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S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 3 aprilie 2017 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.05. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Călin-Constantin-

Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Niculae 

Bădălău, domnul senator Iulian-Claudiu Manda, doamna senator 

Laura-Iuliana Scântei, domnul senator Remus Mihai Goţiu – 

vicepreşedinţi; domnul senator Adrian Ţuţuianu, domnul senator 

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

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

Federovici, domnul senator Paul Stănescu, domnul senator 

Alexandru Pereş – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Şerban 

Nicolae – Grupul parlamentar al PSD; domnul senator Mario-

Ovidiu Oprea – Grupul parlamentar al PNL; domnul senator 

Cristian Ghica – Grupul parlamentar al USR; domnul senator 

Viorel Ilie – Grupul parlamentar al ALDE; domnul senator Cseke 

Attila-Zoltan – Grupul parlamentar al UDMR; domnul senator 

Dorin-Valeriu Bădulescu – Grupul parlamentar al PMP. 

  

Din partea Guvernului: doamna Diana Severin - secretar de 

stat în cadrul Ministerului pentru relaţia cu Parlamentul.  

 

Invitaţi: domnul Ion Vărgău – secretarul general al Senatului, 

doamna Cristina Ionescu – secretar general adjunct, domnul 

Timotei Stuparu – secretar general adjunct, doamna Roxana Truinea 

– directorul general al Direcţiei generale legislative, domnul 

Gabriel Sterea – directorul Direcţiei secretariat general, doamna 

Camelia Tomescu - directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi 

evidenţă legislativă, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei 

pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna 

Mariana Carabin – director la Cabinetul secretarului general, 
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doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 

permanent, doamna Ileana Juncu – consilier la Direcția secretariat 

general, doamna Adriana Iliescu - directorul general al Direcţiei 

generale economice, domnul Cristian Valeriu Buzea – directorul 

general al Direcţiei generale cooperare parlamentară externă, 

doamna Hermina-Nicoleta Uţă – director Cabinetul preşedintelui 

Senatului. 

 

Din partea comisiilor permanente: 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – 

doamna senator Nicoleta Pauliuc; 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului – domnul senator Ionuț Sibinescu; 

Comisia economică, industrii şi servicii – domnul senator 

Daniel-Cătălin Zamfir;  

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de 

capital – domnul senator Eugen-Orlando Teodorovici; 

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală – 

doamna senator Doina Silistru; 

Comisia pentru politică externă – domnul senator Cristian-

Sorin Dumitrescu; 

Comisia pentru administrație publică și organizarea 

teritoriului – domnul senator Florin Cârciumaru; 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – domnul 

senator Ion Rotaru; 

Comisia pentru sănătate publică – domnul senator Lásló 

Attila; 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi – domnul 

senator Marius-Petre Nicoară; 

Comisia pentru egalitatea de şanse – domnul senator Adrian 

Wiener; 

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 

statului şi privatizare – domnul senator Aurel-Horea Soporan; 

Comisia pentru afaceri europene – doamna senator Gabriela 

Crețu; 

Comisia pentru dezvoltare regională și strategie economică – 

doamna senator Nicoleta-Ramona Dinu. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Suntem în cvorum? 8? Perfect. 

Dragi colegi, vă propun, așadar, să începem ședința. 

Dacă sunt observații la ordinea de zi sau completări, vă rog. 

La suplimentare avem două puncte, dintre care unul al 

dumneavoastră, domnule senator. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte, dacă îngăduiți, nu e problemă de ordine 

de zi. Vreau doar să-mi exprim dezgustul față de gestul unui domn 

senator care și-a permis ca, într-o conferință de presă, să facă niște 

afirmații la adresa mea, să spună niște minciuni, cum că eu fac niște 

propuneri legislative pentru corupți.  

Pe mine nu mă deranjează că, încercând să fie prețios, se 

dovedește a fi analfabet și confundă semantica cu semiotica. Nu mă 

deranjează că vorbește de Parlament și de Senat ca fiind două 

instituții diferite, nu mă deranjează nici măcar că doarme în plenul 

Parlamentului și că sare mătreața din el. Mă deranjează însă când își 

permite cineva să spună asemenea minciuni la adresa mea. Am 

vorbit la microfon ca să rămână înregistrat. 

Așa ceva eu unul nu permit. Am o vârstă, am fost trimis aici 

de electorat și am depus un jurământ. Nu mi-am permis niciodată să 

fac asemenea afirmații la adresa unui parlamentar, iar dacă persoana 

în cauză are și funcție de conducere în Senat, ar fi trebuit măcar cei 

șapte ani de acasă să-i spună că e o chestiune de bun-simț să nu spui 

minciuni. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule senator, am înțeles toate comentariile, toate 

observațiile, dar n-am înțeles cine e persoana, pentru că nu am 

urmărit în spațiul public această declarație. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

De scârbă nu am rostit niciun fel de nume. De altfel, vă 

aduceți aminte că este în linia a ceea ce ni s-a mai spus nouă de 

către un deputat – e adevărat, înainte să-și întindă mucozitățile pe 

cămașă – că suntem niște hoți, nu mai știu ce ne-a mai zis. Deci e în 
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linia acelorași comportamente demne, probabil, de un cu totul alt 

nivel, mult mai jos, de o lipsă crasă de educație și de asemenea 

atitudini inacceptabile. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Eu am înțeles și aș fi tentat să spun că cel care este vizat 

implicit să ia seama, vă rog. Aș dori foarte mult ca asemenea 

comentarii să nu mai apară în discursul parlamentarilor cu privire la 

alți colegi sau cu privire la instituție. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte, pot să intervin și eu? 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Înțeleg că sunteți vizat de aceste remarci? 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Dacă mi se dă cuvântul, vreau să-l întreb pe domnul Șerban 

Nicolae… să spună, cu subiect și predicat, dacă este vorba de mine 

și tot ceea ce a afirmat până în acest moment se referă la mine sau 

nu. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul Șerban Nicolae nu are de răspuns și cu asta cred că 

putem să închidem această introducere. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte, eu primesc informații înainte să se facă 

trimitere la persoana mea. Faptul că sunt întrebat după ce se rostesc 

la adresa mea diverse mitocănii și minciuni, mi se pare că este în 

linia aceluiași comportament de toată jena. 

Somn ușor! 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Dacă nu este vorba despre mine, mulțumesc. Dacă este vorba 

despre mine, aveți curajul și asumați-vă cele afirmate. 
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Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte, am o singură rugăminte: eu nu am o 

problemă cu curajul. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Ba, bag seama că aveți. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Cu curajul n-am niciun fel de problemă. Scârba este cea care 

mă împiedică să pronunț nume. 

