STENOGRAMA
şedinţei Biroului permanent al Senatului
din ziua de luni, 10 martie 2014

Şedinţa a început la ora 14.05.
Şedinţa a fost condusă de domnul senator Cristian-Sorin
Dumitrescu, preşedinte interimar al Senatului.
Au participat la şedinţă:
Membrii Biroului permanent: domnul senator Ioan Chelaru –
vicepreşedinte; domnul senator Florin Constantinescu –
vicepreşedinte; domnul senator Vasile Nistor – vicepreşedinte;
domnul senator Ion Rotaru – secretar; domnul senator Ion-Simeon
Purec – secretar; domnul senator Mario-Ovidiu Oprea – secretar;
domnul senator Alexandru Pereş – secretar; domnul senator
Nicolae Moga – chestor; domnul senator Marius-Petre Nicoară;
domnul senator Constantin-Traian Igaş – chestor; domnul senator
Verestóy Attila – chestor.
Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Ilie Sârbu –
PSD; domnul senator Puiu Haşotti – PNL; domnul senator Daniel
Cristian Florian – PDL; domnul senator Markó Béla – UDMR;
domnul senator Dumitru Pelican – PC.
Invitaţi: domnul Dan Sorin Mihalache – secretar general;
domnul Ion Vărgău – secretar general adjunct; domnul Ovidiu
Marian – secretar general adjunct; doamna Mihaela Ciochină –
directorul general al Direcţiei generale legislative; doamna Camelia
Tomescu – directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi evidenţă
legislativă; doamna Roxana Truinea – directorul Direcţiei pentru
organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor; domnul Cristian
Valeriu Buzea – directorul general al Direcţiei generale cooperare
parlamentară externă; domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei
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Secretariat general; doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului
pentru lucrările Biroului permanent; doamna Ionela Mihăilă –
consilier Serviciul pentru lucrările Biroului permanent; doamna
Adriana Iliescu – directorul general al Direcţiei generale
economice.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Bună ziua, doamnelor şi domnilor senatori!
Deschid lucrările şedinţei Biroului permanent de astăzi, luni,
10 martie 2014.
După cum bine ştiţi, de la ultima şedinţă săptămânală a
Biroului permanent până astăzi au intervenit ceva modificări în
activitatea noastră.
Este vorba, în primul rând, de demisia pe care şi-a depus-o
preşedintele Senatului Crin Antonescu, săptămâna trecută şi sub
formă autentică, în scris.
După cum ştiţi, dar îi informez şi pe colegii noştri, lideri de
grup, a fost convocată o şedinţă extraordinară a Biroului permanent
pentru a lua la cunoştinţă despre această demisie şi de a constata
vacanţa postului de preşedinte al Senatului. Biroul permanent m-a
desemnat pe mine ca preşedinte interimar al Senatului. Asta este
situaţia în care ne aflăm astăzi.
Vizavi de situaţia creată – pentru că acum vorbim despre
ordinea de zi – prin demisia preşedintelui în exerciţiu, s-a deschis
vacanţa funcţiei de preşedinte. Între timp, noi am primit la Biroul
permanent, din partea a două grupuri parlamentare, solicitarea de a
introduce pe ordinea de zi de astăzi desemnarea unui nou preşedinte
al Senatului, în conformitate cu prevederile regulamentare pe care le
cunoaşteţi cu toţii şi care sunt cele pe care trebuie să le urmăm.
Mai mult decât atât, este vorba despre o susţinere din partea
Grupului parlamentar al PSD care comunică propunerea nominală a
Grupului parlamentar al PSD pentru funcţia de preşedinte al
Senatului – domnul senator Călin-Constantin-Anton PopescuTăriceanu.
De asemenea, am primit la Biroul permanent şi a fost
înregistrată solicitarea venită din partea Grupului parlamentar al PC,
prin care suntem informaţi… Grupul parlamentar al Partidului
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Conservator propune pentru funcţia de preşedinte al Senatului pe
domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu.
De ce v-am făcut aceste două prezentări? Unu – pentru a arăta
că ni s-a solicitat de către un grup politic să completăm ordinea de zi
şi să introducem procedura de desemnare, de alegere a unui
preşedinte al Senatului. Ştiţi foarte bine că procedura prevede, în
cazul demisiei, că fiecare grup parlamentar are posibilitatea de a
depune o candidatură.
În acest moment, suntem în situaţia în care s-a declanşat
procedura…
Domnul Markó Béla:
Îmi permiteţi, vă rog?
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Vă rog. Domnule preşedinte Markó Béla, vă rog, aveţi
cuvântul.
Domnul Markó Béla:
Grupul parlamentar al UDMR din Senat, la fel, îl propune pe
domnul senator Călin Popescu-Tăriceanu ca preşedinte al Senatului.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Aveţi şi o formă scrisă? Că asta este…
Domnul Markó Béla:
Dacă este nevoie, facem şi în scris.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Este în regulă.
Avem trei grupuri parlamentare, deci procedura este
îndeplinită, se declanşează numirea unui nou preşedinte al
Senatului. Vă rog să introducem pe ordinea de zi a plenului de
astăzi această propunere.
Domnule preşedinte Haşotti, vă rog.
Domnul Puiu Haşotti:
La acest punct, voiaţi să continuaţi sau…?
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Nu, nu. Vă rog. Poftiţi. Este ordinea de zi.
Domnul Puiu Haşotti:
Ştiţi că în Senat, totul este în baza unui algoritm. Partidul
Naţional Liberal, nemaiavând funcţia de preşedinte, funcţie de
preşedinte care a devenit vacantă şi va fi completată la propunerea
celor trei grupuri parlamentare – va deveni preşedinte domnul Călin
Popescu-Tăriceanu – solicită, în baza Regulamentului şi a
negocierilor care au avut loc, ca să nu mai spun că… cu 49 de
senatori, trei membri în Biroul permanent înseamnă mai puţin, dar
nu vreau să reluăm o discuţie, să începem negocieri, să… eu găsesc
că trebuie să facem o poziţie corectă şi nu neprincipială. Şi solicit
ca, imediat după alegerea preşedintelui Senatului care, hai să nu ne
ascundem după deget, va fi domnul Călin Popescu-Tăriceanu,
propus de cele trei grupuri parlamentare, să ne lăsaţi, conform
dreptului pe care-l avem, să facem propunerea pentru
vicepreşedinte. Trebuie să avem un vicepreşedinte.
Încă o dată, nu spun că ar trebui să avem patru membri în
Biroul permanent, dar lăsăm lucrurile aşa şi conform
Regulamentului, negociem la toamnă în funcţie de câţi vom avea
fiecare, că aşa spune Regulamentul. Dar cred că nu ne puteţi lăsa pe
noi cu un chestor şi cu un secretar, nici măcar o oră, nu o zi sau o
săptămână.
Astăzi, conform Regulamentului, trebuie să rezolvăm
problema, să putem propune noi un vicepreşedinte, pe cine vom
propune şi să avem un vicepreşedinte, un chestor şi un secretar,
chiar mai puţin decât ni se cuvine.
