am dezbătut în 3.07. 

Avem un raport cu amendamente admise și supun votului dumneavoastră raportul cu 

amendamentele admise. 

Vă rog să votați. 

Cu 93 de voturi pentru, niciunul împotrivă și o abținere, proiectul de lege privind aprobarea…, 

pardon, raportul cu amendamentele admise a fost adoptat. 

Supun votului proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. 

Vă rog să votați. 

Cu 86… (Discuții.)… 89 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 2 abțineri, proiectul de lege 

pentru aprobarea ordonanței a fost adoptat. 

* 

Trecem la punctul următor. 

E vorba de Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii 

şi siguranţei publice. (L142/2018) 

Este reexaminare. 

Am dezbătut-o în plenul din 3.07 și trecem la votul asupra legii. 

Vă reamintesc că ne aflăm în faza reexaminării legii ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 

nr.145/13.03.2019. 

Avem un raport comun al comisiilor de respingere a legii și supun votului dumneavoastră 

raportul comisiilor și respingerea legii transmise la promulgare. 

Vă rog să votați. 

Cu 94 de voturi pentru, niciun vot contra, nicio abținere, legea a fost… nu a întrunit numărul 

necesar de voturi… (Discuții.) 
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A fost respinsă. 

Trecem la celelalte puncte, celelalte inițiative legislative. 

Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul 

public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău. (L503/2019) 

Înainte de a trece la vot, vreau să vă informez că un grup de invitați din județul Constanța, la 

invitația domnului senator Moga Nicolae, sunt prezenți astăzi în sala noastră de plen. 

Bine ați venit! (Aplauze.) 

V-am citit propunerea legislativă despre care este vorba. 

Raportul comisiei este un raport de respingere a propunerii legislative… (Discuții.) 

Am terminat voturile? (Discuții.) 

Am terminat voturile, continuăm cu ordinea de zi de astăzi. (Discuții.) 

* 

Domnul Goțiu. (Discuții.) 

Listă, vă rog, pentru grupurile politice. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Solicităm o modificare a ordinii de zi, e vorba de punctele 21 și 20 de pe ordinea de zi. 

Noi am votat respingerea unor acte normative care produc efect și care sunt preluate în aceste 

două acte normative. În caz că nu ajungem să le votăm și să le discutăm astăzi, probabil o să riscăm să 

rămânem în aer. Deci ăsta este motivul – chiar la primele legi organice pe care le-am votat și le-am 

respins –, practic, toate acele prevederi sunt preluate în aceste acte. 

Deci propunerea e de a continua ordinea de zi cu acest… cu punctele 21 și 20. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

S-a făcut o propunere: să ducem în față, să începem direct cu punctele înscrise pe ordinea de zi 

la 20 și 21, deci aducerea în față a celor două proiecte. 

Vă rog să vă pronunțați. 

Domnule Bodog! 

Vă rog să votați. 

86 de voturi pentru, un vot contra, nicio abținere, s-a aprobat. 

* 

Trecem la punctul 20 din ordinea de zi. 

Vă rog frumos să vă uitați. 
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Este vorba de Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei. (L660/2011) 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. 

Microfonul 10, vă rog. 

Domnul Petru Andea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul senator Goțiu are dreptate, într-adevăr, legile anterioare, de la începutul ședinței, care 

au fost respinse, se regăsesc ca amendamente în primul rând în Ordonanța nr.75/2011, care modifică 

Ordonanța nr.75/2005 și, de asemenea, preia amendamentele din L268/2019 care, la începutul ședinței, 

a fost respinsă. 

Deci suntem de acord cu aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și… 

Domnul Petru Andea: 

Cu amendamentele comisiei! 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Invit pe reprezentantul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport pentru prezentarea 

raportului. 

Domnul Cârciumaru sau domnul Pop? 

Domnul Pop. 

Vă rog, microfonul 6. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport supune, spre dezbatere și adoptare, plenului 

Senatului raportul suplimentar de admitere, cu amendamente admise, și proiectul de lege. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, 

iar Senatul este Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Dacă sunt intervenții. 
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Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. 

Este vorba de raportul suplimentar al comisiei de admitere, cu amendamente admise. 

Vă rog să votați. 