Faptul că unii se comportă ca mucii de pe piept ai lui Nicușor 

Dan, nu mă interesează. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dragi colegi, rugămintea mea e următoarea: haideți să nu 

coborâm nivelul, nu știu… 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte, vă rog să constatați cine a coborât acest 

nivel. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Lăsați-mă acum… Eu nu v-am întrerupt și vă rog să mă lăsați 

când vorbesc, să-mi duc ideea până la cap. 

În primul rând, chestiunea nu este pe ordinea de zi. Sigur că se 

poate face o intervenție. Eu înțeleg, într-o măsură justificată, revolta 

unora dintre colegi atunci când sunt atacați cu argumente care sunt 

atât de subțiri, încât, până la urmă, se recurge, din păcate, la 

calificative pentru a fi explicația mai convingătoare. 

Eu v-aș ruga un lucru: haideți să fim conștienți că reprezentăm 

o anumită instituție.  

Dacă vrem ca oamenii să ne respecte - mă refer la cetățeni, la 

alegători –, să ne purtăm, aș spune, cu respectul pe care-l datorăm 

lor și față de colegii noștri, și v-aș propune ca să încheiem, așadar, 

această chestiune care nu figura pe ordinea de zi, să încheiem 

discuția și să revenim la… 
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Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte, în condițiile în care sunt unii colegi de 

aici, din sală, care au înțeles că domnul Șerban s-a referit la mine, 

vreau să spun… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu știu dacă au înțeles lucrul acesta, dar… 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Sunt colegi din sală care au înțeles că este vorba de mine. De 

aceea, acestor colegi vreau să le spun că ceea ce am spus despre 

domnul Șerban Nicolae este faptul că este un avocat al corupților. 

Dacă acest lucru este o minciună… 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Așa este, nu pot fi avocatul nici al nespălaților și nici al 

proștilor, așa că sunteți în siguranță. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Dacă acest lucru este o minciună, vreau să mă dea în judecată 

pentru minciună, dar încă o dată afirm aici: sunteți un avocat al 

corupților.  

Dacă dumneavoastră considerați că asta este o acuzație sau o 

minciună… 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte, eu nu știu de ce se ridică tonul. Asta este 

specific țațelor. Nu ideea că sunt avocatul corupților mă deranjează. 

Eu am spus de minciuni, în sensul că aș fi promovat legi pentru 

apărarea corupților.  

Este adevărat, ca avocat, pot să apăr și infractori, pot să apăr și 

părți vătămate, părți civile. Nu pot să apăr nici proști, nici nespălați. 

Dar, domnule președinte, ca președinte al Comisiei juridice, 

am o propunere de suplimentare la ordinea de zi. S-a distribuit un 

material după distribuirea mapelor către membrii Biroului 

permanent. E vorba de propuneri legislative făcute în legislatura 

trecută. Aveți, cred, materialul. O să vă prezint la momentul oportun 

despre ce e vorba.  

Vă rog să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, supun aprobării Biroului suplimentarea ordinii de zi cu 

solicitarea făcută de domnul Șerban Nicolae. 

Dacă sunteți de acord. De acord. 

Ce voiam să remarc? Domnule Șerban Nicolae, domnule 

senator și președinte al Comisiei juridice, cred că suntem încă, la 

mulți ani de la căderea comunismului și la mai mulți ani de la 

apusul perioadei celei mai negre a comunismului, în fața unor 

mentalități care pot fi rezumate în felul următor: cel care este acuzat 

este vinovat, nu trebuie judecat, e judecata poporului și avocatul nu 

este decât o instituție care încurcă poporul în judecata lapidară, așa 

încât, sigur, unii dintre noi n-o să ne resemnăm în fața acestor 

mentalități. Nu știu dacă mai merită să ne enervăm. 

Luăm numai act că acesta este nivelul unora și trebuie să-i 

tratăm ca atare. Poate – cine știe? – cu optimism, să nutrim speranța 

că o să evolueze. Poate, până la sfârșitul  mandatului, unii o să-și 

schimbe această optică și o să înțeleagă care este rolul esențial al  

unui avocat într-o justiție independentă. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte, vreau să vă spun și vă pot recomanda și 

niște… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Nu, nu vă mai dau cuvântul. 

Domnule vicepreședinte, nu vă mai dau cuvântul.  

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Domnule președinte… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Vă rog să încetați. Nu vă mai dau cuvântul. Am încetat. Nu 

este aici sală de dispută între dumneavoastră și toți membrii 

Biroului. 

Vă rog foarte mult, am încetat. 

Dacă aveți alte propuneri la ordinea de zi. 
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Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Da, vreau să se consemneze în stenogramă… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Se consemnează oricum…  

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

În stenogramă… În ședința… Din stenograma… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Vă opresc microfonul, domnule vicepreședinte. 

Vă rog să încetați. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Vreau să semnalez pe această cale că, în stenograma din data 

de 13, am fost cenzurat. Deci, ceea ce am spus aici în Birou… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 

Nu vă cenzurează nimeni. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Aveți pe site stenograma în care se spune acest lucru, că s-a 

luat microfonul. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Contribuțiile dumneavoastră prețioase vor fi întotdeauna 

consemnate, fiți liniștit! 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Îmi pare rău, în aceste condiții, sunt nevoit să părăsesc această 

ședință. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Nicio problemă, vă rog, sunteți liber să faceți ce considerați. 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Stimați colegi, 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Domnule senator… 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Stimați colegi, eu, acum, fac această intervenție doar prin 

simplul fapt că sunt avocat de profesie. Deci, din punctul meu de 

vedere, această profesie nu trebuie amestecată în astfel de discuții. 

Avocatul e o profesie independentă, își face datoria în funcție de 

cum este plătit de client. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Eu… Domnule vicepreședinte… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Domnule vicepreședinte, dacă continuați să perturbați ședința, 

vă poftesc eu afară, să știți. 

 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Da, vă rog, chemați oamenii de ordine. 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

N-aș dori să mai existe astfel de discuții cu privire la profesia 

de avocat și folosirea termenului de avocat în sens peiorativ. 

Aceasta este opinia mea și sper că sunt foarte bine înțeles. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 

Da, și eu cred că sunteți bine înțeles. 

 

(Membrii Grupului parlamentar al USR părăsesc sala de 

ședință.) 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Au plecat toți? 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Da, bine. Dacă la ordinea de zi aveți alte chestiuni, observații. 

