
 

 

 

 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din 9 decembrie 2019 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.00. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Teodor-Viorel Meleșcanu, 

preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Robert-Marius 

Cazanciuc, domnul senator Titus Corlățean, domnul senator Șerban 

Constantin Valeca, doamna  senator  Alina-Ștefania Gorghiu – 

vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, domnul senator Ion Ganea, 

domnul senator Mario-Ovidiu Oprea, doamna senator Silvia-Monica 

Dinică – secretari; domnul senator Marius-Alexandru Dunca, domnul 

senator Cornel Popa, domnul senator Tánczos Barna  – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Florian-Dorel 

Bodog – Grupul parlamentar al PSD,  domnul senator Cătălin-Daniel 

Fenechiu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Adrian Wiener – Grupul 

parlamentar al USR, domnul senator Cseke Attila-Zoltan – Grupul 

parlamentar al UDMR. 

 

Din partea Guvernului: domnul Nini Săpunaru – secretar de stat la 

Departamentul pentru relația cu Parlamentul și doamna Cristina Crișu – 

director în Departamentul pentru relația cu Parlamentul.  

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – secretar general, doamna 

Cristina Ionescu – secretar general adjunct, domnul Timotei Stuparu – 

secretar general adjunct, doamna Roxana Paula Truinea – directorul 

general al Direcţiei generale legislative, doamna Camelia Rodica Tomescu 
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– directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi evidenţă legislativă, 

doamna Claudia Marina Pencea – directorul Direcţiei pentru organizarea 

lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna Lucia Margareta Efrim – 

Direcția secretariat general, domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei 

Secretariat General, doamna Raluca Alexandra Zota – director la 

Cabinetul Secretarului General al Senatului, doamna Elena Deaconescu – 

directorul Direcţiei buget, finanţe, contabilitate, doamna Mihaela Butariu 

– director general la Direcţia generală cooperare parlamentară externă, 

doamna Gabriela Drugă - director la Cabinetul preşedintelui Senatului, 

doamna Otilia Nicoleta Androne – director la Cabinetul Președintelui 

Senatului, doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările 

Biroului permanent.  
 

 

Din partea comisiilor permanente: 
 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări - domnul 

senator Șerban Nicolae; 

Comisia pentru afaceri europene – doamna senator Gabriela Creţu; 

Comisia pentru constituționalitate – domnul senator George-Edward 

Dircă; 

Comisia economică, industrii și servicii – domnul senator Daniel-

Cătălin Zamfir; 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții 

– domnul senator Iancu Caracota. 

  

 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Stimați colegi, avem, practic, cvorumul de ședință și, cu permisiunea 

dumneavoastră, deschid ședința Biroului permanent de astăzi, luni, 9 

decembrie 2019. 

În legătură cu ordinea de zi sunt observații, propuneri? 

La ordinea de zi, da? 

Doamna Gorghiu.  

Vă rog, la microfon. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Domnule președinte, 
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Cu tot respectul pentru această onorată adunare, o să vă fac o 

observație pentru secretariatul general și pentru cei care gestionează 

ordinea de zi a BP-ului. E inacceptabil ca această mapă să-ți vină servită la 

începutul ședinței. Uitați-vă câte pagini sunt. 

Mi se pare nesimțire să nu poți să-mi aduci mapa înainte. Se știa 

înainte, dumneavoastră stabiliți ordinea de zi înainte. Nu este absolut deloc 

justificat să o avem la ora de începere a ședinței de BP. 

Deci v-aș ruga ca data viitoare să luați măsuri cu această mapă, măcar 

cu câteva ore înainte să avem posibilitatea să lecturăm ce e pe ordinea de 

zi. 

Vă mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc frumos. 

Și mie mi-ar face plăcere să văd cu mult mai mult timp înainte 

ordinea de zi, dar, așa cum știți, se întâmplă foarte multe lucruri care duc la 

schimbări pe care trebuie să le luăm în considerare, având în vedere 

prioritățile Guvernului. 

Deci, dacă la ordinea de zi nu sunt observații... De acord? 

Ordinea de zi a fost adoptată. 

Trecem la tehnico-legislative... 

Stimați colegi, în ședința pregătitoare de la 12.30 am stabilit și 

dezbătut punctele 1, 2 din ordinea de zi și vă rog ca Biroul permanent să 

aprobe comisiile și termenele propuse, precum și cealaltă solicitare. 

Dacă sunt observații...  

Dacă nu, au fost adoptate punctele 1 și 2 din ordinea de zi. 