Deci, solicit introducerea pe punctul 2 din ordinea de zi, o
chestiune care se rezolvă în trei minute, că este votul secret
electronic şi se rezolvă repede.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Mulţumesc, domnule Haşotti.
Domnule preşedinte Sârbu, vă rog, aveţi cuvântul.
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Domnul Ilie Sârbu:
Noi suntem de acord cu ceea ce spune domnul Puiu Haşotti,
sigur, li se cuvine, vom vedea în toamnă, că trei, că patru, nu
comentăm. Am şi discutat lucrul acesta.
Dar, din punct de vedere procedural, ni se pare forţată nota.
Noi nu avem încă preşedinte ales, până-l alegem pe el, după aceea,
iarăşi trebuie ca Biroul permanent să se întrunească din nou.
Domnul Puiu Haşotti:
Nu, nu, staţi puţin. De ce?
Domnul Ilie Sârbu:
Eu nu solicit altceva decât să…
Domnul Puiu Haşotti:
Dar de ce să se întrunească Biroul permanent iarăşi?
Domnul Ilie Sârbu:
Cu noul preşedinte, nu?
Domnul Puiu Haşotti:
De ce?
Domnul Ilie Sârbu:
Aşa s-a procedat întotdeauna.
Domnul Puiu Haşotti:
Înţeleg că după alegerea preşedintelui…
Domnul Ilie Sârbu:
Da, cinci minute… ne adunăm.
Domnul Puiu Haşotti:
Biroul se reîntâlneşte?
Domnul Ilie Sârbu:
Sigur, că vin să-l declar…
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Domnul Puiu Haşotti:
Şi atunci voi propune…
Domnul Ilie Sârbu:
Nu, rugămintea mea este să luaţi… mă rog, s-o supuneţi la
vot, de fapt, cu tot ceea ce i se cuvine, nu comentăm. Deci, eu nu
comentez că alegem un nou Birou permanent în toamnă, este decizia
Curţii Constituţionale, nu… în toamnă, alegem ce va fi atunci. Dar
să amânăm până săptămâna viitoare.
Domnul Puiu Haşotti:
Dar de ce?
Domnul Ilie Sârbu:
Este foarte simplu, că nu există un loc liber. Va trebui, noi, la
grup, să decidem… noi avem trei…
Domnul Puiu Haşotti:
Decideţi!
Domnul Ilie Sârbu:
Bun. Vreţi să decid aici? Trebuie să voteze colegii din grup.
Domnul Puiu Haşotti:
Nu, nu.
Domnul Ilie Sârbu:
La dumneavoastră este simplu că şi-a dat demisia Crin
Antonescu.
Domnul Puiu Haşotti:
Domnule senator, domnule Sârbu, nu vă spun aici, domnule,
dar aveţi şedinţă de grup la ora 15.00 şi hotărâţi la ora 15.00…
Domnul Ilie Sârbu:
Acum, nu ne faceţi şi programul pe care…
Domnul Puiu Haşotti:
Nu vă fac programul, dar eu solicit ceea ce este al nostru.
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Domnul Ilie Sârbu:
Am rugămintea să supuneţi la vot şi cu asta…
Domnul Puiu Haşotti:
Staţi puţin, nu este vorba de supus la vot.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Numai o clipă, numai o clipă. Staţi că mai este şi domnul…
Vă rog.
Domnul Puiu Haşotti:
Eu înţeleg… ca să închei, domnule preşedinte.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Vă rog.
Domnul Puiu Haşotti:
Eu înţeleg următorul lucru că, imediat după alegerea
preşedintelui, va fi o şedinţă a Biroului permanent.
Domnul Ilie Sârbu:
După ce se numără, ne întâlnim cu…
Domnul Puiu Haşotti:
Va fi un Birou permanent – ca să ne înţelegem – că, încă o
dată, nu vreau să fac opoziţie neprincipială.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Haideţi să vă explic care este procedura.
Procedura este foarte simplă, cum s-a mai întâmplat. Deci,
după ce se alege un nou preşedinte, preşedintele interimar de şedinţă
cedează locul preşedintelui ales, se duce în sală şi preşedintele
continuă şedinţa cu ordinea de zi care este prevăzută. Aceasta este
procedura.
Mai mult decât atât, spune aici clar ce se întâmplă în
momentul în care se întâmplă această vacanţă – articolul 26
alin. (1). Propunerea de repartizare a celorlalte funcţii din Biroul
permanent se stabileşte după alegerea preşedintelui pentru toate
sesiunile legislaturii, respectând configuraţia politică a Senatului,
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rezultată din alegeri, prin negocieri între reprezentanţii grupurilor
parlamentare.
Deci, este obligatoriu ca după ce preşedintele va fi ales să se
facă o discuţie… dumneavoastră vreţi s-o faceţi aici, şi asta este o
posibilitate, dar nu este corect, nu este normal, dar se poate… este
ad-hoc. Se face o discuţie între liderii de grup şi se stabileşte în
proximul Birou permanent propunerea cu persoana… pentru că,
vedeţi ce se întâmplă, este nevoie ca vicepreşedintele care ocupă
funcţia acum să fie revocat tot prin vot şi să se propună în locul lui
un alt vicepreşedinte de la alt partid. Deci, este o procedură puţin
mai complicată şi mai complexă şi destul de sensibilă, dacă luăm
seama.
Domnul Puiu Haşotti:
Domnule preşedinte, chestiunea pe care aţi relatat-o foarte
corect, dumneavoastră, este valabilă la începutul legislaturii sau la
începutul sesiunii parlamentare.
Problema este următoarea: timp de o săptămână, Partidul
Naţional Liberal nu este reprezentat în Biroul permanent, conform
cu ponderea pe care o are în Senat. Asta este chestiunea şi eu nu
sunt de acord cu acest lucru.
Dumneavoastră ce aţi spus acolo este foarte corect, dar este
valabil pentru începutul legislaturii sau începutul unei sesiuni.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnule coleg, nu suntem în situaţia în care se revocă funcţie
pe funcţie. Deci, sunt două situaţii: în care se constată vacanţa
preşedintelui Senatului…
Deci, una dintre ele este prin demisie, alta este prin revocare.
Când este vorba de revocare, lucrurile sunt simple. Îl revocă
grupul care l-a susţinut şi-l propune pe altul, tot din grupul lui care
l-a susţinut şi configuraţia Biroului permanent rămâne aceeaşi.
(Discuţii în sală)
Ba da. Deci, configuraţia Biroului permanent rămâne aceeaşi.
Noi ne aflăm în situaţia a doua, în care este vorba de demisie.
Demisia ce înseamnă? Ca să vă mai spun altceva, că dumneavoastră
spuneţi acum „eu ştiu că o să fie Tăriceanu, sigur o să fie
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Tăriceanu”… domnul senator Tăriceanu. Problema este că, în
practica Regulamentului poate să apară oricare alt membru pentru
că fiecare grup parlamentar are dreptul să-şi propună… Asta este
raţiunea articolului 26 alin. (1). Poate să apară oricare membru.
Poate să fie ales şi să zicem, de la alt partid… şi atunci, iarăşi se dă
peste cap toată configuraţia.