Dacă nu sunt, vă propun spre adoptare ordinea de zi. 

Dacă sunteți de acord, ordinea de zi este adoptată. 
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TEHNICO-LEGISLATIV 

PUNCTUL 1: 

 

Proiecte de lege şi propuneri legislative care urmează să fie 

dezbătute şi adoptate: 

 proiecte de lege primite la Senat în calitate de primă Cameră 

sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 27 

martie – 3 aprilie 2017, propuneri pentru sesizarea 

comisiilor permanente 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Trecem la punctul 1, proiecte de lege și propuneri legislative 

care urmează să fie dezbătute și adoptate, primite la Senat în calitate 

de primă Cameră sesizată, pentru dezbatere și adoptare, în perioada 

27 martie – 3 aprilie. 

 

Proiecte de lege primite  de la Guvern. 

1.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social 

nr. 62/2011 şi a art.11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind 

organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social  

(b114/29.03.2017). 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia economică, industrii şi servicii. 

Primul proiect este proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii 

dialogului social nr. 62/2011 și a unui articol din Legea nr. 

248/2013. 

Comisia de fond este cea de muncă. 

Comisia pentru aviz, Comisia economică. 

Termen pentru depunerea raportului. 

 

Domnul Ion Rotaru: 

25 aprilie, domnule președinte. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
25 aprilie. 

Atunci, 18 aprilie… 
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Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

18, Comisia economică, domnule președinte. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
18 aprilie, Comisia economică pentru aviz. 

Vă mulțumesc. 

Termen: 24 cu 18 aprilie. 

  
 2.Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea 

unor acte normative (b117/31.03.2017). 

Comisia pentru transporturi şi energie. 

Comisia economică, industrii şi servicii. 

Comisia pentru afaceri europene. 

Comisia pentru mediu. 

Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 24/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

220/2008. 

Comisia de fond: Comisia pentru transporturi și energie. 

Avize: Comisia economică, Comisia pentru afaceri europene, 

Comisia pentru mediu și Comisia pentru dezvoltare și strategie 

economică. 

Termen pentru depunerea raportului. 

 

Doamna Doina Silistru: 

Domnule președinte, aș vrea să fac o observație: să țineți cont că 

ziua de 18 este zi de luni, după Paște. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu 
Da. Și atunci să stabilim 19. Să stabilim 19 la proiectul anterior, 

19. 

Bine. 

La actualul proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de 
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urgență nr. 24, Comisia pentru transporturi și energie. E prezent 

cineva? Nu. 

Stabilim atunci tot așa: 25 aprilie cu 19 aprilie, da? Bine. 

   
 3.Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr. 25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la 

Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 

asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a 

dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale  

(b118/31.03.2017). 

Comisia pentru transporturi şi energie. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

Comisia economică, industrii şi serviciu. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
3, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 25/2017. 

La fel. 

 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Domnule președinte, dacă-mi permiteți. V-aș ruga, dacă putem, 

Comisia economică să fim împreună raport cu Comisia pentru 

transporturi și energie, având în vedere că, tradițional, așa a fost la 

acest tip de proiecte. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu știu cum a fost tradițional, dar nici măcar Comisia pentru 

buget, finanțe nu este coraportor. Deci, în cel mai bun caz, putem să 

punem… Adică, Comisia economică văd că este la aviz. O lăsăm 

așa. 

Aceleași termene: 25 cu 19 aprilie. 

   

Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a solicitării 

Preşedintelui României. 

 

1.Lege pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare  (L331/03.04.2017). 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
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Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Proiecte aflate în procedură de reexaminare. Legea pentru 

completarea Legii nr. 319/2003. 

Pe fond, Comisia pentru învățământ. 

Avize: Comisia pentru muncă și Comisia pentru drepturile 

omului. 

Termene? Comisia pentru învățământ? 

 

Domnul Ion Rotaru: 

Tot 25, domnule președinte. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

25 aprilie. 

 

Domnul Ion Rotaru: 

Cu 19, avizele. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Și 19 aprilie. 

Termen: 25 cu 19 aprilie. 

 

 Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a deciziei 

de neconstituţionalitate a Curţii Constituţionale. 

 

1. Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor 

normative (L572/28.03.2017). 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a 

executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Ultima, propunere legislativă privind procedura interpretării 

actelor normative. 

Pe fond, Comisia pentru constituționalitate. 

Termen pentru depunerea raportului? 
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Domnul Ionuț Sibinescu: 

25 aprilie. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

25 aprilie. În regulă. 

 

 propuneri legislative pentru care au fost primite avizele 

solicitate şi urmează să fie sesizate comisiile permanente 

ale Senatului 

 

1. Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul 

de procedură penală  (b30/09.02.2017). 

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări. 

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Propuneri legislative pentru care au fost primite avizele 

solicitate și urmează să fie sesizate comisiile permanente ale 

Senatului. 

Prima este propunere pentru abrogarea Ordonanței de urgență 

nr. 13/2017. 

Pe fond, Comisia juridică. 

Avize: Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru 

constituționalitate. 

Termen pentru depunerea raportului, domnule senator Șerban 

Nicolae? 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Nu-mi dau seama care e obiectul, ca să-mi dau seama cam cât 

e de … Trei săptămâni. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

25 aprilie, da? 
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Domnul Șerban Nicolae: 

25 să rămână raportul. Cu o săptămână înainte, avize de la 

Comisia pentru drepturile omului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

19 aprilie. Bine. 

Termen: 25 cu 19 aprilie. 

 

 Propunerile legislative primite la Senat ca primă Cameră 

sesizată în perioada 27 martie - 3 aprilie  2017 

 

1. Propunere legislativă pentru  modificarea şi completarea Legii 

nr. 550/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea 

art. 13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne  (b108/28.03.2017). 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea 

nr.46/2008 – Codul silvic  (b109/28.03.2017).  

3. Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - 

teren din domeniul public al statului şi din administrarea 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

"Regele Mihai I al României"din municipiul Timişoara în domeniul 

privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din 

municipiul Timişoara, judeţul Timiş (b110/28.03.2017). 

 4. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul 

protecţiei apelor  (b111/28.03.2017).  

5. Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei 

Naţionale "Apele Române" în domeniul public al unor unităţi 

administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau 

consiliilor judeţene ale acestora (b112/28.03.2017). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 82/1991 a contabilităţii şi modificarea şi completarea Legii 
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nr.31/1990 a societăţilor comerciale, modificarea şi completarea 

Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 

(b113/28.03.2017).  

7. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) al 

articolului 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

(b115/29.03.2017). 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Propuneri legislative primite la Senat, ca primă Cameră 

sesizată, în perioada 27 martie – 3 aprilie. 

Sunt șapte propuneri. 

Prima, propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei. 

Domnule, vedeți că sunteți criticați. Nu știu dacă mai avem 

voie să depunem propuneri legislative. 

 

Domnul Alexandru Pereș: 

Dacă pot să intervin acum. O completare și la solicitarea mea. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Stați puțin. Dumneavoastră ați făcut o solicitare de retragere a 

semnăturii în calitate de coinițiator chiar la aceasta, da? 

 

Domnul Alexandru Pereș: 

Da, și rog, dacă sunteți de acord… Sigur, e puțin cam, hai să 

spunem, pe lângă procedură. Inclusiv ceilalți patru colegi ai mei: 

Caracota Iancu, Dănăilă Leon, Pauliuc Nicoleta și Hărău Carmen-

Eleonora, să fie și dânșii… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, am reținut. 

Stați puțin. Deci, prima chestiune: celelalte propuneri se 

transmit, spre avizare, instituțiilor abilitate. 

Domnul senator Pereș a făcut o solicitare în scris pentru 

retragerea din calitatea de inițiator. 

Suntem… Aprobăm aceasta… Sunteți de acord? Da? 

De fapt, nu știu dacă trebuie să cerem acordul, e dreptul 

Domniei Sale. 
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Ceilalți colegi să facă în scris aceeași solicitare.  

Am luat notă de ce spuneți dumneavoastră, dar trebuie s-o facă 

în scris, da? 

 

Domnul Alexandru Pereș: 

Da, este în regulă. O să revenim cu solicitarea. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bine. 

 

PUNCTUL 2: 

Proiecte de acte legislative europene şi documente de 

consultare primite de la Comisia Europeană: 

 documente de consultare ale Comisiei Europene transmise 

prin sistemul IPEX, până la data de 28 martie 2017 

(transmitere efectuată în temeiul Protocolului nr. 1, anexat 

Tratatului de la Lisabona), propuneri pentru sesizarea 

comisiilor permanente 

 

1. COM (2017) 7 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu – Schimbul de date cu caracter 

personal și protecția acestora într-o lume globalizată. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări; Comisia pentru drepturile omului, culte și 

minorități. 

Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 17 mai 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 10 mai 2017. 

 

2. COM (2017) 41 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Al patrulea 

raport privind progresele înregistrate către o uniune a securității 

efectivă și autentică. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări; Comisia pentru politică externă; Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; Comisia pentru 

drepturile omului, culte și minorități. 
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Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 17 mai 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 10 mai 2017. 

 

3. COM (2017) 195 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu – Evaluarea punerii în aplicare a 

Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 și a Planului de 

acțiune al UE în materie de droguri 2013-2016: menținerea 

necesității unui plan de acțiune al UE în materie de droguri 2017-

2020. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia pentru sănătate publică; Comisia 

juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări. 

Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 10 mai 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 9 mai 2017. 
 

4. COM (2017) 90 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și 

Eurogrup Semestrul European 2017: Evaluarea progreselor 

înregistrate cu privire la reformele structurale, prevenirea și 

corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele 

bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 

1176/2011. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

bancară și piață de capital; Comisia pentru dezvoltare și strategie 

economică; Comisia economică, industrii și servicii. 

Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 31 mai 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 25 mai 2017. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Trecem la punctul 2, proiecte de acte legislative europene și 

documente de consultare primite de la Comisia Europeană. 

Primul este comunicarea Comisiei către Parlamentul European 

și Consiliu – schimbul de date cu caracter personal și protecția 

acestora într-o lume globalizată. 

Termen pentru depunerea raportului: 17 mai. 

Avizul: 10 mai. 
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Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. 

Doi, comunicarea Comisiei către… 

 

(Discuții în sală.) 

 

Vă rog. 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Mai sunt niște proiecte de la punctul anterior. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, și am spus că le trimitem la avizare. Sunt șapte proiecte și 

am zis că le trimitem spre avizare. E în regulă? 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Da, da. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da? Mersi. 

A doua, comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European și Consiliu, al patrulea raport privind progresele 

înregistrate către uniunea securității efectivă și autentică. 

La fel, termenele: 17 mai pentru depunerea raportului și 10 

mai pentru depunerea avizului. 

Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Se aprobă. 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 

– evaluarea punerii în aplicare a strategiei UE în materie de droguri 

și a planului de acțiune al Uniunii Europene în materie de droguri. 

Termen pentru depunerea raportului: 10 mai. Avizul: 9 mai. 

Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Se aprobă. 

4, comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană și Eurogrup. 

Depunerea raportului: 31 mai. Avizul: 25 mai. 

 

 documente europene cu conţinut considerat relevant, supuse 

examinării, transmise prin sistemul IPEX, până la 28 martie 

2017 (transmitere efectuată în temeiul Protocolului nr.2, 

anexat Tratatului de la Lisabona), propuneri pentru sesizarea 

comisiilor permanente 
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1. COM (2017) 8 final – Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE. 

Termenul pentru transmiterea avizului motivat: 18 mai 2017. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări; Comisia pentru politică externă. 

Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 10 mai 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 3 mai 2017. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mai departe, Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Raport: 10 mai. Aviz: 3 mai. 

Sunteți de acord? Da. Mulțumesc. Se aprobă. 

 

2. COM (2016) 767 final – Propunere de  directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea 

utilizării energiei din surse regenerabile (reformare). 

Termenul pentru transmiterea avizului motivat: 17 mai 2017. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia pentru transporturi și energie; 

Comisia economică, industrii și servicii; Comisia pentru dezvoltare 

și strategie economică. 

Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 4 mai 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 27 aprilie 

2017. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mai departe, propunere de directivă a Parlamentului European 

și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile. 
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Termen pentru depunerea raportului: 4 mai. Aviz: 27 aprilie. 

Se aprobă. 

 

3. COM (2017) 136 – Propunere de Decizie a Parlamentului 

European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în 

ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate. 

Termenul pentru transmiterea avizului motivat: 18 mai 2017. 

Raport/proces-verbal: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia pentru transporturi și energie. 

Termen pentru depunerea raportului/proces-verbal: 19 aprilie 

2017. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 12 aprilie 

2017. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Ultima, propunere de decizie a Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE. 