82 plus… (Discuții.)… 85 de voturi pentru, contra – niciunul, abținere – 1, raportul suplimentar 

de admitere a fost adoptat. 

Supun votului proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. 

Vă rog să votați. 

Cu 83 de voturi pentru, un vot contra, nicio abținere, proiectul de lege pentru aprobarea 

ordonanței a fost adoptat. 

* 

Trecem la punctul 21 din ordinea de zi. 

E vorba de Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018 

privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a 

reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi 

pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei. (L618/2018) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Microfonul 10. 

Microfonul 10, vă rog. 

Domnul Petru Andea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Suntem în situația proiectului de lege anterior, în sensul că susținem adoptarea Proiectului de 

lege pentru aprobarea Ordonanţei nr.48/2018, cu mențiunea că în comisia de specialitate au fost 

preluate, ca amendamente, prevederi din inițiativele 266/2019 și 268/2019, care au fost respinse la 

începutul acestei ședințe. 

Deci susținem adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport pentru 

prezentarea raportului, domnul Pop. Microfonul 6. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Mulțumesc, domnule președinte. 
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Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport supune, spre dezbatere și adoptare, plenului 

Senatului raportul suplimentar de admitere, cu amendamente admise și un amendament respins, și 

proiectul de lege. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, 

iar Senatul este Cameră decizională. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă în legătură cu amendamentul respins… 

Sbîrnea Liliana, doamna Sbîrnea Liliana, vă rog. 

Vă rog, microfonul 3. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Eu doream să iau cuvântul la discuții… 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

… nu la amendament. 

Voiam să spun că este foarte important ca elevii care au studiat în aceste școli care, inițial, nu 

au parcurs procesul de evaluare, să primească documentele de studiu. Și mă gândesc la faptul că în 

acest moment școlile sunt supuse Legii nr.1 și, periodic, odată la 5 ani, sunt supuse procesului de 

evaluare după standardele existente la acest moment. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dacă mai sunt alte intervenții. 

Dacă nu sunt alte intervenții, să intrăm în procedura de vot. 

În primul rând, avem un raport cu amendamente admise și un amendament respins de comisie 

și supun întâi votului amendamentul respins, dacă se susține. 

Domnule Goțiu? 

Nu se susține. 

Vă mulțumesc. 

Atunci, vom supune la vot proiectul de lege… (Discuții.) 

Vă supun votului raportul cu amendamentele admise. 

Vă rog să votați. 
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Cu 85 de voturi pentru, niciun vot contra, nicio abținere, raportul cu amendamentele admise a 

fost adoptat. 

Supun la vot proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. 

Vă rog să votați proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței. 

84 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, proiectul de lege pentru aprobarea 

ordonanței a fost adoptat. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

* 

Revenim la lista noastră și începem cu Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil 

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia 

Prefectului – Judeţul Bacău în domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Bacău. (L503/2019) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul inițiatorului, dacă este prezent. Nu. 

Dacă nu, dau cuvântul reprezentantului Guvernului. Microfonul 8. 

Vă rog, microfonul 8. 

Domnul Mihai-Valentin Bobescu – subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne: 

Mulțumesc frumos, domnule președinte. 

Mihai Bobescu mă numesc, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale 

la Ministerul Afacerilor Interne. 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Ministerul Afacerilor Interne este de acord cu raportul de respingere elaborat de Comisia pentru 

administrație publică din cadrul Senatului României. 

Vă mulțumim frumos. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru administrație publică pentru prezentarea 

raportului, domnul Cârciumaru. Microfonul 7. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 
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În ședința din 8 octombrie 2019, membrii Comisiei pentru administrație publică au dezbătut 

propunerea legislativă și au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, să adopte raport de 

respingere. 

Comisia pentru administrație propune plenului Senatului, spre dezbatere și adoptare, raportul 

de respingere și propunerea legislativă. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dacă sunt întrebări sau intervenții din sală. Nu sunt. 

O să trecem în procedură de vot. 

Avem un raport de respingere a propunerii legislative și voi supune, în primul rând, votului 

raportul de respingere. 

Vă rog să votați. (Discuții.) 

Raportul comisiei (de respingere) nu a fost adoptat. 

