
 

 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 8 august 2017 
 

 

Şedinţa a început la ora 14.10. 

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 – vicepreşedinţi; 

domnul senator Adrian Ţuţuianu, domnul senator Marian Pavel – 

secretari; doamna  senator  Doina-Elena Federovici, domnul 

senator Paul Stănescu – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Ioan Deneș 

– Grupul parlamentar al PSD; domnul senator Mario-Ovidiu Oprea  

– Grupul parlamentar al PNL; doamna senator Florina-Raluca 

Presadă – Grupul parlamentar al USR. 

 

Din partea Guvernului: doamna Diana Severin - secretar de 

stat în cadrul Ministerului pentru relaţia cu Parlamentul.  

 

Invitaţi: domnul Ion Vărgău – secretarul general al Senatului, 

domnul Mihăiță Calimente – secretar general adjunct, doamna 

Roxana Truinea – directorul general al Direcţiei generale 

legislative, domnul Gabriel Sterea – director general la Direcţia 

generală Secretariat general, doamna Steliana Borțea - Serviciul 

pentru lucrările Biroului permanent, doamna Adriana Iliescu – 

directorul general al Direcţiei generale economice, doamna 

Hermina-Nicoleta Uţă – director Cabinetul preşedintelui Senatului. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

În primul rând, doresc să vă salut. 

 Dragi colegi, doamna senator, domnilor senatori, aveți 

ordinea de zi distribuită. Sunteți la curent. Este nevoie de 

convocarea Senatului în sesiune extraordinară, în baza prevederilor 

art. 115 din Constituție, care ne obligă să facem convocarea, 

conform  alin. (5), în mod obligatoriu, în cinci zile de la depunerea 

sau, după caz, de la trimiterea ordonanțelor de urgență de către 

Guvern.  

Guvernul a emis săptămâna trecută un număr de ordonanțe de 

urgență și, prin urmare, astăzi avem ordinea de zi.  

La punctul 1, convocarea Senatului, punctul 2, programul de 

lucru, punctul 3, proiectele de lege cu care suntem sesizați, în 

calitate de primă Cameră și punctul 4, scrisoarea Comisiei speciale 

de anchetă. 

Vă supun aprobării ordinea de zi. 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Domnule președinte, permiteți o intervenție pe procedură? 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, domnule senator. 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Să știți că nu sunteți în cvorum pentru că domnul Țuțuianu se 

află în incompatibilitate în acest moment. Nu poate fi și ministru și 

membru al Biroului permanent sau președinte de comisie. 

 A fost la Comisia pentru cultură o situație similară și și-a dat 

demisia din funcția de președinte de comisie domnul Romașcanu. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Am înțeles. O să-i punem în vedere domnului Țuțuianu acest 

lucru. 

 

(Discuții în sală.) 
 

Cum faceți, domnule ministru, vă dați demisia din funcția de 

ministru? 
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Domnul Adrian Țuțuianu: 
Cred că mai am treabă de făcut.  

Nu știu pe ce se fundamentează ideea aceasta de 

incompatibilitate. Eu vă spun că am solicitat și la ANI un punct de 

vedere, pentru că am în vedere o situație tranzitorie până în toamnă, 

când se întrunește Parlamentul și va desemna un alt secretar al 

Biroului permanent. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Sigur că da. 

 

Domnul Adrian Țuțuianu: 
Răspunsul ANI pe acest subiect a fost foarte clar că nu există 

nicio incompatibilitate. De aceea mi-am și permis să rămân până la 

1 noiembrie, gândind tocmai că pot apărea situații în care este 

nevoie să avem cvorum. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mă scuzați că intervin. 

Domnule Țuțuianu, ați votat în Guvern, votați astăzi în Biroul 

permanent, starea de incompatibilitate este pornită. Nu este nicio 

stare tranzitorie. 

 

Din sală: Se abține. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule Oprea, vă atrag atenția asupra unui lucru. Eu am fost 

membru în Guvern. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost, dar vă 

spun ceva - nu se votează în Guvern nimic. În Guvern nu se votează. 

Vă supun atunci aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Cine 

este pentru? 

Vă mulțumesc. 