Depunerea raportului: 19 aprilie. Aviz: 12 aprilie. 

Vă mulțumesc. S-au aprobat. 

 

PUNCTUL 3: 

Proiecte de hotărâre a Senatului privind exercitarea controlului 

de subsidiaritate şi proporţionalitate 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 3, propunere de hotărâre a Senatului privind 

exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate. 

Avem o propunere de Regulament al Parlamentului și al 

Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Termen pentru transmiterea avizului: 6 aprilie. 

A doua, directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și 

formarea periodică a conducătorilor auto. 

Termenul de transmitere a avizului: 17 aprilie. 

Trebuie înscrise pe ordinea de zi a ședinței plenului. 
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PUNCTUL 4: 

Proiect de hotărâre a Senatului privind consultarea 

parlamentelor naţionale, conform Protocolului nr. 1 din 

Tratatul de la Lisabona 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Proiect de hotărâre a Senatului privind consultarea 

parlamentelor naționale, conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de 

la Lisabona. 

Este vorba de comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul European și Consiliu. 

De asemenea, trebuie înscris în proiectul ordinii de zi. 

Mulțumesc. 

 

PUNCTUL 5: 

Scrisoarea domnului senator Adrian Wiener, prin care 

înaintează Biroului permanent lista semnăturilor 

parlamentarilor care doresc să devină coinițiatori ai propunerii 

legislative privind conținutul de acizi grași trans-nesaturați 

(AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman 

(B105/2017) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Scrisoarea domnului senator Adrian Wiener, prin care 

înaintează Biroului permanent lista semnăturilor parlamentarilor 

care doresc să devină coinițiatori ai propunerii legislative privind 

conținutul de acizi grași transnesaturați în produsele alimentare. 

Vă rog să luați act de această listă. 

 

PUNCTUL 6: 

Scrisoarea domnului deputat Sergiu Cosmin Vlad, prin care 

înaintează Biroului permanent lista semnăturilor 

parlamentarilor care doresc să devină coinițiatori ai propunerii 

legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 

(B84/2017) 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Scrisoarea domnului deputat Sergiu Cosmin Vlad, prin care 

înaintează Biroului permanent lista semnăturilor parlamentarilor 

care doresc să devină coinițiatori ai propunerii legislative pentru 

modificarea OUG nr. 195/2002. 

Vă rog să luați act. 

 

PUNCTUL 7: 

Scrisoarea Comisiei pentru sănătate publică, prin care 

înaintează o propunere de modificare a art.179 din 

Regulamentul Senatului, republicat 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Scrisoarea Comisiei pentru sănătate publică, prin care 

înaintează o propunere de modificare a art. 179 din Regulamentul 

Senatului. 

Trebuie trimisă propunerea către Comisia pentru regulament. 

 

PUNCTUL 8: 

Scrisoarea Comisiei pentru sănătate publică, prin care 

informează asupra modificării componenței Subcomisiei pentru 

populaţie şi dezvoltare 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 8, scrisoarea Comisiei pentru sănătate publică, prin 

care informează asupra modificării componenței subcomisiei pentru 

populație și dezvoltare. 

Vă rog să luați act de această modificare a subcomisiei, a 

componenței subcomisiei. 

 

PUNCTUL 9: 

Sinteza raportului de audit al performanței privind sprijinirea 

activității românilor de pretutindeni pe perioada 2013 – 2016 la 

Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul politici pentru 

relația cu românii de pretutindeni, și la Institutul „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 9, sinteza raportului de audit al performanței privind 

sprijinirea activității românilor de pretutindeni pe perioada 2013 – 

2016 la Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul politici pentru 

relația cu românii de pretutindeni, și la Institutul „Eudoxiu 

Hurmuzachi”.  

Vă rog să fiți de acord să trimitem sinteza la Comisia 

românilor de pretutindeni. 

 

 

PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 10: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 3 - 

8 aprilie 2017: 

 asigurarea conducerii şedinţei Senatului în zilele de 3 și 4 

aprilie 2017;  

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 3 aprilie 2017; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 4 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Programul de lucru în perioada 3 – 8 aprilie. 

Dacă aveți observații. 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

Domnule președinte, 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă rog, domnule Vela. 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

În 4 aprilie, la programul de lucru, la vicepreședinte, vă rog să 

o… Adică o propun pe doamna Scântei în locul domnului Goțiu. 

 

Domnul Marian Pavel: 

Nu este de față și nu știm dacă acceptă. 

 

(Discuții în sală.) 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, dacă sunteți de acord. Da? Și pentru astăzi, și pentru 

mâine, la întrebări, interpelări și declarații politice. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte, dacă îngăduiți. Vă rog să aprobați 

modificarea la program, așa cum se prezintă el: Comisia juridică, 

astăzi, la ora 12.30, a avut o ședință cu un singur punct pe ordinea 

de zi. S-a ținut, a fost regulamentară. Vă rog s-o includeți în 

programul aprobat pentru săptămâna aceasta. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Deci am luat notă de solicitarea de aprobare făcută de domnul 

senator Șerban Nicolae cu referire la ședința de la ora 12.30 a 

Comisiei juridice. Suntem de acord, da? 

Mulțumesc. 

Ordinea de zi a ședinței Senatului din 3 aprilie. 

Dacă aveți observații. Nu. 

 

PUNCTUL 11: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 10 

– 15 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Programul de lucru pentru perioada 10 – 15 aprilie. 

Eu vă anunț de pe acum că luni nu voi fi prezent. Voi fi într-o 

vizită oficială la Bruxelles. Voi avea întâlniri acolo. 

Dacă sunteți de acord cu programul. Vă mulțumesc. 

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI EUROPENE 

PUNCTUL 12: 

Memorandum intern privind desfăşurarea activităţii 

reprezentantului permanent al Senatului pe lângă Parlamentul 

European, Bruxelles, 10 – 12 aprilie 2017 



26 

 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mai departe, memorandum intern privind desfășurarea 

activității reprezentantului permanent al Senatului pe lângă 

Parlamentul European. 

Dacă sunteți de acord cu memorandumul. Vă mulțumesc. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Trebuie să cer aprobarea de principiu și pentru deplasarea pe 

care o voi face eu la Bruxelles. Încă nu a pregătit cabinetul meu 

memorandumul.  

Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. 

Sper să vă reprezint cu onoare. 

 

RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE 

PUNCTUL 13: 

Scrisoarea domnului prim-ministru Sorin Mihai Grindeanu, 

prin care informează cu privire la stadiul procesului de aderare 

a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 13, scrisoarea domnului prim-ministru Sorin 

Grindeanu, prin care informează cu privire la stadiul procesului de 

aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică. 