În aceste condiții, întrucât nu am întrunit majoritatea necesară, voi supune… (Discuții.) 

Listă pentru liderii grupurilor. 

Deci, în aceste condiții, supun la vot propunerea legislativă. 

Vă rog să votați, propunerea legislativă. 

Vă rog să votați. 

52 de voturi pentru, contra – 27, o abținere, nu a fost întrunit numărul necesar de voturi și, în 

consecință, a fost respinsă propunerea legislativă. 

Vă mulțumesc. 

* 

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. 

Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca „Ziua Unităţii Civice”. 

(L520/2019) 

Dacă inițiatorul este aici. Microfonul 5. (Discuții.) 

Microfonul 5. Inițiator? 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Da. 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Proiectul de lege privind instituirea „Zilei Unităţii Civice” are ca obiect conștientizarea 

problemelor comunităților și evidențierea importanței dialogului și înțelegerii între membrii societății 

românești din țară și diaspora. 
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Acest demers apare ca urmare a evenimentelor, protestelor din 10 august 2018, care s-au soldat 

cu acte de violență civilă și care au dus la divizarea cetățenilor și degradarea unității civice, decăderea 

integrității umane și promovarea intoleranței și dezbinării. 

Instituirea acestei zile are ca scop conștientizarea și recunoașterea de dialog civic și crearea de 

oportunități de cooperare în comunitatea românească, fapt pentru care vă rog pe toți senatorii să 

susțineți acest proiect de lege. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult, domnule Pop. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea punctului de vedere al 

Executivului. Microfonul 9. 

Doamna Sirma Caraman – secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Propunem ca Parlamentul să decidă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru administrație publică pentru prezentarea 

raportului, domnul Cârciumaru. Microfonul 6… 7. 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Membrii Comisiei pentru administrație publică au analizat propunerea legislativă și au hotărât, 

cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, să adopte un raport de admitere, fără amendamente. 

Comisia pentru administrație supune, spre dezbatere și adoptare, plenului Senatului raportul de 

admitere, fără amendamente, și propunerea legislativă. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dacă sunt intervenții. 

Vă rog, domnule senator, microfonul 2. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, domnule președinte. 
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10 august este o pată pe obrazul statului român. Este ziua în care jandarmii, la ordin politic, au 

gazat oameni nevinovați. 

Inițiatorul vorbește despre probleme în relația cetățean – cetățean și în relația cetățean – stat, pe 

care le va rezolva cu această minunată lege despre unitatea civică. 

Trebuie să fie foarte clar că pe 10 august problema a fost că statul a bătut și a gazat cetățeni 

nevinovați. Nu este o problemă între cetățeni, este o problemă între un regim care era la conducerea 

acestei țări…, care – Slavă Domnului! – pleacă pentru că a fost adoptată o moțiune de cenzură, și care 

și-a tratat incalificabil cetățenii. 

Imaginați-vă cum va arăta 10 august anul viitor, dacă adoptăm o astfel de propunere. Vom avea 

fel de fel de oficiali și, poate, și jandarmi care vor merge la Roma, vor merge la Birmingham, vor 

merge la Frankfurt și vor explica oamenilor din diaspora cât de sănătos este ca statul să ne țină uniți 

civic gazându-ne. Sau poate că veți merge prin sate, unde primarul va explica părinților, bunicilor, 

rudelor celor plecați, să le explice că, de fapt, sunt și ei români și că trebuie să fim uniți cu ei. Toți 

oamenii aceia ar prefera să fie uniți în România pentru că nu sunt siliți să plece, nu să li se explice ce e 

aia unitate civică. 

Inițiatorul vrea să prevină „crearea de ziduri între diaspora și țară”. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

O astfel de propunere este absolut lipsită de respect pentru cetățenii români, atât cei din 

diaspora, cât și cei din țară. Această acțiune, această intimidare nu face altceva decât a făcut 

majoritatea acțiunilor pe care… și spuselor PSD relative la diaspora: nu face decât să aducă repulsie a 

oamenilor din diaspora față de statul român pe care, de fapt, îl văd impersonat de ceea ce PSD face. 

(Discuții.) 