 

TEHNICO-LEGISLATIVE 

PUNCTUL 4: 

Informarea privind răspunsul Comisiei Europene  

la opinia Senatului României, conform prevederilor  

Tratatului de la Lisabona 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

La punctul următor, informare privind răspunsul Comisiei Europene 

la opinia Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona. 
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Ceea ce ni se solicită este să luăm act și să hotărâm înscrierea în 

proiectul ordinii de zi a ședinței Senatului, precum și publicarea pe pagina 

de internet a Senatului. 

Dacă nu aveți observații, atunci suntem de acord cu înscrierea pe 

ordinea de zi și publicarea pe pagina de internet. 

 

PUNCTUL 5: 

Proiectul punctului de vedere întocmit de Comisia pentru 

constituţionalitate asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic 

de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, cerere formulată de preşedintele Senatului 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Punctul următor se referă la proiectul punctului de vedere întocmit de 

Comisia pentru constituţionalitate asupra cererii de soluţionare a 

conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este o cerere formulată de preşedintele 

Senatului și avem o opinie separată a domnului senator George Dircă. 

Vă propun să adoptăm punctul de vedere și să-l transmitem la Curtea 

Constituțională, dacă nu sunt observații. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Cu două voturi împotrivă. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Cu două voturi împotrivă... Trei... 

 

Din sală: Patru. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

...Patru... 

A fost aprobat. 

 

PUNCTUL 6: 

Solicitarea Societăţii civile de avocaţi  

„Haşotti şi asociaţii” privind anularea raportului  

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea  
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corupţiei şi petiţii privind S.C. SOMACO CONSTRUCT S.A., 

precum şi înfiinţarea unei comisii speciale care să  

investigheze nelegalităţile ce ar fi fost comise de  

domnul senator Iancu Caracotă, preşedintele  

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,  

combaterea corupţiei şi petiţii 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Solicitarea Societăţii civile de avocaţi „Haşotti şi asociaţii” privind 

anularea raportului Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea 

corupţiei şi petiţii privind S.C. SOMACO CONSTRUCT S.A., precum şi 

înfiinţarea unei comisii speciale care să investigheze nelegalităţile ce ar fi 

fost comise de domnul senator Iancu Caracotă, preşedintele Comisiei 

pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii. 

În ședința din 2 decembrie, am luat act de informarea respectivă și, în 

consecință, va trebui să decidem care este parcursul următor. 

Vă rog, doamna Gorghiu. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Domnule președinte, nu se poate pronunța Biroul permanent pe o 

sesizare venită după ce s-a întocmit un raport, cu tot dragul. Membrii 

comisiei, oricare ar fi ea comisia, care elaborează un raport și fac diligența 

mai departe să-l comunici către organele competente sunt suverani. Înțeleg 

că a fost un vot dat în unanimitate la Comisia împotriva abuzurilor. 

Acum mai sunt și oameni nemulțumiți, indiferent cine e nemulțumit, 

poate să-și depună opiniile mai departe dacă se vor lua măsuri de 

instituțiile abilitate, dar să vină... Mă surprinde că un avocat cere anularea 

unui raport al unei comisii din Parlamentul României! E... 

Deci luăm act și nimic mai mult, că nu are BP-ul nicio altă 

competență! 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Acum – eu, mă rog, am luat notă – am putea să facem și altceva: 

practic să trimitem... Ce se întâmplă? Asta este o petiție legată de anumite 

abuzuri, presupuse abuzuri! – cred că ar fi normal să avem și punctul de 

vedere al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, astfel încât să putem să 



6 

 

avem o imagine corectă și de la cel care a făcut plângerea, și de la cei care 

sunt... 

 

Domnul Iancu Caracota: 

Da, domnule președinte, sunt la fața locului. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog. 

 

Domnul Iancu Caracota: 

Este vorba despre o petiție – de fapt sunt trei petiții conexate –... 

petiție care a început în 13 martie 2017 și s-a finalizat anul acesta. 

De-a lungul timpului, de-a lungul celor doi ani, au fost înființate două 

subcomisii, cu aprobarea Biroului permanent. Comisia și-a făcut treaba. A 

finalizat printr-un raport, raport care este un act administrativ, în care noi 

nu acuzăm, ci noi sesizăm organele competente ale statului pentru a 

verifica aspectele pe care comisia și le-a însușit. 