Domnul Puiu Haşotti:
Dar după alegerea preşedintelui, domnule preşedinte, eu spun
aşa: în baza Regulamentului, a negocierilor şi a algoritmului,
Partidul Naţional Liberal are dreptul la…
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Indubitabil, nu contestă nimeni.
Domnul Puiu Haşotti:
Daţi-mi voie să vă aduc aminte ce s-a întâmplat când domnul
Geoană… în ziua în care domnul Geoană… şi-l am aici pe domnul
Chelaru…
Domnul Ilie Sârbu:
A fost revocat.
Domnul Puiu Haşotti:
N-are importanţă că a fost revocat sau şi-a dat demisia, în ziua
în care domnul Geoană n-a mai fost preşedintele Senatului, liderii
de grup s-au întâlnit şi au stabilit noua componenţă… în ziua aceea.
Domnul Ilie Sârbu:
Da, pentru că era revocat.
Domnul Puiu Haşotti:
Domnule, care este diferenţa între a fi revocat şi a-şi da
demisia?
În aceeaşi zi, imediat, instantaneu, într-o pauză de grup, într-o
pauză cerută, liderii grupurilor s-au întâlnit şi au stabilit noua
componenţă a Biroului permanent.
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Mulţumesc. Numai că dumneavoastră uitaţi, domnule coleg,
ceea ce faceţi şi dumneavoastră la grupul dumneavoastră, că o
decizie de genul acesta se ia după o anumită consultare. Şi de aceea,
se pune aici… dar este foarte specific Regulamentul, pentru că
practic, ştim foarte bine că este ales acela care are majoritatea de
voturi, dar teoretic poate fi ales unul de la oricare alt grup.
Domnul Puiu Haşotti:
Nu înţeleg în ce funcţie, pe ce funcţie?
Domnul Ilie Sârbu:
De preşedinte.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Nu ştiu, de preşedinte. Eu ştiu, printr-o întâmplare…
Domnul Puiu Haşotti:
Eu asta spun după alegerea…
(Discuţii în sală)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Haideţi să-i mai lăsăm şi pe ceilalţi colegi. Domnul Igaş şi pe
urmă domnul chestor Moga. Şi după aceea supunem la vot şi am
tranşat prin vot şi am rezolvat problema.
Domnul Puiu Haşotti:
Dar nu este aşa.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Da, da, bine. Sigur, imediat.
Domnul senator Igaş.
Domnul Traian-Constantin Igaş:
Domnule preşedinte de şedinţă,
Stimaţi colegi,
Tot pe procedură…
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(Discuţii în sală)
Vă rog să nu vă certaţi, pentru că şi noi, cei de la Partidul
Democrat Liberal, am luat decizia să desemnăm o candidatură la
funcţia de preşedinte al Senatului şi dacă vom câştiga, sunt convins
că vom elimina aceste discuţii din acest moment.
Ca procedură, să depunem şi noi în scris la Biroul permanent
candidatura?
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Da, sigur, sigur.
Domnul Traian-Constantin Igaş:
O vom face în următoarele minute.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Sigur, niciun fel de problemă.
Domnul Traian-Constantin Igaş:
Este în regulă.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Absolut. Puteţi s-o faceţi şi nominal şi…
Domnul Puiu Haşotti:
Nu este obligatoriu. Se face direct în plen.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Se poate face şi în plen, nu este o problemă. Dar este mai bine,
pentru că am putea să completăm… pentru colegi, să completăm
buletinele de vot.
Domnul Traian-Constantin Igaş:
O vom face în următoarele minute, o vom depune la Biroul
permanent.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Vă rog.
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Domnul Puiu Haşotti:
Noi o vom face în plen, anunţ de pe acum Biroul permanent.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnule chestor Moga, vă rog. Şi după aceea…
Domnul Nicolae Moga:
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Ştiţi că de multe ori am fost de acord cu atitudinea şi cu
propunerile domnului senator Haşotti.
Dar să facem o presupunere, în cazul în care nu iese domnul
Tăriceanu şi iese domnul Atanasiu, propunerea dumneavoastră,
atunci, mai are rost să discutăm despre vicepreşedinţi?
Domnul Puiu Haşotti:
Asta spun şi eu.
Domnul Nicolae Moga:
Nu. Deci, astăzi să alegem preşedintele, după ce alegem
preşedintele, la primul Birou permanent... vom face şi…
Domnul Puiu Haşotti:
În situaţia în care va fi domnul Atanasiu, lucrurile pe algoritm
rămân identice. Dacă va fi cel de la PD, lucrurile se schimbă şi aşa
mai departe.
Domnul Nicolae Moga:
Nu. La primul Birou permanent, atunci discutăm despre…
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnul senator Mario Oprea, domnul secretar şi după aceea
domnul senator Rotaru.
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
După cum s-a mai spus de mai multe ori, nu o spun eu prima
dată, n-avem cum să supunem la vot Regulamentul. Dar nu la asta
voiam eu să mă refer, ci la faptul că următoarea şedinţă de Birou
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permanent va fi luni, la o oră similară acesteia. Sunteţi de acord cu
mine că următorul Birou permanent va avea o configuraţie care nu
corespunde în situaţia în care candidatul propus de trei grupuri va
ieşi preşedinte? Următorul Birou permanent nu va avea configuraţia
care este votată de la bun început.
(Discuţii în sală)
Ba nu, pentru că nu mai este plen decât mâine. Ori, dacă nici
mâine nu doriţi să introducem pe ordinea de zi aşa ceva, ci, de abia
săptămâna viitoare, vom avea un Birou permanent cu o configuraţie
care nu are nicio legătură cu ceea ce ar trebui să fie. Pentru că, eu vă
spun, problema nu este că vrem săptămâna viitoare… că vrem să
fim mai calmi sau nu ştiu ce, problema este că nu ştim sau nu ştiţi
de la ce partid să nu mai fie vicepreşedinte. Însă, dacă este asumat
de trei grupuri, după părerea mea, cei trei lideri de grup care l-au
propus trebuie să se întâlnească şi să stabilească şi cine şi-l asumă,
că aşa scrie în Regulamentul Senatului.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Aşa este, domnule coleg. Aşa şi vom proceda. Este articolul
26 alin. (1). De aceea spune aici că, după alegeri, pentru sesiunile…
şi aşa mai departe, se respectă configuraţia politică. Deci, asta se
face prin negociere politică, exact ceea ce aţi spus şi dumneavoastră.
Deci, după ce va fi ales, se vor întâlni liderii de grup, aceia
trei, aceia şapte câţi sunt, după care la următorul Birou permanent…
Domnul senator Rotaru, domnul secretar.
Domnul Ion Rotaru:
Eu aş vrea să subliniez ceea ce a spus aici domnul preşedinte
Sârbu. Noi nu contestăm nicio clipă dreptul dumneavoastră de a
avea încă un post în Biroul permanent, urmare a demisiei domnului
Antonescu.