Trebuie să luăm act de această scrisoare pe care o trimitem la 

Comisia economică, Comisia pentru dezvoltare, Comisia pentru 

politică externă și Comisia pentru afaceri europene. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Domnul președinte, permiteți? 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, vă rog. 
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Dacă permiteți, domnule președinte, aș mai solicita ca, pe 

lângă menționarea unde va fi trimisă această scrisoare să fie trimisă 

și tuturor delegaților României, reprezentanților noștri în delegațiile 

parlamentare ale României, cu precădere Consiliului Europei și cele 

care au anumite aspecte economice, dar la toate ar fi bine să 

trimitem această scrisoare, că este vorba despre susținerea, un fel de 

activitate specială a intrării României în această organizație – 

OCDE. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Eu aș fi de părere să facem altfel: să cerem secretarului general 

ca Direcția pentru relații externe să includă această chestiune în 

dosarul cu care fiecare delegație a Senatului are… pledează și 

prezintă punctele de vedere în discuțiile bilaterale. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Când o să fie aprobat raportul… E vorba de o eventuală 

aderare a României la OCDE. Când va fi raportul gata, pentru că se 

face o reformă, atunci, în funcție de raport, putem să facem inclusiv 

o declarație în Parlamentul României în legătură cu raportul 

respectiv, o declarație. Să citim o declarație. O pregătește Comisia 

pentru politică externă, în legătură cu raportul, dacă va fi favorabil 

și ne va deschide orizontul de așteptare. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Și eu mulțumesc. 

 

PUNCTUL 14: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei, Paris, 6 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei pentru alegerea judecătorilor la CEDO. 

Senatul va fi reprezentat de domnul senator Titus Corlățean. 
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

A avut loc activitatea. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

A avut loc activitatea? Nu, e 6 aprilie. 

Deci trebuie să aprobăm memorandumul. 

Dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 15: 

Memorandum intern privind vizita în România a președintelui 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Pedro 

Agramunt, București, 5 – 6 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Memorandum intern privind vizita în România a președintelui 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Pedro 

Agramunt, 5 – 6 aprilie. 

Avem o solicitare pentru a putea oferi un dineu oficial. 

Domnul senator Titus Corlățean va reprezenta Senatul, în 

primul rând. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vedeți că este la Bruxelles, nu mai poate să… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

5, pe 5. Pe 6 pleacă. 

Vă pot spune că am programat deja o întâlnire cu domnul 

Agramunt și am să stau să mă gândesc. O să fac câteva propuneri, 

pentru ca, împreună cu mine, să avem o mică delegație care să 

asigure primirea și discuția cu președintele APCE. 

Mulțumesc. 

 

PUNCTUL 16: 

Memorandum intern privind organizarea unui dejun 

oficial pentru întrevederea domnului senator Lucian 

Romaşcanu, preşedintele Comisiei pentru cultură şi media, cu 

domnul Jasen Mesic, preşedintele Comisiei pentru informaţii, 
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IT şi media din Parlamentul croat şi reprezentantul 

parlamentului la Consiliul Europei, joi, 6 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Memorandum intern privind organizarea unui dejun oficial 

pentru întrevederea domnului senator Lucian Romaşcanu, 

preşedintele Comisiei pentru cultură şi media, cu domnul Jasen 

Mesic – cred că așa se pronunță –, preşedintele Comisiei ...  

La capitolul cadouri simbolice, vă rog foarte mult ca nu cumva 

să mai dați vase tip Galle făcute la Buzău, cum era obiceiul în 

trecut. 

 

(Discuții în sală.) 

 

ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE 

PUNCTUL 17: 

Hotărârile Biroului permanent adoptate în ședința din 20 

martie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Ce voiam să vă informez, dragi colegi, mai avem punctul 17, 

hotărârile Biroului permanent din ședința de luni, 20 martie. 

 

* 

 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

PUNCTUL 1: 

Scrisoarea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și 

validări, prin care solicită sesizarea Comisiei comune 

permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 

Serviciului Român de Informații și  a Comisiei speciale a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informații Externe 

pentru întocmirea avizelor asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a 

României, republicată (L545/2016) 

 

 

https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=56f24978-958f-467b-99f7-d3f9a558a205
https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=56f24978-958f-467b-99f7-d3f9a558a205
https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=56f24978-958f-467b-99f7-d3f9a558a205
https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=56f24978-958f-467b-99f7-d3f9a558a205
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Pe ordinea de zi suplimentară mai avem scrisoarea Comisiei 

juridice, prin care solicită sesizarea Comisiei comune permanente a 

Senatului și Camerei pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra SRI. 

Deci putem să aprobăm sesizarea celor două comisii pentru 

întocmirea avizelor asupra propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 51/1991, este legea care funcționează de atâta vreme, de 

care domnul senator Țuțuianu ne tot atrage atenția că este depășită. 

Da, sunteți de acord să sesizăm cele două comisii. 

 

* 

Şi, în încheiere, voiam să vă fac o scurtă informare.  

Astăzi a avut loc la Academia Română o sesiune dedicată 

aniversării a 150 de ani nu de la înființarea Academiei, care a fost 

anul trecut, ci de la prima ședință a Academiei și de la înființarea 

Bibliotecii Academiei. 

Cu acest prilej, Parlamentul a fost reprezentat, atât la nivelul 

Senatului – am rostit o intervenție –, cât și la nivelul Camerei, de 

președintele Camerei, domnul Liviu Dragnea. Dar nu acesta era 

lucrul cel mai important pe care voiam să vi-l semnalez și asupra 

căruia să vă informez, ci faptul că Academia Română a elaborat o 

lucrare foarte interesantă intitulată “Strategia de dezvoltare a 

României în următorii 20 de ani”. Și există și un document de 

sinteză, un document executiv, aș ruga Secretariatul general să 

procure documentul de sinteză măcar, pe care să-l punem la 

dispoziția membrilor Biroului permanent, câte un exemplar, și v-aș 

ruga să faceți o informare pentru ședința viitoare, să dați link-urile 

unde se poate accesa documentul. Pentru că am înțeles că 

documentul, nu numai executiv, ci și lucrarea în întregime este pe 

site-ul Academiei. Și aceeași informare vreau să o facem către toți 

membrii Senatului. 