Acest raport a fost adoptat în ședință cu votul unanim. Nu credem că 

este cazul să dăm socoteala pe o poveste care este strict bazată pe ceea ce a 

hotărât comisia, în baza unor investigații, atât la fața locului, cât și în 

cadrul comisiei – în baza unor solicitări făcute către organele competente 

ale statului, răspunsurile lor – și aici lucrurile sunt clare: noi am hotărât să 

sesizăm Parchetul pentru a... 

 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Nu să sesizăm Parchetul! Să transmitem raportul la instituțiile 

abilitate. Noi nu am sesizat pe nimeni, să fie foarte clar! 

 

Domnul Iancu Caracota: 

Deci Comisia a hotărât să dea mai departe raportul și către Ministerul 

de Interne. Între timp, de la Ministerul de Interne ne-a venit nota de control 

în care a apărut practic că toate elementele sesizate s-au dovedit a fi reale 

și, în plus, și alte elemente în plus. 

În a treia parte a raportului am sesizat Curtea de Conturi pentru a se 

informa și a vedea dacă cele ce am spus sunt reale și a vedea care sunt 

modalitățile de recuperare a pagubei provocate statului român. 
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Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

În esență, dacă-mi permiteți, domnule președinte, eu vă spun care este 

problema, ca să fie foarte clar. 

Din verificările comisiei care a avut trei petiții – eu fiind membru al 

comisiei și, fiind și avocat de formație, cunosc situația – a rezultat că, pe 

parcursul unei proceduri de restituire, instanțele de judecată au fost induse 

în eroare în legătură cu natura terenului revendicat. În speță, s-a susținut că 

o carieră de piatră este teren agricol, da? 

 Din verificările comisiei și documentele prezentate, rezultă această 

situație: persoana care a gestionat toată această problemă este cel care a 

formulat petiția, iar supărarea Domniei Sale derivă din împrejurarea că e 

posibil ca organele statului să verifice împrejurarea constatată de noi. 

Noi nu am sesizat pe nimeni. Noi am pus la dispoziția organelor 

abilitate raportul și documentele pe care le-am avut în vedere, cu 

rugămintea să verifice dacă se verifică aspectele constatate. În ipoteza în 

care da, să-și facă treaba! În ipoteza în care nu, să-și facă treaba! Fără altă 

problemă. 

Și atunci, a merge pe varianta pe care o solicită petentul respectiv 

este, practic, a afecta libertatea și independența unei comisii care nu i-a 

creat nicio vătămare, pentru că comisia nu a luat nicio decizie împotriva lui 

– nici nu putea să ia! Comisia a făcut o investigație și, urmare a 

investigației, a emis un raport pe care l-a trimis la niște instituții. El, dacă e 

nemulțumit de raport, poate, foarte frumos, să-și facă apărările la acele 

instituții, în ipoteza în care instituțiile vor considera că raportul e credibil. 

E simplu! 

Deci nu putem face anchetă împotriva anchetei, că e nemulțumit 

unul! 

Cum ar fi ca în toate anchetele parlamentare care au avut loc, 

persoana împotriva căreia s-a ajuns la o concluzie să vină să spună: faceți o 

anchetă a anchetării anchetatorilor și nu știu mai ce? E aberant. 

  

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Da. Cred că, într-adevăr, lucrurile sunt destul de clare aici. Nu avem 

ce face. 

Domnule Corlățean, vă rog. 
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Domnul Titus Corlățean: 

Da. O chestiune mai degrabă procedurală. 

Doamna vicepreședinte Gorghiu a menționat – în mod corect, pe 

fond, obiectiv vorbind – dificultatea noastră de a emite orice fel de 

comentariu legat de elementele din dosarul... din mapa de BP de astăzi... în 

condițiile în care abia în sală am avut acces la astfel de chestiuni. 

Deci, în niciun caz, nu avem a ne pronunța pe fond cu privire la 

dosarul ăsta și la cele sesizate, însă noi – ca instituție a statului român 

numită Parlament – dacă primim o petiție cineva trebuie să dea un răspuns 

petiționarului. Nu noi, BP-ul, nu comisiei care e vizată i se contestă 

imparțialitatea sau concluziile. Abia acum mă uit că sunt acuze că s-a 

pronunțat pe fond comisia... chiar nu știm treaba asta.  

Dar cred că este bine ca totuși Comisia de petiții să primească petiția, 

să dea un răspuns petiționarului, măcar atâta lucru. În rest, nu suntem noi în 

situația de a ne pronunța pe fond. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Da. Atunci ați fi de acord cu propunerea domnului Corlățean, 

susținută de doamna Gorghiu, să-i primiți la comisie unde să le prezentați, 

de fapt, elementele care sunt în discuție? Da? 