Pe de altă parte, fiți liniștiți, românii nu vor uita niciodată 10 august și un lucru este foarte, 

foarte clar: într-adevăr, 10 august a fost o demonstrație foarte clară de unitate civică, pentru că pe 10 

august și, apoi, și pe 11 august, românii din diaspora, împreună cu cei din țară, au arătat foarte clar că 

sunt uniți civic împotriva Guvernului PSD. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă mai dorește cineva să intervină. 

Domnul Pop, inițiatorul. Microfonul 3. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Nu știu dacă antevorbitorul meu știe realitatea din diaspora și dacă a citit proiectul de lege. 

Dacă citea proiectul de lege sau dacă îl lectura – că, uneori, cititul doare –, vedea că această inițiativă 
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legislativă nu face altceva decât pune român lângă român, iar când am depus această inițiativă 

legislativă, o parte consistentă din românii din diaspora au cerut această propunere legislativă. 

Cred că celelalte lucruri legate de comportamentul unora sau altora trebuie să funcționeze în 

toate propunerile legislative. 

Aștept și propunerea cu „Fără penali în funcții publice”, pe care eu o să o susțin după ce 

domnul Barna își va da seama cât de penal este. 

Mulțumesc. (Aplauze; discuții.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Dacă dorește cineva să mai intervină. 

Întrucât nu există alți intervenienți… (Discuții.) 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar încheiate dezbaterile generale și trecem la votul asupra 

propunerii legislative. 

Avem un raport al comisiei de admitere, Senatul – prima Cameră sesizată. 

Supun votului raportul și propunerea legislativă. 

Un singur vot, vă rog. 

Vă rog să votați. 

Cu 49 de voturi pentru, contra – 26 și 8 abțineri, propunerea legislativă a fost adoptată. 

Trecem la punctul următor… (Discuții.) 

Explicarea votului. 

Vă rog, domnul Coliban. (Discuții.) 

Nu vă supărați, dacă sunteți amabil, lăsați-l pe domnul Coliban, care vrea să facă explicația de 

vot, da? 

(Intervenție neinteligibilă a domnului Allen Coliban.) 

Ok. Vă rog, microfonul 2. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Inițiatorul a spus că a vorbit el cu oameni din diaspora… (Discuții.)… și că a aflat că 

diasporenilor asta le lipsește, această minunată inițiativă legislativă care… (Discuții.) 

Am citit-o! Nu e greu, are două rânduri. Am citit și expunerea de motive! Are o pagină, da? 

(Discuții.) 

Și le-am citit corect, să fiți liniștit. (Discuții.) 

Vreau să subliniez de ce am votat împotrivă la acest proiect. Noi, Grupul USR, am votat 

împotrivă pentru că 2 milioane de oameni ne-au transmis să vă transmitem că PSD-ul nu are ce căuta 

aici… (Discuții.)… după 10 august! (Discuții.) 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Domnule Mihail, Radu-Mihai Mihail… 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Deci este un motiv foarte simplu și foarte clar… 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

… vă rog să vă concentrați la explicarea votului dumneavoastră. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Absolut! 

Deci votul acesta este pentru că oamenii din diaspora ne-au spus și nouă, au spus și PSD-ului că 

nu astfel de propuneri aberante vor rezolva problemele diasporei, ci o reprezentare corectă la vot, pe 

care nu vreți să le-o asigurați, condiții să se poată întoarce în țară (sănătate, infrastructură), pe care nu 

vreți să le asigurați… 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Haideți să ne concentrăm pe tema pe care o discutăm. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

… birocrație care să îi servească, nu să îi înjosească, pe care nu vreți s-o asigurați… (Discuții.) 

Așa că vă sfătuiesc, până ajungeți la coșul de gunoi al istoriei… (Discuții.)…, să mai vorbiți pe 

bune cu oameni din diaspora, nu doar să spuneți că ați făcut-o. Eu am fost în 14 țări, am fost și m-am 

întâlnit cu sute și sute de români care mi-au spus același lucru. Și nu vor fițuică cu lege de două 

rânduri să-i facă pe ei uniți cu țara, pentru că ei sunt uniți cu țara, n-au nevoie de voi. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu… 

Domnul Pop. 

Vă rog, explicație de vot. Microfonul 2. 