Eu rămân să cred că, nu știu, până la urmă văd că această 

inițiativă de care eu am vorbit, și anume elaborarea unui proiect de 

țară care să facă din România a șaptea putere economică a Europei, 

pare să stârnească anumite reflecții și în alte zone, cum este 

Academia. Pentru că acest document, într-un fel, vine să completeze 

o idee pe care am rostit-o de cel puțin trei, patru ani. Și m-aș bucura 

până la urmă dacă, cu ajutorul Academiei și nu numai, în primul 
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rând cu Guvernul, am putea să pornim, să inițiem acest proiect pe 

care eu l-am denumit „România – a 7-a putere economică a 

Europei”. Sigur că putem să-l denumim și altfel, n-are importanță, 

nu am ambiția paternității acestei idei, important pentru mine ar fi să 

vedem proiectul demarând și pus în operă. Mai puțin important este 

cine îl inițiază, decât obiectivul. 

Deci, vă rog, Secretariatul general, să luați notă de această 

chestiune. 

Alte probleme dacă aveți? 

Domnul senator Mario Oprea. 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Am o propunere către Biroul permanent. Eu găsesc că este 

foarte util ceea ce au cei de la Camera Deputaților, colegii noștri, și 

anume „Ora ministrului”, în programul de lucru. Este o secțiune pe 

care eu, cel puțin, o găsesc foarte utilă, o întâlnire de bun augur si aș 

dori ca Biroul permanent, dacă dispune includerea în programul de 

lucru, să avem și noi, Senatul. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Stați puțin. Nu, există o soluție imediată și una pe care 

putem s-o instituționalizăm. 

Eu v-aș ruga să reflectați la această chestiune. În legislatura 

trecută, dacă îmi aduc bine aminte, în anul 2016, la Senat chiar am 

avut de câteva ori câțiva miniștri, nu mulți, pe care i-am invitat. Îmi 

aduc aminte întâlnirea sau, mă rog, prezentarea făcută de ministrul 

transporturilor, când am rămas stupefiat cum un ministru poate să 

vorbească jumătate de oră fără să spună nimic. Și nu mai știu pe 

cine am mai avut, dar... bine, nu neapărat în același registru. 

Deci nu ne oprește nimeni să convenim să invităm periodic și, 

dacă vreți, putem s-o instituim. Da, și exact ce spunea domnul 

Pereș. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Putem să-i mai chemăm o dată. 

 

(Discuții în sală.) 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dacă doriți, Comisia pentru regulament să..., dar în primul 

rând dacă sunteți de acord să instituim o asemenea regulă.  

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Avem o procedură la nivel de Senat, instituită mai demult. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Avem o procedură? 

 

Domnul Ion Vărgău: 

Avem. 

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Din câte știu eu, a existat „Ora premierului” și pentru miniștri. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu știu. Este în Regulament? Nu știu, în Regulament la ce 

articol este? 

 

Din sală: Nu este, a fost o procedură la nivelul Biroului 

permanent. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

A fost o procedură la nivelul Biroului permanent, mi se spune. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 
Dar putem să facem în Regulament. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dacă aveți acum vreo propunere concretă de făcut să invităm 

vreun ministru, spuneți. 

Vă rog, domnule senator, fost ministru. 

 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 

Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. 

Ca o primă intervenție la prima mea participare la această 

întâlnire... 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

În calitate de președinte de comisie. Vă felicităm! 

 

Domnul Eugen-Orlando Teodorovici: 
Vă mulțumesc. 

Nu-mi este foarte clar cum este cu Camera superioară și cea 

inferioară, dar vă las pe dumneavoastră să decideți, dar cred că ar fi 

foarte bine ca, într-adevăr, aceste întâlniri „Ora ministrului” sau mai 

ales „Ora premierului” să se facă, părerea mea, în Camerele reunite. 

Pentru că nu poți să chemi un premier de două ori: și la Cameră și la 

Senat. Și, poate, cred că ar fi mai util în felul acesta. Nu știu dacă 

este posibil la nivel de ministru, dar la nivel de premier „Ora 

premierului” să fie făcută în Camerele reunite. Cred că este cel mai 

indicat și nu numai, chiar și dintre comisiile de profil am avut o 

surpriză ca la Cameră să fie totuși delegația Fondului Monetar 

Internațional doar la Comisia pentru buget finanțe de la Cameră. 

Cred că trebuie, când există astfel de subiecte, să fie Camere 

reunite, pentru că nu ai cum să iei legătura, să discuți și tu..., sunt 

chestiuni care sunt mult prea importante pentru a fi dezbătute 

separat în Camere. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnul senator, domnule președinte, nu sunt de acord. 

 

 (Discuții în sală.) 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Mulțumesc. 

Numai o scurtă intervenție. Această oră a prim-ministrului este 

de sorginte franceză, francezii au această activitate – „Ora         

prim-ministrului”, care se desfășoară la Camera Deputaților, din 

considerente care țin de faptul că Senatul la ei este ales indirect, este 

o Cameră care reprezintă mai mult activitățile, să spunem, din 

teritoriu, adică comunitățile regionale. Deci, sigur că..., noi suntem 

în altă situație, la noi avem egalitate între cele două Camere, ar 

apărea situația în care să fie invitați miniștri și prim-ministrul o dată 

colo, o dată colo, numai așa s-ar putea rezolva. În Camere reunite ar 
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fi neuzual. Pentru că există și diferențe mari în ceea ce privește 

abordarea, fiindcă sunt anumite comisii care au ca și finalitate și 

răspundere activități într-o Cameră și într-alta. Deci, cumva, dacă 

trebuie gândit și cineva de la regulament să țină seama de acest 

aspect – există „Ora prim-ministrului”, nu este invitat decât      

prim-ministrul, o dată, miercurea, pe săptămână, timp de o oră și vă 

spun că este un moment foarte important. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bun. Eu, între timp, mi-am reconsiderat poziția. O clipă! 

Pentru că sunt între membrii Biroului permanent și o serie de colegi 

mai tineri, fără să am pretenția să țin o lecție, am să vă spun câteva 

considerente legate de sistemul bicameral. Istoric vorbind, în 

România, ca și în alte țări, Senatul a avut un rol de Cameră de 

cenzură a Camerei inferioare. Adică atunci când Camera inferioară, 

Camera Deputaților, adopta anumite legi care aveau anumite 

prevederi care puteau să pară excesive, Senatul avea un drept de a 

cenzura aceste excese. Aceasta a fost tradiția parlamentarismului 

românesc. 