 

Domnul Iancu Caracota: 

Domnule președinte, întotdeauna comisia a primit absolut toți petenții 

care au avut o petiție către noi. Domniile lor nu au făcut nicio petiție către 

noi, ci singura petiție pe care au trimis-o spre noi să ne întrebe cum am 

făcut și cum am procedat și așa mai departe...  

Noi am procedat conform legii, care e foarte simplă din punctul 

nostru de vedere și aici vă pot anexa, dacă este nevoie, toate procesele 

verbale. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Înțeleg că nu sunteți foarte entuziasmat de ideea care a fost.  

În aceste condiții, vă rog să-mi permiteți să-mi asum eu 

responsabilitatea de a-i răspunde, pentru că a adresat-o președintelui 

Senatului, în care reiau elementele pe care le-ați descris deja în legătură cu 

verificările pe care le-ați făcut, cu transmiterea la instituțiile de specialitate, 
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la diverse instituții, și că, dacă are anumite probleme, să se adreseze direct 

instituțiilor respective. 

E OK, domnule președinte? 

 

Domnul Iancu Caracota: 

Da, domnule președinte. 

Vă mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

OK. Atunci facem așa. 

 

PUNCTUL 3: 

Proiectul de buget al Senatului României pe anul 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Următorul punct este punctul trei. 

Este memorandum intern privind prezentarea proiectului de buget al 

Senatului României pe anul 2020. E avizat de domnii senatori Marius-

Alexandru Dunca și Tánczos Barna, chestori ai Senatului. 

Și aș vrea să vă propun să-l introducem pe ordinea de zi a ședinței de 

plen de astăzi. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Ne puteți explica în două vorbe? 

Domnule președinte, se poate? Pe buget... să ne spună ce introduc... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Păi, ca să fiu sincer, îi dau cuvântul... Sau domnul Barna... Da, care 

doriți, care v-ați ocupat. Dacă vreți, o să vă spun, dar rămâne numai între 

noi. 

Se pare că va ieși foarte rapid proiectul de buget al Guvernului. Or, 

potrivit legilor, Constituției, noi ne facem bugetul singuri. Pentru asta ar 

trebui să le avem în avans, să le putem transmite la Ministerul de Finanțe, 

astfel încât ele să fie procesate și să facă parte din buget, în măsura în care 

consideră că este posibilă încadrarea în buget. 

Vă rog. 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Absolut de acord cu asta, doar că rugămintea era ca domnul chestor 

să ne spună două-trei vorbe despre acest buget, să știm cum e versus anul 

trecut... 

 

Domnul Tánczos Barna: 

E mai... 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

E mai generos? Avem probleme? Nu avem probleme? Scurt. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Păi, cred că cel mai potrivit e domnul Tánczos Barna, nu? 

Domnule Tánczos Barna, vreți? Dar scurt, așa, că ne așteaptă 

colindătorii. 

  

Domnul Tánczos Barna:  

Sigur. 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Bugetul pentru anul viitor cu siguranță nu are cum să fie unul mai 

mic decât cel pentru anul acesta, pentru că avem o presiune destul de mare 

pe partea de investiții: curtea din față... și câteva elemente care sunt în faza 

de a fi licitate și contractate anul viitor. 

Eu sunt convins că domnul ministru al finanțelor în niciun caz nu ne 

va aproba un buget mai mic decât domnul Teodorovici. Ei se înțeleg foarte 

bine pe partea de creștere economică și, în momentul în care bugetul nostru 

se va axa în principal pe investiții, cu siguranță că vom avea sorți de 

izbândă în momentul în care vom negocia bugetul cu domnul ministru. 

Deci, bugetul este în creștere față de anul trecut pe partea de 

investiții. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc frumos. 

Vă rog, dacă sunteți de acord, să introducem ca punctul 3 pe ordinea 

de zi la legislative proiectul de buget al Senatului României. 

Sunt observații, propuneri? 
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Aprobat. 

Trecem la punctul următor. 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca:  

Mai era ăla cu avioanele... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Păi, sunt și avioane, este și justiție, și al treilea este bugetul. Așa. 

 

PUNCTUL 7: 

Proiectul programului de lucru al Senatului  

pentru perioada 9-14 decembrie: 

 asigurarea conducerii şedinţelor Senatului în perioada  

9-11 decembrie 2019; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din  

9 decembrie 2019; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din  

11 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru. Aveți în mapele dumneavoastră 

ședința pregătitoare. La doi sau la trei? Pardon! Discutați altceva. Da. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

De ordinea de zi.  

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

De ordinea de zi. Da. 