Domnul Liviu-Marian Pop: 

Am votat și vă mulțumesc celor care ați votat această inițiativă legislativă. 

Promit că o să fac un amendament la Camera Deputaților, că, într-adevăr, în forma legii am pus 

doar alocare de fonduri proprii, din bugetele locale. O să pun și bani europeni. Cu siguranță, bani care 

vor fi administrați corect, nu cum i-au administrat cei de la USR. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 
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* 

Trecem la punctul următor. 

Este Proiectul de lege privind pensiile ocupaționale. (L494/2019) 

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Microfonul 

10. (Discuții.) 

O să vă rog respectuos să păstrăm liniștea în sală… (Discuții.) 

Domnul Cătălin-Marian Tutilescu – secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Proiectul de lege reglementează principiile înființării schemelor de pensii ocupaționale și ale 

fondurilor de pensii ocupaționale, autorizarea schemelor de pensii ocupaționale, constituirea fondului 

de pensii ocupaționale prin contract de societatea civilă, colectarea contribuțiilor și investirea 

resurselor financiare ale fondurilor de pensii ocupaționale, precum și plata pensiilor ocupaționale. 

Susținem raportul comun de admitere a proiectului. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia pentru muncă, 

familie și protecție socială au elaborat un raport comun. 

Vă invit, domnule Rotaru, să îl prezentați. Microfonul 6. 

Domnul Ion Rotaru: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget, într-adevăr, au adoptat un raport comun. 

Este vorba de transpunerea unei directive a Parlamentului European și a Consiliului care 

vizează supravegherea și activitățile instituțiilor pentru furnizare de pensii ocupaționale. 

Avem avize favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, Comisia pentru afaceri 

europene, Comisia pentru drepturile omului. 

Cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, au fost adoptate și amendamente. 

Pe cale de consecință, supunem votului plenului Senatului raport comun de admitere a 

propunerii legislative, cu amendamente admise. 

Legea este organică, Senatul fiind primă Cameră sesizată. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 
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Dacă doriți să adresați întrebări sau să interveniți în dezbateri. 

Dacă nu, o să trecem la vot. 

Avem un raport comun al comisiilor de admitere, cu amendamente admise. 

Deci supun, în primul rând, la vot raportul cu amendamentele admise. 

Vă rog să votați. 

63 plus… (Discuții.)… 64… (Discuții.) 

63 plus 4 – 67 de voturi. (Discuții.) 

Raportul nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

Voi supune acum la vot proiectul de lege. 

Vă rog să votați proiectul de lege. 

Domnule Cîțu, vă rog frumos, proiectul de lege să îl votăm acum. 

Vă rog să votați. 

68 plus… (Discuții.) 

71 de voturi – proiectul de lege a fost adoptat. 

* 

Ar dori doamna Pațurcă să… 

Vă rog. Microfonul central. 

Doamna Roxana-Natalia Pațurcă: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Este vorba de punctul următor, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. (L504/2019) 

Rugămintea noastră, a Grupului PSD, este să supuneți la vot retrimiterea către comisie. 

Termen – o săptămână. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

S-a făcut o propunere pentru retrimitere la comisie a următorului punct de pe ordinea de zi, 

L504. 

Vă rog să votați dacă sunteți de acord cu retrimiterea la comisie. 

Vă rog să votați. 

Cu 78 plus… Cât? (Discuții.) 

81 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere, propunerea legislativă este retrimisă la 

comisie. 
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* 

Trecem la Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. (L515/2019)  

Declar deschise dezbaterile generale. 

Dacă este inițiatorul. 

Vă rog, microfonul 5. 

Domnul Silviu Vexler – deputat:  

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare actualizarea sprijinului pe care supraviețuitorii 

Holocaustului îl primesc, mai exact, cei care au fost deportați în lagăre de concentrare și ghetouri. 

Vă rog să aveți amabilitatea să îl susțineți. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a prezenta punctul de vedere al Executivului. 

Microfonul 10. 

Domnul Cătălin-Marian Tutilescu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale lasă la latitudinea Parlamentului. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul 

Rotaru, pentru prezentarea raportului. 

Vă rog, microfonul 6. 