Vă cerem însă înţelegere pentru că suntem mai multe partide
în această alianţă, să luăm o decizie fundamentată, în aşa fel încât
până luni să intrăm într-o situaţie de normalitate. Atâta tot şi nimic
mai mult. Nu contestăm dreptul dumneavoastră.
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Eu zic că aşa se procedează.
Domnul senator Pereş, după care încheiem că vorba aceea…
Domnul Alexandru Pereş:
Domnule preşedinte,
Sigur, există posibilitatea şi de a convoca mâine un Birou
permanent. Astăzi, o să fiarbă sala pe acolo, sigur, nu este
momentul. Mâine dimineaţă, se poate convoca un Birou permanent.
Este dreptul nostru, cinci senatori, cum aţi făcut şi dumneavoastră,
semnăm cinci reprezentanţi ai Biroului permanent, convocăm mâine
dimineaţă şi până atunci puteţi să vă înţelegeţi care este de fapt
varianta de vicepreşedinte.
(Discuţii în sală)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Doamnelor şi domnilor,
Atunci, ca să nu supunem la vot Regulamentul – că are
dreptate domnul Mario Oprea – urmează ca la un proxim Birou
permanent…
(Discuţii în sală)
Nu pot să stabilesc de astăzi, pentru că nu convoc eu Biroul
permanent.
Domnul Puiu Haşotti:
Domnule preşedinte, vreau să-mi răspundeţi sincer, aşa cum
vă ştiu, la o întrebare.
În momentul în care va fi ales Călin Popescu-Tăriceanu,
preşedintele Senatului, va fi o reprezentare conform Regulamentului
în Biroul permanent? Da sau nu?
(Discuţii în sală)
Domnul Ilie Sârbu:
Nu, vă pun eu o întrebare.
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Domnul Puiu Haşotti:
Da.
Domnul Ilie Sârbu:
De când şi-a dat domnul Crin Antonescu demisia până
astăzi…
Domnul Puiu Haşotti:
Este cu totul altceva…
Domnul Ilie Sârbu:
Era reprezentare?
Domnul Puiu Haşotti:
S-a respectat perfect Regulamentul.
Domnul Ilie Sârbu:
Nu, era reprezentare?
Domnul Puiu Haşotti:
Domnule, s-a respectat Regulamentul,
vicepreşedinţi a devenit preşedinte interimar.

unul

dintre

Domnul Ilie Sârbu:
Vă mai întreb un lucru: numirea acestui vicepreşedinte, al
treilea, al dumneavoastră, ar schimba ceva în majoritatea Biroului
permanent?
Domnul Puiu Haşotti:
Nu, dumneavoastră aveţi oricum majoritatea în Biroul
permanent.
(Discuţii în sală)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnul senator Nicoară, vă rog.
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Domnul Marius-Petre Nicoară:
Domnule preşedinte de şedinţă şi eu doream, am ridicat mâna
mai demult, în fine, voiam chiar înaintea domnului senator Pereş să
fac propunerea ca să facem un Birou permanent după ce este ales
preşedintele Senatului, când se ştie cine câştigă respectiva
competiţie. Pentru noi este evident, dar subscriu la ceea ce spunea
domnul senator Pereş, putem să facem şi să formalizăm, să semnăm
o astfel de adresă mai mulţi senatori, prin care să cerem convocarea
pentru mâine dimineaţă. Dă suficient de mult timp şi celor trei
formaţiuni politice care, înţeleg că marea problemă aici este, trebuie
să decidă cine să şi-l asume şi cine să piardă un post în economia
Biroului permanent.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnule coleg,
Nimeni nu vă poate împiedica să aplicaţi Regulamentul. Ceea
ce vă spun eu este că nu astăzi vom alege un vicepreşedinte.
Domnul Puiu Haşotti:
De ce?
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Pentru simplu motiv că trebuie convocat un Birou permanent
în baza unor negocieri politice. Aţi găsit această formulă care este
regulamentară. Dacă se convoacă un Birou permanent o să venim cu
răspunsul că trebuie să venim la Biroul permanent, n-avem soluţie.
Deci, n-avem soluţie dacă cinci membri ai Biroului
permanent, aşa cum s-a procedat… convoacă Biroul permanent
mâine la ora… sau la ora 12 noaptea, noi suntem obligaţi să-i dăm
curs. Da? Vă mulţumesc. Şi am rezolvat problema.
Faceţi această procedură, dar astăzi nu se poate, mai ales că
avem procedura, nu a revocării, ci procedura demisiei care este
foarte clară, care înseamnă un nou început. Da? Bun. Mulţumesc.
Domnul senator Chelaru, dacă mai doreşte.
Domnul Ioan Chelaru:
Eu recunosc, mă aşteptam să nu fie o asemenea problemă
chiar atât de disputată. În sfârşit, eu ziceam că este o chestiune pe
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care liderii trebuie s-o rezolve între dumnealor şi eu sper s-o şi
rezolve între dumnealor.
Domnule preşedinte,
Sunt câteva lucruri vizavi de ordinea de zi.
În primul rând, completarea ordinii de zi cu punctul intitulat
„Alegerea preşedintelui Senatului”.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Da.
Domnul Ioan Chelaru:
A doua chestiune, dacă am înţeles eu bine, astăzi, secretarul
general şi-a dat demisia.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
O să şi-o dea aici. Lăsaţi să şi-o dea…
Domnul Ioan Chelaru:
Dacă am înţeles eu bine… Nu, este în raport de poziţia
dumnealui.
(Discuţii în sală)
Dacă nu şi-a dat demisia, atunci, trebuie înscrisă pe ordinea de
zi solicitarea Grupului parlamentar al PSD de revocare a
secretarului general al Senatului.
Şi următorul punct, alegerea secretarului general al Senatului.
În condiţiile în care candidatul pentru secretarul general al
Senatului este eventual un secretar general adjunct, trebuie înscrisă
pe ordinea de zi revocarea secretarului general adjunct şi alegerea
secretarului general adjunct. De aceea am spus că poziţia era extrem
de importantă.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Aveţi perfectă dreptate, domnule vicepreşedinte. Aşa este
situaţia. Dar se pare că domnul secretar general vrea să ne spună
ceva.
Aveţi cuvântul.
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Domnul Dan Sorin Mihalache:
Sunt foarte onorant. Mulţumesc.
Eu am dorit să iau cuvântul pentru a aduce la cunoştinţa
Biroului permanent al Senatului demisia mea din funcţia de secretar
general. Este o chestiune care ţine de etica politică, în ultimă
instanţă, în ceea ce mă priveşte.
Vă mulţumesc tuturor pentru felul în care am colaborat.
Regret că sunt proiecte pe care le-am început şi n-am apucat să
le finalizez. Sper că cei care vor urma în funcţie vor ţine cont de ele,
inclusiv de proiectul cu 150 de ani de aniversare a Senatului. Poate
va fi… unii vor spune că era mai comod să fiu secretar general.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnule secretar general, am luat act de demisia
dumneavoastră şi atunci, ceea ce spunea domnul vicepreşedinte
Chelaru intervine în discuţia noastră de completare. În mod sigur,
ceea ce aţi făcut dumneavoastră acolo vom continua şi sunt lucruri
de care… cine va reprezenta conducerea Senatului va ţine cont de
ele, sunt lucruri care vizează aniversarea a 150 de ani a Senatului.