Deci programul este: ședința Biroului permanent pregătitor și a 

Biroului permanent, ședința Comitetului liderilor, lucrări în grupurile 

parlamentare, lucrări în plenul Senatului, dezbaterea și votul asupra 

moțiunii simple „Guvernare PNL – numele tău este AUSTERITATE!”, 

dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi, vot final pe 

inițiative legislative cu caracter organic. Între ora 18.00 și 18.15, o pauză, 

întrebări, interpelări și răspunsuri...  

Poate mă ajutați. Titus, ești aici? 
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Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Rămân eu. Azi rămân eu. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Nu cred că ați vrea și miercuri. 

 

(Discuții.)  

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

În scris. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Bine. Întrucât există un entuziasm pentru a participa la acest segment, 

eu vă propun să rugăm colegii noștri să ne dea în scris interpelările și 

răspunsurile la interpelări. 

Am o rugăminte. Avem deci o ordine de zi. Va trebui să introducem – 

și am hotărât să introducem – și punctul privind proiectul de buget. 

Rugămintea mea ar fi următoarea: ca, după moțiune, imediat – chiar dacă 

se întinde un pic mai mult dincolo de ora 17.00, dar după moțiune – să 

putem, cel puțin primele trei puncte care sunt pe ordinea de zi, respectiv 

Cartierul justiției, doi – achiziționarea de avioane din Portugalia – și, trei – 

bugetul Senatului. Și, dacă timpul mai permite, mergem și înainte. Dar, 

după aia, la ora 17.00, așa cum știți, avem vot pe legi organice. Dacă va 

merge mai repede votul pe legi organice, vă propun să reluăm în 

continuare, dacă e nevoie, că mai avem legi organice și... 

Vă rog. Doamna Gorghiu. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Domnule președinte, părerea mea e că ar trebui să ne organizăm un 

pic altfel și să cerem acceptul sau să facem rugămintea către Comitetul 

liderilor să facă un pic altfel. Cele trei inițiative legislative, primele trei, să 

le facem la începutul ședinței, pentru că există riscul ca, după moțiune, să 

nu mai avem cvorum de ședință – cum bine știți, că lumea pleacă – și 

proiectele sunt foarte importante. Sunt niște angajamente importante pe 

care mai bine le facem la începutul ședinței și nu după. Părerea mea. 

Dacă liderii de grup sunt de acord așa...  

OK. În regulă. 
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Și pe urmă, așa cum propuneți dumneavoastră, după moțiune, dacă 

mai e cvorum, să mergem mai departe cu organice și cu ce mai avem pe 

ordinea de zi. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bine. 

Deci s-a făcut o propunere potrivit căreia să modificăm puțin. În loc 

de începutul ședinței prin moțiunea simplă să preluăm și să dezbatem 

primele trei puncte – da? – pe tehnică legislativă... 

Nu, că mai sunt și altele... După. Deci să mergem...  

Asta e propunerea: să începem cu cele trei puncte de pe ordinea de zi, 

proiecte legislative, după care, în funcție de când se termină și cât timp mai 

e, reluăm ședința începând cu primele teme pe care le avem în ordinea de 

zi și mergem cu finalul înainte. 

Deci s-a făcut propunerea simplu, de a începe ședința cu primele trei 

puncte. 

Dacă sunteți de acord. 

 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Dacă-mi permiteți. 

Noi, la Comitetul liderilor, vom hotărî asta, însă vreau să vă rog să 

sensibilizăm Guvernul să fie prezenți, pentru că dânșii știu că va fi după 

moțiune și vor veni cu întârziere de o oră. Deci să știe să vină... 

 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

E reprezentantul Guvernului și va fi prezent. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Este domnul secretar de stat prezent și va fi prezent la ședință. 

 

(Discuții.)  

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Deci asta a rămas pe ziua de astăzi, întrebările, interpelările și 

răspunsurile în scris. 

Marți, 10 decembrie – lucrări în comisiile permanente. 
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Miercuri: declarații politice, lucrări în plenul Senatului, lucrări în 

comisiile permanente. 

Joi – lucrări în comisiile permanente. 

Vineri – activități în circumscripțiile electorale. 

Sâmbătă – activități în circumscripțiile electorale. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm programul de lucru 

pentru săptămâna aceasta. De acord? 

De acord.  

Programul a fost adoptat. 