S-a aprobat ordinea de zi. 
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PUNCTUL 1: 

Convocarea Senatului în sesiune extraordinară  

marți,  8 august 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Așadar, avem la punctul 1 decizia de convocare a Senatului în 

sesiune extraordinară, cu proiectul ordinii de zi și proiectul 

programului de lucru, le aveți la punctul 1 în mapă. 

Dacă sunteți de acord să le aprobăm. Vă rog, supun aprobării 

proiectul ordinii de zi și programul de lucru. Sunteți de acord? 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 2: 

Programul de lucru al Senatului din 8 august 2017  

– sesiune extraordinară –  

 

La punctul 2… în anexă îmi apărea, scuzați-mă, la punctul 1 

este numai convocarea. La punctul 2 este programul. Plen la ora 

15.00 până la epuizarea ordinii de zi. 

Vă rog să fiți de acord.  

Vă mulțumesc. 

Asigurarea conducerii. În calitate de președinte, voi conduce. 

Domnii secretari Pavel și Talpoș. 

 

Din sală: Dacă-l lasă domnul președinte Băsescu. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dacă îl lasă domnul președinte. Dacă nu, o să punem pe 

altcineva secretar. 

 

TEHNICO-LEGISLATIVE 

PUNCTUL 3: 

Proiecte de lege privind aprobarea Ordonanțelor de Urgență 

ale Guvernului, primite la Senat în calitate de primă Cameră 

sesizată, pentru dezbatere și adoptare, la data de 7 august 

2017, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente : 

 proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.  52/2017 privind restituirea 

sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme 
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și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, 

taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule; 

 proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii; 

 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creșterea copiilor; 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.  56/2017 privind completarea 

art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și 

unele măsuri fiscal-bugetare; 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.  57/2017 pentru modificarea și 

completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 

calitatea de șef al statului roman; 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii farmaciei nr. 266/2008; 

 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.  59/2017 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul pensiilor 

de serviciu; 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.  60/2017 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea 

unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei 

pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de 

către statul român la societăţile producătoare de agent 
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termic la unităţile administraţiei publice locale în 

vederea înfiinţării şi organizarii serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 3, proiecte de lege privind aprobarea Ordonanțelor de 

Urgență ale Guvernului, primite la Senat în calitate de primă 

Cameră sesizată, propunerile pentru sesizarea comisiilor 

parlamentare. 

Sunt nouă proiecte de lege privind aprobarea ordonanțelor de 

urgență. 

Primul, restituirea sumelor pentru autoturisme, taxa specială 

pentru autoturisme și autovehicule.  

Trebuie să facem repartizarea către comisii pentru avize și 

rapoarte. Nu s-a făcut asta, nu am mai făcut ședință pregătitoare, din 

păcate, pentru… avem trecute aici comisiile de avizare și comisiile 

de fond pentru fiecare din proiectele de lege. 

Vă propun ca termenele pentru avize să fie marți, 29 august. Și 

termenele pentru rapoarte joi, 31 august. Și nu am să mai citesc lista 

proiectelor de lege. O aveți în mapă. 

Dacă sunteți de acord s-o aprobăm.  

Vă mulțumesc. 

 

 

PUNCTUL 4: 

Scrisoare din partea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și 

Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de 

organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului 

prezidențial, prin care solicită promovarea unei cereri de 

soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională 

dintre autoritatea legislativă și autoritatea judecătorească 

(Parchetul General) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 4, scrisoare din partea Comisiei speciale de anchetă a 

Senatului și Camerei pentru verificarea aspectelor ce țin de 

organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului 

prezidențial, prin care solicită promovarea unei cereri de soluționare 

a unui conflict juridic de natură constituțională dintre autoritatea 
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legislativă și autoritatea judecătorească, în speță, (Parchetul 

General). 

Sunt de părere ca să trimitem scrisoarea către Comisia juridică 

și către Comisia pentru constituționalitate, pentru punct de vedere, 

și în baza acestor puncte de vedere să luăm hotărârea dacă este 

necesară și oportună sesizarea Curții Constituționale sau, în fine, 

vom vedea. 

Dacă sunteți de acord, supun votului dumneavoastră și această 

propunere. 

Vă mulțumesc. 

Cu aceasta, am încheiat ordinea de zi de astăzi și plenul, așa 

cum spuneam, se va ține la ora 15.00. 

Vă mulțumesc. 

Ședința se ridică. 

 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.16. 

 