Avem a doua problemă. A doua problemă este că secretarul
general şi-a dat demisia şi trebuie să nominalizăm un nou secretar
general.
Avem vreo propunere?
Vă rog, domnule preşedinte Sârbu.
Domnul Ilie Sârbu:
Eu cred că am şi înaintat o propunere scrisă, pe domnul
secretar adjunct, domnul Vărgău. De fapt, este un schimb de locuri,
el a mai fost secretar general.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Şi în locul domnului secretar general adjunct Vărgău?
Domnul Ilie Sârbu:
Este o propunere a PC-ului.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Bine. O să prezentăm atunci la plen.
Din sală: Domnul Marinescu.
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnul Marinescu… o să-l prezentăm la plen.
Deci, vă rog să completaţi ordinea de zi cu aceste două lucruri:
nominalizarea şi alegerea preşedintelui Senatului, alegerea
secretarului general şi înainte de alegerea secretarului general…
Domnul Ioan Chelaru:
Nu, nu.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Nu mai… se alege direct secretarul general. Şi atunci,
nominalizarea şi alegerea unui alt secretar general adjunct.
O să le facem pe acestea două împreună. Totul se face pe
buletine de vot şi preşedintele…
Domnul Ioan Chelaru:
Secretarul general merge pe propunere în locul…
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Dacă nu sunt şi alte… oricum, chiar dacă sunt, putem să facem
dacă aprobă plenul, vot secret electronic, ca să meargă mai repede.
Mulţumesc.
În rest, avem ordinea de zi aceea care ne-a fost prezentată. Şi
dacă nu mai sunt alte intervenţii la ordinea de zi, vă supun votului
ordinea de zi. Vă rog să vă exprimaţi prin vot.
Doamnelor şi domnilor, vă rog să votaţi. Haideţi să votaţi, că
este frumos să votăm.
Domnul Ioan Chelaru:
A votat toată lumea.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Da, toată lumea. Voturi împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Unanimitate.
(Discuţii în sală)
Ce anume? Nu mai este cazul, că nu se mai produce astăzi
nominalizarea. Se produce într-un Birou permanent viitor.
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(Discuţii în sală)
Regulamentul nu se supune la vot, domnule coleg. Deci, nu
are loc astăzi şedinţa Biroului permanent.
(Discuţii fără microfon)
PUNCTUL 1:
Proiecte de lege şi propuneri legislative care urmează să fie
dezbătute şi adoptate:
 proiecte de lege primite la Senat, ca primă Cameră sesizată,
pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 3 - 10 martie
2014, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente;
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
La punctul 1 din ordinea de zi avem proiecte de lege şi
propuneri legislative care urmează să fie dezbătute şi adoptate.
Proiecte de lege primite la Senat, ca primă Cameră sesizată,
pentru dezbaterea şi adoptarea în perioada 3 – 10 martie 2014.
Proiecte de lege primite de la Guvern.
1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 363/2007
privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia
cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia
europeană privind protecţia consumatorilor (b92/04.03.2014).
Comisia economică, industrii şi servicii.
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi.
Comisia pentru afaceri europene.
Domnul Lucian Iliescu:
Domnule preşedinte, Comisia economică, industrii şi servicii
propune 1.04.2014.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
1 aprilie 2014, da?
Domnul Lucian Iliescu:
Da.
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări,
domnul Boboc?
Domnul Cătălin Boboc:
La fel, pe 1 aprilie 2014.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
1 aprilie 2014. Mulţumesc.
Termen: 1 aprilie 20014.
2. Proiect de lege privind măsuri de reglementare a depozitării
seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru
acestea (b101/06.03.2014).
Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de
capital.
Domnul Gheorghe Saghian:
25 martie 2014.
Domnul Vasile-Cosmin Nicula:
19 martie 2014.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Mulţumesc.
Termen: 25 cu 19 martie 2014.
Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a
solicitării Preşedintelui României.
1. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
(L62/07.03.2014).
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului
şi protecţia mediului.
Comisia juridică, de numiri, disciplină, natului imunităţi şi
validări.
Domnul Darius-Bogdan Vâlcov:
18 martie 2014.
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Domnul Cătălin Boboc:
Tot 18 martie 2014.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Mulţumesc.
Termen: 18 martie 2014.
2. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitate cu legislaţia
din domeniul achiziţiilor publice (L310/07.03.2014).
Procedură de urgenţă. Vă rog s-o treceţi pe ordinea de zi.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de
capital.
Comisia economică, industrii şi servicii.
Domnul Vasile-Cosmin Nicula:
25 martie 2014.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Este în regulă.
Termen: 25 martie 2014.
 propuneri legislative primite la Senat, ca primă Cameră
sesizată, în perioada 3 – 10 martie 2014.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Propunerile legislative primite la Senat, ca primă Cameră
sesizată, în perioada 3 – 10 martie 2014. Cele 18 propuneri
legislative le transmitem instituţiilor abilitate pentru punct de vedere
şi aviz, după caz. Mulţumesc.
1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece (b82/03.03.2014).
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea
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imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către
autorităţile şi instituţiile publice (b83/03.03.2014).
3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii (b84/03.03.2014).
4. Propunere legislativă pentru completarea art. 20 din
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare (b85/03.03.2014).
5. Propunere legislativă pentru completarea art. 1 din
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor (b86/03.03.2014).
6. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la
veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei
medicale în centrele de permanenţă (b87/03.03.2014).
7. Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit. i) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (b88/03.03.2014).
8. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 176 din
18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale (b89/03.03.2014).
9. Propunere legislativă pentru modificarea art. 257 alin. (2)
lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale (b90/03.03.2014).
10. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea
art. 85 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b91/04.03.2014).
11. Propunere legislativă pentru modificarea art. 21 din OG
nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente (b93/04.03.2014).
12. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare
Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimico-Gestual
din România (b94/04.03.2014).
13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
(b99/04.03.2014).
14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
(b95/04.03.2014).
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15. Propunere legislativă pentru modificarea art. 20 din Legea
nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor
industriale (b96/04.03.2014).
16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor (b97/04.03.2014).
17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al
sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii
(b98/04.03.2014).
18. Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei
„Istoria Totalitarismului în România” în ciclul superior al liceului
(b100/06.03.2014).
PUNCTUL 2:
Scrisorile Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală, prin care solicită decalarea termenului
pentru depunerea rapoartelor asupra:
 propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 43
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008
privind pescuitul şi acvacultura (L81/2014);
 propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind
reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
(L97/2014)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
La punctul 2 din ordinea de zi avem scrisorile primite la Biroul
permanent de la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală.
Se solicită decalarea termenului pentru depunerea rapoartelor
asupra a două propuneri legislative.
Propunere legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura (L81/2014).
Şi a doua, propunere legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002
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privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de
garantare pentru certificatele de depozit (L97/2014).
Suntem de acord să fie aceste termene prelungite. De acord?