Da. Vă rog. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Am discutat despre program și despre ordinea de zi. Moțiunea este, 

așa cum am văzut că ați făcut, o rezoluție, conform Regulamentului de 

altfel, să fie dezbătută astăzi, ora 16.00. Părerea mea este că ar trebui să 

discutăm și timpii alocați grupurilor parlamentare de astăzi. Nu am văzut la 

mapă niciun fel de propunere. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

La Comitetul liderilor. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

OK. Bine. 

În mod normal, asta ar fi trebuit făcută miercuri săptămâna trecută, 

după cum știți, că nu astăzi, înainte de moțiune, să facem această ședință, 

dar e vremea propunerilor și cred că pe viitor reușim să îmbunătățim totuși 

procedura și să respectăm niște termene. Asta era rugămintea. 

Mulțumesc. 

Puteți să ne comunicați și nouă, vă rog, dacă tot suntem în BP acum, 

care sunt timpii alocați grupurilor? Care este propunerea, că poate v-o 

îmbunătățim? 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog. 

 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Propunerea care va fi pusă în discuția Comitetului liderilor: 
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- punctul de vedere al Guvernului și răspunsurile Guvernului – 15 

minute; dezbateri pe grupuri parlamentare 45, din care: PSD – 23, PNL – 9, 

USR – 4, UDMR – 3, senatori neafiliați – 6. 

Total, 45 de minute. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Mulțumesc foarte mult. 

Deci programul... Asigurarea conducerii este aici, bineînțeles cu 

interpretarea că întrebările și interpelările se dau în scris. 

 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 11 decembrie 

2019 

 

Pentru miercuri avem nevoie de doi voluntari. Declarații politice și 

program legislativ. 

Luați dumneavoastră programul legislativ? 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Dacă îl ia Robert, îl ia pe tot. Dacă îl iau eu, îl iau pe tot. 

Îl iei pe tot? 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Îl iei pe tot? Da. 

Atunci vă propun pentru miercuri declarații politice și program 

legislativ, domnul Cazanciuc. 

 

Domnul Nini Săpunaru: 

Și legea de abilitare, domnule președinte? Legea de abilitare. 

Nu. Miercuri vorbesc. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Termenul de raport e unul limită. Întotdeauna dacă raportul este 

elaborat mai repede, ceea ce colegii noștri este posibil să facă, se introduce 

cu proxima ocazie pe ordinea de zi. 

 

Domnul Nini Săpunaru: 

Am înțeles. Merci. 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bine.  

Vă mulțumesc foarte mult. 

Ordinea de zi acum. Singura modificare, potrivit deciziei luate, este 

ca, după proiectul de lege cu avioanele multirol, să introducem bugetul 

Senatului. 

Continuăm. 

Avem de dezbătut și mai multe legi care sunt în termen de adoptare 

tacită. Deci va trebui să încercăm să ne organizăm cât mai bine și cât mai 

eficient. 

 

PUNCTUL 8: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru  

perioada  16-21 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Pentru  perioada 16-21 decembrie 2019... Domnule Bodog... 

Domnule profesor Bodog! 

Discutăm... am pus în discuție programul de lucru al Senatului pentru 

săptămâna viitoare. 

 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Pentru săptămâna viitoare vom avea o discuție la Comitetul liderilor, 

pentru că dorim să avem săptămâna viitoare doar comisii și activitate în 

teritoriu. Marea majoritate a grupului este plecat, nu va fi prezent. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Am înțeles. Deci nu are rost acum să... 

 

Domnul Florian-Dorel Bodog: 

Nu. Aprobăm... dacă considerați dumneavoastră se poate și în Biroul 

permanent, dar cred că este la Comitetul liderilor. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Liderii! Deci așteptăm de la dumneavoastră decizia. Noi luăm decizia 

pe care ați aprobat-o dumneavoastră. 

De acord? 
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OK. 

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI EUROPENE 

PUNCTUL 9: 

Memorandum intern privind participarea la o serie  

de întâlniri bilaterale cu preşedinţii comisiilor  

pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi  

pentru afaceri juridice şi cu vicepreşedintele  

Parlamentului European, Bruxelles,  

11-12 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Participări la reuniuni europene. E un memorandum privind 

participarea la o serie de întâlniri bilaterale cu vicepreşedintele 

Parlamentului European de la Bruxelles. 

Domnul George-Edward Dircă, președintele Comisiei pentru 

constituționalitate. Aviz favorabil, domnul Tánczos Barna, aviz favorabil 

Grupul parlamentar USR. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm acest memorandum 

intern. 

Memorandumul a fost aprobat. 