Domnul Ion Rotaru: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Așa cum a precizat și inițiatorul, propunerea legislativă vizează majorarea indemnizațiilor 

lunare pentru persoanele deportate sau private de libertate care… în locuri de detenție sau în lagăre de 

concentrare. 

Avem un aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, de la Consiliul Economic și Social. 
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De asemenea, Comisia pentru buget, finanțe și Comisia pentru drepturile omului au avizat 

favorabil propunerea legislativă. 

Pe cale de consecință, membrii Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, în urma 

dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței în care s-a discutat această propunere legislativă, au 

adoptat un raport de admitere a propunerii. 

Legea este ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 

Dacă sunt întrebări pentru autori, pentru inițiatori. 

(Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu solicită cuvântul.) 

Întrebări sau dezbateri? La dezbateri? 

La dezbateri. Microfonul 3, vă rog. 

Domnul Ovidiu-Cristian-Dan Marciu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Grupul senatorial al PSD susține inițiativa legislativă pentru că noi considerăm că în acest fel se 

face o dreptate persoanelor care au suferit în lagăre și în locuri de detenție. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc domnului Marciu Ovidiu. 

Dacă mai sunt alte intervenții. 

Dacă nu, stimați colegi, avem un raport al comisiei de admitere. E o propunere legislativă, legi 

ordinare, suntem primă Cameră sesizată. 

Supun votului raportul și propunerea legislativă. 

Vă rog să votați. 

75 plus… (Discuții.) 

78 de voturi pentru, niciun vot contra și doar o abținere, propunerea legislativă a fost adoptată. 

* 

Cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să vă citesc notă pentru exercitarea de către 

parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. 

În conformitate cu prevederile  art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea 

şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la Secretariatul general al Senatului, în vederea 

exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi: 
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1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea 

unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional „Timişoara –  

Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” – procedură de urgență; 

2. Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală –   Direcţia de Combatere a Fraudelor – procedură de urgență; 

3. Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 

1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la  6 martie 1945 din 

motive etnice; 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea 

art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă 

privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la 

Roma la 10 mai 1999 – procedură de urgență; 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea 

Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat – procedură de urgență; 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2018 pentru 

modificarea şi completarea art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – 

procedură de urgență; 

7. Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea 

art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 – procedură de urgență; 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea 

Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale – procedură de urgență;  

9. Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, 

EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 

statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene  – procedură de 

urgență; 

10. Lege privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice; 
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11. Lege pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce 

a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor;          

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2018 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea 

înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii – procedură de urgență; 

13. Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; 

14. 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 –  procedură de urgență; 

15. Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative – procedură de 

urgență; 

16. Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică – procedură de urgență; 

17. Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

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

lucrărilor de construcţii; 

19. Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) și (3) și a art.10 din Legea nr.102/2014 privind 

cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare; 

20. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului nr.217/2000 

privind aprobarea coşului minim de consum lunar; 

21. Lege privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din 

funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România; 

22.  Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi 

statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo. 

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, 21 octombrie 

2019. 

Termenele se calculează luând în considerare ziua anunţului de astăzi, respectiv 21 octombrie 

2019. 

Vă mulțumesc. (Discuții.) 

* 

S-a hotărât să se depună în scris declarațiile? (Discuții.) Înțeleg că s-a raliat o înțelegere 

prin…(Discuții.) 
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Domnule Vela, declarațiile politice? Le depunem în scris sau… (Discuții.) Păi, nu, că vorbisem 

cu domnul Valeca să vină aici și eu… din punctul meu de vedere, puteți să veniți pentru declarații, 

domnul Valeca ne face onoarea…(Discuții.) 

Declarațiile politice de mâine, tot în scris? (Discuții.) 

Bine. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Am încheiat cu aceasta ședința Senatului. 

Și cele de mâine, de asemenea, vor fi depuse în scris. 

Mulțumesc foarte mult. 

Sunteți cu adevărat senatorii pe care se poate conta. Sunteți doar o mână, dar contribuția 

dumneavoastră este esențială. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

A fost o onoare să fiu împreună cu dumneavoastră în această după-masă superbă. 

Mulțumesc foarte mult și vă doresc: o zi bună! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 18.05. 