Domnul Ioan Chelaru:
Da.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
De acord. Vă mulţumesc.
Mergem mai departe.
PUNCTUL 3:
Scrisoarea Comisiei pentru sănătate publică, prin care
solicită decalarea termenului pentru depunerea raportului
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (L80/2014)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
La punctul 3 din ordinea de zi avem scrisoarea din partea
Comisiei pentru sănătate publică, prin care solicită decalarea
termenului pentru depunerea raportului asupra propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii. Suntem de acord? Suntem de acord pentru
data de 18 martie 2014.
PUNCTUL 4:
Scrisoarea Comisiei pentru afaceri europene, prin care
solicită decalarea termenului de depunere a avizului asupra
proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative (L130/2014)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
La punctul 4 din ordinea de zi avem scrisoarea din partea
Comisiei pentru afaceri europene, prin care solicită decalarea
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termenului de depunere a avizului asupra proiectului de lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative. Propunerea este să prelungim până la 11 martie
2014. Sunteţi de acord? Suntem de acord.

TEHNICO-LEGISLATIV
PUNCTUL 5:
Decizia Curţii Constituţionale cu privire la
constituţionalitatea propunerii legislative privind revizuirea
Constituţiei
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Tehnico-legislative. La punctul 5 din ordinea de zi avem
Decizia Curţii Constituţionale cu privire la constituţionalitatea
propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei.
Doamnelor şi domnilor, am primit de la Curtea Constituţională
şi este aici domnul vicepreşedinte Chelaru, Decizia Curţii
Constituţionale. Propun s-o avansăm către comisia de specialitate,
Comisia pentru modificarea Constituţiei.
(Discuţii în sală)
PUNCTUL 7:
Sinteza activităţii legislative a Senatului, desfăşurate în
perioada 3 - 7 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Avem, de asemenea, sinteza activităţii Senatului în perioada 3
– 7 martie 2014. Luăm act. Mulţumesc.
Trecem mai departe la programul de lucru.
PROGRAM DE LUCRU
PUNCTUL 8:
Programul de lucru al Senatului în perioada
10 – 15 martie 2014:
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 asigurarea conducerii şedinţelor Senatului din 10 şi 11
martie 2014;
 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 10 martie
2014;
 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 11 martie
2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
La programul de lucru, după cum ştiţi, am stabilit la şedinţa
Birourilor permanente reunite de astăzi, de la ora 13.00, că mâine, la
orele 14.00, prim-ministrul României, domnul Victor Ponta, îşi va
angaja răspunderea pe un program.
Ca atare, în ceea ce priveşte programul zilei de astăzi, nu avem
nicio modificare. Deci, de la ora 16.00 până la ora 18.00 – lucrări în
plen, unde avem cele două puncte, desemnarea preşedintelui şi
desemnarea secretarului general, ca şi alegeri. Probabil că durează
destul de mult şi poate ne rămâne şi ceva timp ca să dezbatem ceva
din ordinea de zi. Dacă nu, o trecem pentru mâine, dar mâine o să vă
propunem ordinea de zi.
Asigurarea conducerii şedinţei Senatului. O să începem cu
Cristian Dumitrescu, vicepreşedinte, preşedinte interimar, cu domnii
secretari Ion Rotaru şi Alexandru Pereş, iar mâine, nu va mai fi
domnul Cristian Dumitrescu, va fi cine va fi, domnul preşedinte ales
şi domnii secretari Mario-Ovidiu Oprea şi Ion-Simeon Purec.
Aveţi observaţii? Nu aveţi. Mergem mai departe.
PUNCTUL 9:
Programul de lucru al Senatului în perioada 17 – 22 martie
2014
 proiecte de lege şi propuneri legislative pentru şedinţele
plenului Senatului care pot fi înscrise pe ordinea de zi
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Punctul 9 al ordinii de zi, programul de lucru al Senatului în
perioada 17 martie – 22 martie a.c.
Aici avem dimineaţă programul de declaraţii politice, de la ora
9.00, la 10.30; de la 10.30, la 13.00 – lucrări în plenul Senatului, iar
la ora 14.00, nu mai avem comisiile permanente, ci avem, la ora
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14.00, plenul reunit, pentru asumarea răspunderii de către domnul
prim-ministru.
După ce se epuizează şedinţa dedicată asumării, ne întoarcem
în comisii şi funcţionăm în comisii.
Corect?
Sunt observaţii? Nu sunt. Mergem mai departe. Mulţumesc.
Vă rog, supunem la vot programul.
Cine este pentru?
Voturi împotrivă? Abţineri? Nu sunt.

RELAŢII PARLAMENTARE EXTERNE
PUNCTUL 10:
Memorandum intern privind participarea la Misiunea
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de monitorizare
a alegerilor parlamentare anticipate din Serbia,
14-17 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Aici avem participarea la Misiunea Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei de monitorizare a alegerilor parlamentare
anticipate din Serbia.
Există un aviz negativ din partea Comisiei pentru politică
externă, aviz favorabil din partea liderului Grupului parlamentar al
PDL.
Secretariatul APCE asigură cheltuielile din ziua votării, pentru
interpret, maşină, combustibil. Deplasare... şi aşa mai departe nu
sunt asigurate.
Deci, doamnelor şi domnilor, avem o solicitare pentru a merge
în Serbia să monitorizăm alegerile. Avem un aviz negativ. Conform
obiceiului nostru, când avem un aviz negativ, nu acordăm...
Domnul preşedinte Filip, după aceea, domnul senator Igaş.
Domnul Petru Filip:
Avizul negativ a fost dat din punctul de vedere al unei acţiuni
care nu este de politică externă, neapărat, a României. De aceea,
dacă Biroul permanent va considera de cuviinţă să aprobe, noi nu
avem... Mi s-a explicat ulterior, vorbind cu domnul senator Badea,
că, până acum, aşa a fost regula, cutuma... S-a transformat într-o
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cutumă. Eu, la comisie, n-am ştiut treaba asta, şi avizul a fost dat,
efectiv, negativ din acest punct de vedere. Mai departe, sigur că...
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Are cuvântul domnul senator Igaş. Domnule chestor, vă rog.
Domnul Traian-Constantin Igaş:
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
Din punctul meu de vedere, am luat act de faptul că există un
aviz negativ al comisiei, dar, din experienţa mea parlamentară, de
fiecare dată când am fost solicitaţi, mai ales atunci când vorbim de
un coleg senator care este şi membru în APCE, atunci când am fost
solicitaţi să participăm la alegeri externe, eu ştiu că Senatul şi
Camera Deputaţilor au dat aviz pentru a participa şi cred că ar fi
normal dacă am da şi noi un aviz, astăzi, Biroul permanent, pentru a
participa, pentru că e o reprezentare pe plan extern a Senatului
României, prin domnul Badea.
Vă mulţumesc.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnul senator Moga.