 

PUNCTUL 10: 

Memorandum intern privind participarea  

la vizita de lucru a Secretariatului Conferinţei  

organelor specializate în afaceri comunitare  

şi europene ale parlamentelor Uniunii Europene (COSAC), 

Zagreb, 15 - 16 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Un alt memorandum intern se referă la participarea la vizita de lucru 

a Secretariatului Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi 

europene ale parlamentelor Uniunii Europene la Zagreb, 15-16 decembrie. 

La acțiune participă doamna Izabela Moldovan, reprezentantul 

permanent al Senatului pe lângă Parlamentul European. 

Aviz favorabil din partea Comisiei pentru afaceri europene, aviz 

favorabil de la domnul Tánczos Barna. 
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Vă propun să aprobăm acest memorandum, dacă nu sunt observații. 

Memorandumul a fost aprobat. 

  

PUNCTUL 11: 

Memorandum intern privind măsurile pentru  

desfăşurarea activităţii reprezentantului permanent  

al Senatului României pe lângă Parlamentul European  

pe anul 2020 

  

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind măsurile pentru desfăşurarea activităţii 

reprezentantului permanent al Senatului României pe lângă Parlamentul 

European pe anul 2020. 

Aviz din partea domnului Tánczos Barna. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm acest memorandum 

intern. 

De acord? 

S-a aprobat. 

 

RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE 

PUNCTUL 12: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

secretarilor delegaţiilor naţionale la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei, Paris, 13 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la relații parlamentare externe. 

Avem un memorandum intern privind participarea la reuniunea 

secretarilor delegaţiilor naţionale la Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei, Paris, 13 decembrie. 

Participă doamna Carmen Ionescu, secretar al delegației 

Parlamentului României. 

Aviz favorabil din partea domnului senator Tánczos Barna. 

Vă propun să aprobăm acest memorandum intern. 

Nu sunt observații? 

E aprobat. 
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PUNCTUL 13: 

Memorandum intern privind participarea la Conferinţa cu tema: 

„Participarea activă a diasporei la procesul de consolidare 

instituţională” a Reţelei parlamentare privind politicile în materie de  

diaspora a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

 Tbilisi, Georgia, 15-16 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea la Conferinţa cu tema: 

„Participarea activă a diasporei la procesul de consolidare instituţională” 

a Reţelei parlamentare privind politicile în materie de diaspora a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, la Tbilisi, în Georgia, 15-16 

decembrie. 

Participă – era pe aici, l-am văzut – domnul Viorel-Riceard Badea. 

Aviz favorabil Comisia pentru politică externă, aviz favorabil domnul 

Tánczos Barna, aviz favorabil Grupul PNL. 

Dacă nu aveți observații, vă propun să-l aprobăm. 

Memorandumul a fost aprobat. 

 

PUNCTUL 14: 

Memorandum intern privind participarea la misiunea  

Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate  

şi Cooperare în Europa de monitorizare a alegerilor 

parlamentare din Republica Uzbekistan,  

Taşkent, 20-23 decembrie 2019 

  

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea la misiunea Adunării 

Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa de 

monitorizare a alegerilor parlamentare din Republica Uzbekistan, Taşkent, 

20-23 decembrie. 

La acțiune participă domnul senator Ionuț Sibinescu. 

Aviz favorabil din partea Comisei pentru politică externă, aviz 

favorabil din partea domnului Tánczos Barna și aviz favorabil din partea 

Grupului PSD. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm acest memorandum. 

Memorandumul a fost aprobat. 
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PUNCTUL 15: 

Memorandum intern privind participarea la  

Adunarea Agenţiei Internaţionale pentru Energie  

Regenerabilă (IRENA), la Forumul legislatorilor  

IRENA şi Ia Conferinţa Wilton Park  

cu tema: Energie şi creştere economică,  

Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, 8-12 ianuarie 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea la Adunarea Agenţiei 

Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), la Wilton Park cu 

tema: Energie şi creştere economică, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, 

8-12 ianuarie. 

Participă domnul Daniel-Cătălin Zamfir, președintele Comisiei 

economice, domnul Gheorghe Marin, președintele Comisiei pentru energie, 

și domnul Floricel Mocanu, consilier în cadrul Direcției relații multilaterale 

externe. 

Lipsește avizul din partea Comisiei de politică externă. 

Aviz favorabil din partea domnului Tánczos Barna, din partea 

Grupului parlamentar PSD, din partea Grupului parlamentar al UDMR. 

Putem să o aprobăm, doamna Izabela, fără avizul Comisiei pentru 

politică...? 

