STENOGRAMA
ședinței comune a Senatului și Camerei Deputaților
din 12 martie 2020
Şedinţa a început la ora 16.14.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Ion-Marcel Ciolacu, președintele Camerei
Deputaților, și domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului, asistați de domnul
Vasile-Daniel Suciu, secretar al Camerei Deputaților, și domnul Mario-Ovidiu Oprea, secretar al
Senatului.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:
Doamnelor și domnilor deputați și senatori,
Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.
Vă anunț că, din totalul de 465 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența la lucrări până
în acest moment 291.
Stimați colegi,
Vă informez că am fost sesizați cu adresa din partea premierului desemnat prin care ne anunță
că-și depune mandatul, respectiv... (Rumoare, discuții.)
„Vă aduc la cunoștință că în data de 12 martie am depus mandatul încredințat prin Decretul...”
... nu este de față...
„...nr.137/2020 pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra Listei și Programului
Guvernului, decret publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din data de 26
februarie.”
Scrisoarea a fost transmisă Președintelui României.
În aceste condiții, suspend ședința noastră de astăzi, urmând ca Biroul permanent reunit,
ulterior, să stabilească procedura de urmat.
Mi-aș dori, colegii membri ai Biroului permanent reunit, să fie mâine în apropierea
Parlamentului, să putem fi cât mai operativi, iar dumneavoastră... este posibil ca în zilele de sâmbătă și
duminică s-avem audieri ale viitorului prim-ministru.
Dați citire termenelor constituționale.
Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Stimați colegi,
Înainte de a părăsi sala, dați-mi voie să vă informez cu privire la prevederile art.15 alin.(2) şi (3)
din Legea nr.47/1992 privind Curtea Constituţională, republicată.

Astăzi, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, în vederea
exercitării de către deputaţi şi senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi,
adoptate de ambele Camere ale Parlamentului:
1. Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii şi a art.94 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011 – procedură de urgență (Pl-x 618/2019);
2. Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (PL-x 341/2019);
3. Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul
român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 493/2019);
4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice (PL-x 523/2019);
5. 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 (PL-x 537/2019);
6. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență 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 şi pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 490/2019)
– procedură de urgență;
7. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009
privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, precum şi pentru aprobarea
unor măsuri de aplicare a acestuia (PL-x 395/2019) – procedură de urgență;
8. Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din
România (PL-x 87/2020) – procedură de urgență;
9. Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc (PL-x 68/2020);
10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului (Pl-x 119/2019);
11. Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10
alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PL-x 724/2018) –
procedură de urgență;
12. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice (PL-x 355/2019);

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de
Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare (PL-x 461/2019);
14. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane (PL-x 407/2019)
– procedură de urgență;
15. Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la
actele de stare civilă (PL-x 52/2020);
16. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
(PL-x 553/2018);
17. Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (PL-x 337/2019) – procedură de urgență;
18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 84/2020) – procedură de
urgență;
19. Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de
bonă (PL-x 43/2020) – procedură de urgență.
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, 12 martie 2020.
Declar închisă ședința.
Mulțumesc.
O zi bună!
Ședința s-a încheiat la ora 16.20.