După 1990, cele două Camere au avut roluri identice și exista 

un mecanism de mediere. Deci nu se făcea naveta pe care o știți, 

exista un mecanism de mediere care funcționa între Cameră și Senat 

în cazul în care apăreau diferențe în proiectele de lege adoptate de 

cele două Camere. Se făcea ședință comună de mediere. 

În 2003, la revizuirea Constituției s-a încercat un pic, hai să-i 

zicem, modernizarea Parlamentului, în sensul introducerii unor 

atribuțiuni distincte. Fiecare din cele două Camere primind rolul de 

Cameră decizională pe anumite proiecte, după cum vedeți, care 

funcționează și acum: prima Cameră sesizată și Camera decizională. 

Nu mai există mecanismul de mediere. 

Eu cred că noi, în perspectivă, trebui să ne gândim, dar acest 

lucru va ține, evident, de momentul adoptării proiectului de 

revizuire a Constituției, de modificare a rolului Senatului. Trebuie 

să ne uităm puțin cum au evoluat senatele în celelalte țări cu sisteme 

bicamerale din Europa. Si cred că cel mai interesant este și 

exemplul Franței, dar și al Germaniei, unde Senatul, respectiv 

Bundesratul, reprezintă comunitățile regionale și dau acces 
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reprezentanților comunităților locale la dezbaterile și la actul de 

legiferare din Senat. 

Dar, în fine, asta am vrut ca să vă explic de ce rostim noi 

mereu cuvântul Camera superioară și Camera inferioară, este vorba 

de tradiția istorică a Parlamentului și nu numai la noi, ci și în alte 

părți. 

Da, domnule senator Cseke. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

În mandatul anterior, am fost deputat și vreau să vă 

împărtășesc puțin din experiența acestor... – și anterior am fost 

senator – din experiența acestor dezbateri. Și eu cred ca aici putem 

să preluăm oarecum modelul celor de la Camera Deputaților pentru 

că lucrurile au funcționat destul de bine. Evident, a fost o diferență 

între „Ora ministrului ” și „Ora prim-ministrului”, prim-ministrul a 

venit mai rar pe teme mai importante, evident, în schimb, în Camera 

Deputaților, atunci când lucrurile chiar au mers foarte bine în 

această direcție, cam la două-trei săptămâni a fost în fiecare a doua, 

a treia săptămână „Ora ministrului”, fără a scrie în Regulament, a 

fost o cutumă în sensul în care, pe rând, fiecare grup parlamentar 

putea să propună un anumit domeniu și în care era invitat ministrul 

respectiv, evident și o temă, pentru că ministrul trebuia să vină 

totuși pregătit să dea niște răspunsuri. Și aceste invitații se 

transmiteau cu vreo două săptămâni înainte de acea zi de luni, adică 

ca să dăm și posibilitatea, evident că un ministru are o agendă 

încărcată. 

Deci eu cred că dacă la Regulament se lucrează în acest sens, 

chiar cu mici ajustări pe ceea ce face Camera, ar fi un lucru 

binevenit și pentru noi. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Domnule președinte... 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, domnule senator Șerban Nicolae. 
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Domnul Șerban Nicolae: 
Nu vreau să reiau discuțiile pe tema asta, propuneri pe 

Regulament se pot face, în schimb, altceva voiam să aduc la 

cunoștința membrilor Biroului permanent. La Camera Deputaților, 

săptămâna trecută, corifeii constituționalismului românesc din 

Camera Deputaților au ajuns la concluzia că senatorii au greșit 

atunci când au transmis propunerea de revizuire a Constituției la 

Camera Deputaților. Și, cu vigilența caracteristică, după ce au 

trecut de Comisia juridică, direct în plen au sesizat că am greșit. 

Eu, dincolo de ironie, vreau să vă spun că nu am greșit, ordinea 

este dată de art. 150 din Constituție și care spune că inițiativele de 

revizuire se adoptă de Camera Deputaților și de Senat, în această 

ordine. Și în aceste condiții, dacă cumva ne trezim cu o ședință de 

Birou permanent reunit cu acest punct pe ordinea de zi în care să 

ne solicite nouă cei de la Camera Deputaților, Camera 

constituțională a Parlamentului României, o nouă dezbatere pe 

tema asta, eu vă spun de acum că susțin punctul de vedere al 

Senatului, pe care     l-am comunicat încă de acum câteva luni: 

Camera Deputaților se pronunță prima, noi ne pronunțăm după ce 

se pronunță Camera Deputaților, nu pe procedura de primă 

Cameră sesizată și Cameră decizională, ci pe procedura prevăzută 

de Constituție, în sensul în care, dacă se adoptă în forme diferite, 

se ajunge la mediere, fără ca una dintre Camere să aibă mai multe 

drepturi decât cealaltă. Dar având în vedere că acest incident a 

apărut în plenul Camerei, aș vrea să fiți în gardă ca să știți de ce 

ați greșit și unde.  Noroc cu vigilența deputaților. 

În legătură însă cu chestiuni legate de „Ora                             

prim-ministrului” sau de „Ora ministrului”, dincolo de faptul că 

susțin și am și inițiat în legislatura trecută câteva dezbateri pe 

tema asta, cred că propuneri de modificare a Regulamentului ar fi 

mai utile în fața unei dezbateri, pur și simplu, la Biroul permanent. 

Am putea să vedem textele, am putea să facem o dezbatere și cu 

Parlamentul, cu ministrul pentru relația cu Parlamentul, în așa fel 

încât să asigurăm un calendar armonizat și cu cei de la deputați. 

Este foarte greu să facem o dezbatere cu prim-ministrul, „Ora 

prim-ministrului” în plenul reunit pentru că, fiind totuși 500 de 

parlamentari, dezbaterea ar fi destul de greoaie, chiar dacă am 

consacra o zi întreagă de plen pentru această temă. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule senator, dacă am reținut exact și dacă informația 

care a apărut în presă este corectă, ce am reținut eu este că la 

Camera Deputaților au hotărât să scoată proiectul de pe ordinea de 

zi și să sesizeze Birourile permanente reunite. Așa este? Așa ați 

reținut și dumneavoastră? Bun. 

Eu am luat notă de punctul de vedere exprimat, nu știu de ce 

au făcut această chestiune, dacă este o problemă simplă de 

procedură sau este și un alt considerent politic, nu știu. O să 

discutăm, bănuiesc, în coaliție această problemă și sper s-o 

deblocăm. 

Mulțumesc de observație. 

Dacă aveți altceva? Dacă nu, ridicăm ședința. 

Vă mulțumesc. 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