Eu zic să ne asumăm aceasta și să aprobăm memorandumul intern. 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 16: 

Informare privind participarea delegaţiei  

Grupului Român al Uniunii Interparlamentare  

la cea de-a 141-a Adunare a Uniunii Interparlamentare 

şi reuniunile asociate, Belgrad 12-17 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Informare privind participarea delegaţiei Grupului Român al Uniunii 

Interparlamentare la cea de-a 141-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi 

reuniunile asociate. 

Vă rog să luați act. 

Biroul ia act de această informare. 
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ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE 

PUNCTUL 17: 

Solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere  

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind  

punerea la dispoziţie a sălii „Constantin Stere” a Senatului,  

în vederea organizării unei conferinţe 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la probleme organizatorico-administrative. 

Avem o solicitare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind punerea la dispoziţie a sălii 

„Constantin Stere” a Senatului, în vederea organizării unei conferinţe. 

E vorba de 31 ianuarie 2020, începând cu ora 11.00. 

Dacă nu sunt observații, vă propun ca Biroul să aprobe solicitarea. 

Solicitarea a fost aprobată. 

 

PUNCTUL 18: 

Solicitarea doamnei senator Silvia-Monica Dinică,  

secretar al Senatului, privind organizarea unei  

expoziţii de artă în foaierul sălii de plen,  

în perioada 2-6 martie 2020 

   

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Solicitarea doamnei senator Silvia-Monica Dinică, secretar al 

Senatului, privind organizarea unei expoziţii de artă în foaierul sălii de 

plen, în perioada 2-6 martie 2020. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm solicitarea doamnei 

senator. 

A fost aprobată. 

 

PUNCTUL 20: 

Memorandum intern privind compensarea  

concediilor de odihnă neefectuate în anul 2019  

de către personalul din cadrul serviciilor Senatului 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind compensarea concediilor de odihnă 

neefectuate în anul 2019 de către personalul din cadrul serviciilor 

Senatului. 

Dau cuvântul domnului Tánczos Barna. 

 

Domnul Tánczos Barna: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

O să închid microfonul. 

 

(Discuții.)  

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Mă adresez secretariatului general și staff-ului... Fără microfon. 

 

(Discuții.) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Deci decizia... 10 zile... 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Da. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Și de la anul viitor anunț foarte clar de la începutul anului de către 

toți că zilele de concediu trebuie luate, mai ales în perioadele de vacanță 

parlamentară, când nu există o activitate și nu se mai compensează în bani. 

Dacă sunteți cu toții de acord... 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

De acord. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Atunci am aprobat acest memorandum. 

 

PUNCTUL 20: 

Hotărârile Biroului permanent adoptate 
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în şedinţa din 26 noiembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem aici hotărârile Biroului permanent din şedinţa din 26 

noiembrie. 

Și acum trecem la chestiunile serioase însemnând, pentru noi, să 

participăm la concertul de colinde, iar pentru liderii politici să se apuce de 

treabă. 

Mulțumesc foarte mult. 

 

(Discuții.) 

  

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Domnule președinte, am la Diverse un punct, dacă-mi permiteți. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog. Numai un moment. 

Doamna Gorghiu. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Pentru mâine înțeleg că s-a convocat o ședință comună a Comisiei de 

politică externă și Comisiei pentru cultură. Încă nu am fost informați, dar 

vă spun că deja au fost informați cei care vor fi chemați la audieri pentru 

funcția de directori în diverse locații. 

1. S-a făcut acest lucru fără o hotărâre a BP-ului, că noi nu am dat o 

hotărâre a BP-ului prin care să le solicităm comisii reunite pentru numirea 

acestor directori. 

Și o să vă rog să informeze BP-ul, conducerea Comisiei de cultură și 

a Comisiei de politică externă că acest lucru nu se poate face fără o 

hotărâre a BP-ului. E problema lor ce vor să facă și pe cine să numească. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

ICR-ul? 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Doi... Da. 
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2. ICR-ul nu are un aviz consultativ al conducerii ICR pe aceste 

numiri – se va face ședința abia vineri! – ca atare, vă rog să dispuneți ca 

cele două comisii să-și amâne audierea comună pentru momentul la care se 

vor face toate lucrurile regulamentar, adică: o hotărâre a BP-ului prin care 

să convocăm comisiile reunite pentru audierea directorilor și, doi, să vină 

avizul de la ICR, avizul forului de conducere, care înțeleg că este vineri pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

De acord. 

Dacă nu sunt alte observații, vă rog să adoptăm decizia propusă de 

doamna Gorghiu. 

Sunt probleme? Nu. 

A fost adoptată. 

 

 

 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.37. 

 

 