Domnul Nicolae Moga:
Domnilor colegi,
Aş vrea să nu mi-o interpretaţi în nume de rău, că... secretarul
general, domnul Dan Mihalache, a făcut un program exclusiv pentru
deplasările în străinătate unde este absolut nevoie să fim reprezentaţi
la nivel de Senat, dar – şi trebuie să vă spun cu toată
responsabilitatea – trebuie să chivernisim banii de la Senat. Dacă
mergem în ritmul ăsta... Ştiţi foarte bine că bugetul Senatului este de
100 de milioane de lei.
Sigur că cheltuielile de personal sunt mai mari, pentru că
suntem mai mulţi, numai că trebuie să fim atenţi.
Eu îl rog pe viitorul secretar general să fie atent, să căutăm ca
deplasările în străinătate să fie acolo unde sunt ele necesare.
Vă rog, fiţi atenţi la cheltuieli, pentru că, în ritmul ăsta, nu ne
ajunge nici şapte luni bugetul Senatului. V-aş ruga din tot sufletul să
fim atenţi. O să trebuiască – şi v-o spun tuturor, aici – să ne gândim,
cu noul preşedinte, bineînţeles, noi, Biroul permanent, care
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conducem această instituţie, să ne gândim la o nouă organigramă,
pentru a reduce din cheltuieli.
Deci, haideţi să judecăm ca lumea, că ajungem la sfârşitul
anului, iar începem să mergem la Guvern, iar începem să cerem
rectificare, şi ştiţi foarte bine că banii sunt puţini.
Vă mulţumesc.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnule secretar Rotaru, vă rog.
Domnul Ion Rotaru:
Mulţumesc. Aveam aceeaşi intervenţie, referitoare la
moderaţie şi la o analiză atentă când facem propunerile pentru
deplasările externe, pentru că există riscul să ne trezim în situaţia că
misiuni importante, care ar trebui să fie efectuate pe plan extern, n-o
să le mai putem finanţa.
În rest, de acord cu ceea ce a spus colegul meu.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnul senator Pereş, vă rog.
Domnul Alexandru Pereş:
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Lăudabilă această pledoarie pentru economie la nivelul
Senatului, dar vă aduc aminte că, în urmă cu o săptămână, nu v-am
auzit nici pe dumneavoastră, domnule Moga, nici pe
dumneavoastră, domnule Rotaru, când am aprobat deplasări cu
însoţitori – însoţitori care, de fapt, zboară cu avionul şi stau la hotel
– pe lângă senatori. Am crezut că reintrăm în normalitatea care, mă
rog, a fost odată.
Pe de altă parte, vreau să vă reamintesc: domnul Badea este şi
preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni. Pe de altă parte,
avem şi un interes în Serbia, dacă se poate spune aşa, având în
vedere că există o comunitate românească importantă acolo, iar
prezenţa unui reprezentant al Senatului României, din acest punct de
vedere, mi se pare că ar fi o chestie oportună.
Deci acest aviz negativ, care s-ar putea să fi fost o greşeală
sau, mă rog, o opţiune de moment, ar trebui corectat, în sensul ca
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să-i dăm drumul domnului Badea şi să avem o informare clară
asupra situaţiei din Serbia, având în vedere că fac paşi serioşi spre
ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, unde şi noi, la un moment
dat, va trebui să dăm un vot.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnul preşedinte Sârbu, după aceea, doamna senator
Boagiu.
Domnul Ilie Sârbu:
Sunt justificate punctele de vedere ale colegilor noştri şi va
trebui să fim mult mai atenţi la deplasări, dar Serbia, cum spunea şi
colegul nostru Pereş, e un caz special. Abia ce a fost acceptată acum
pentru integrarea în Uniunea Europeană. Cred eu că nu în suma asta
va sta bugetul Senatului. Ca principiu, sunt cu totul de acord să
respectăm ceea ce tot noi am hotărât aici, în Biroul permanent.
Poate să facem astăzi o excepţie, dacă vorbim de excepţie, sau, dacă
nu e excepţie, atunci să dăm un vot.
E un mesaj bun pe care îl transmite România, şi în urma
întâlnirilor trilaterale, şi a programului pe care îl avem cu ei. Suntem
un fel de frate mai mare pentru ei, acum, pe drumul integrării. Să
vadă că totuşi suntem lângă ei.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Doamna senator Boagiu.
Doamna Anca-Daniela Boagiu:
Mulţumesc, domnule vicepreşedinte.
Eu am să pornesc exact de la memorandumul intern pe care l-a
prezentat Biroului permanent Comisia pentru politică externă, prin
care se solicită Biroului permanent să evalueze şi să se pronunţe
asupra oportunităţii participării Senatului României.
Eu cred că e mai mult decât oportun ca Senatul să fie
reprezentat în această misiune. N-am să repet argumentele aduse de
către domnul senator Sârbu şi domnul senator Pereş, pentru că ele
vizează strict rolul pe care îl joacă România în acest spaţiu
geografic, dacă vreţi, sau geostrategic în ceea ce priveşte extinderea
Uniunii Europene. Este o evidenţă şi trebuie să fim prezenţi acolo.

32
Şi am să închei spunând şi adresând o rugăminte Biroului
permanent. Apreciez faptul că domnul senator Moga ne-a informat
că, în sfârşit, există un program coerent, legat de deplasările în
străinătate. Şi eu văd chiar aici, la mapă, o deplasare care urmează
să fie aprobată, în care ne luăm şi însoţitorii. Eu nu-mi aduc aminte
să fi plecat în nicio deplasare însoţită de cineva de la comisie,
tocmai pentru că am propus – şi am respectat ce am propus – să
facem economii şi să ne descurcăm cheltuind cât mai puţini bani.
Eu am senzaţia că judecăm cumva cu ocaua mică şi, pentru a
elimina aceste suspiciuni, vă rog ca Biroul permanent să fie
informat asupra acestui plan de deplasări şi să ştim cu toţii cât de
importante sunt ele, pentru că prin Africa de Sud sau nu ştiu pe unde
nu cred că, deocamdată, suntem interesaţi. Avem o proximitate mult
mai importantă de apărat şi de valorificat.
Vă mulţumesc.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Mulţumesc.
Deci, se conturează o poziţie de accept.
Domnul senator Moga.
Domnul Nicolae Moga:
Eu nu m-am referit la deplasarea din Serbia, care este foarte
importantă. A pus-o în discuţie şi domnul senator Sârbu. Eu m-am
referit chiar la colegul nostru care trebuie să se ducă la... şi, dacă
vreţi, vă spun direct, care e obligat să se ducă în colegiul lui, că
acolo a fost ales.
Deci, rugămintea mea este... Am calitatea de chestor şi vă
asigur că, atâta timp cât o să fiu chestorul acestui Birou permanent,
de fiecare dată, o să fiu atent la cheltuieli. Şi eu vă spun foarte
sincer, pentru că ajungem, în septembrie-octombrie, în situaţia în
care am fost anul trecut, că ne certam de fiecare dată în Biroul
permanent, că nu aveam bani de deplasări. Ştiţi foarte bine lucrul
ăsta.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Am înţeles foarte bine. Deci, dumneavoastră aţi folosit
vehiculul acestei solicitări pentru a ne atrage atenţia asupra banilor.
Deci, nu aveţi nimic împotrivă.
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Bun, am înţeles. Deci, toată lumea e de acord. Se aprobă şi
trecem mai departe.
PUNCTUL 11:
Memorandum intern privind participarea la vizita de
informare la Comisia Europeană, Bruxelles,
13-15 aprilie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Participarea la vizita de informare la Comisia Europeană,
Bruxelles, 13 -15 aprilie, delegaţie formată din 20 de senatori.
Cheltuielile sunt suportate de către Comisia Europeană. Deci,
se propune aprobarea memorandumului.
PUNCTUL 12:
Memorandum intern privind vizita oficială în Regatul Suediei
a delegaţiei Grupului parlamentar de prietenie România –
Suedia, 19-21 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Vizita oficială în Regatul Suediei a delegaţiei Grupului
parlamentar de prietenie România – Suedia, 19 – 21 martie 2014.
Domnii senatori: Nasta, Cordoş, Vochiţoiu şi un consilier de la
relaţii externe.
Domnul senator Cordoş este preşedintele grupului.
(Discuţii în sală)
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Doriţi să revenim?
Domnul Nicolae Moga:
Deplasarea celor 20 de senatori.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Scrie aici că se suportă...
Domnul Nicolae Moga:
Uitaţi-vă la punctul 2.
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de Comisia
Europeană.
Din sală: Sunt suportate de ei.
Domnul Ilie Sârbu:
Diurna, da.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Diurna, domnule. Asta e obligatorie. Pleacă omul în
străinătate, îi dai diurnă.
Deci, cu vizita oficială suntem de acord, da? Nu avem ce să
facem. E reciprocitate. Au fost la noi, am primit-o eu pe doamna
vicepreşedinte. Se duc acolo, le-am promis că mergem. Mulţumesc.

*
Am primit acum o altă nominalizare pentru o candidatură
pentru funcţia de preşedinte. „Prin prezenta, vă aducem la
cunoştinţă decizia Grupului Partidului Democrat Liberal privind
nominalizarea domnului senator Oprea Dumitru pentru funcţia de
preşedinte al Senatului.”
Vicelider, senator Paşcan Marius.
O punem şi pe asta aici.
Deci, până acum... Secretariatul...

PUNCTUL 13:
Memorandum intern privind participarea la Forumul Crans
Montana cu tema: „Cooperarea Sud-Sud şi Africa”,
Bruxelles, Belgia, 19-22 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Participarea la Forumul Crans Montana cu tema: „Cooperarea
Sud-Sud şi Africa”, la Bruxelles, în perioada 19 – 22 martie.
Senator Mircea Banias. Are avizul grupului, are aviz favorabil
de la Comisia pentru politică externă.
Se aprobă memorandumul. Mulţumesc foarte mult.
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De acord, da?
PUNCTUL 14:
Memorandum intern privind modificarea coordonatelor de
deplasare la reuniunea Comisiei pentru cultură, ştiinţă,
educaţie şi media a Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, Paris, 11 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Modificarea coordonatelor de deplasare la reuniunea Comisiei
pentru cultură, ştiinţă, educaţie şi media a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei, Paris, 11 martie 2014.
Domnul senator Fifor, membru al delegaţiei, şi domnul
Tănase, consilier.
De acord.

PUNCTUL 15:
Memorandum intern privind oferirea unui dejun oficial
participanţilor la reuniunea Grupului de lucru privind
instituţionalizarea dimensiunii parlamentare a SEECP,
Bucureşti, 15-16 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Oferirea unui dejun oficial de către domnul senator Ben-Oni
Ardelean participanţilor la reuniunea Grupului de lucru privind
instituţionalizarea dimensiunii parlamentare a SEECP.
Suntem de acord? De acord.
PUNCTUL 16:
Informare privind cea de-a LI-a Conferinţă a comisiilor
pentru afaceri europene a parlamentelor naţionale ale Uniunii
Europene, Atena, 26-27 ianuarie 2014, autor: doamna senator
Anca Boagiu
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Informare privind participarea la cea de-a 51-a Conferinţă a
comisiilor pentru afaceri europene a parlamentelor naţionale ale
Uniunii Europene, Atena, 26 – 27 ianuarie.
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Aici este doamna senator Boagiu. Se ia act. Şi am luat şi act.
Organizatorico-administrative, da? Punctele 17 – 19.
Domnul Petru Filip:
Domnule preşedinte, îmi cer scuze.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Domnule preşedinte Filip, vă rog.
Domnul Petru Filip:
Am numai o simplă observaţie. Aţi trecut peste un
memorandum – ca principiu – pe care l-aţi aprobat – nota bene! –
dar care n-a trecut pe la Comisia pentru politică externă.
Cu alte cuvinte, ori mergem pe principiul de la cap la coadă,
ceea ce mi se pare corect că s-a discutat aici, ori vă rog frumos să
luaţi notă de solicitarea ca aceste decizii să le luaţi în Biroul
permanent al Senatului.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Nu, domnule... Cred că este o greşeală. Nu trebuie să vă
impacientaţi. E o situaţie care s-a strecurat, ca atare, asta e situaţia...
Vă rog foarte mult, secretariatul general, să aveţi grijă să
treacă toate aceste... pentru că aţi văzut că atunci când nu are
competenţa sau spune că... se derobează...
(Discuţii în sală)
Deci, principiul este acelaşi, nu s-a schimbat nimic, dar există
şi erori, că de-aia suntem oameni, nu?
Organizatorico-administrative, 17 – 19. Doamna...
Da, vă rog.
Domnul Dumitru Oprea:
Nu uitaţi de programul pe săptămâna viitoare.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Da, imediat, sigur. La sfârşit.
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ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE
PUNCTUL 17:
Scrisoarea doamnei senator Doina Anca Tudor, prin care
solicită motivarea absenţelor de la lucrările Senatului în zilele
de 17, 18, 24 şi 25 martie 2014
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Doamna senator Doina Tudor solicită motivarea absenţelor de
la lucrările Senatului în zilele de 17, 18, 24 şi 25 martie 2014.
De acord, da?
PUNCTUL 18:
Memorandum intern privind organizarea acţiunilor dedicate
aniversării a 150 de ani de la atestarea Senatului
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Organizarea acţiunilor dedicate aniversării a 150 de ani...
*
Aici, înainte de asta, aş dori să ne întoarcem la programul
pentru săptămâna viitoare.
Deci, programul pentru săptămâna viitoare este programul
obişnuit: luni, marţi – plen în Senat; comisii, marţi după-amiază,
miercuri.
De acord? Supun la vot.
Cine este pentru?
Voturi împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, s-a aprobat.
*
Organizarea acţiunilor dedicate aniversării a 150 de ani de la
atestarea Senatului.
Eu zic să-i dăm 3 minute domnului secretar general, să ne
spună... pentru că este şi un memorandum aici.
Vă rog, domnule secretar general.
Domnul Dan Sorin Mihalache:
Mulţumesc.
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E o informare de etapă, care descrie ceea ce noi am gândit în
perspectiva aniversării a 150 de ani. Momentul de vârf va fi în luna
iunie. Noi am stabilit în colectivul tehnic 24 iunie. E o informare pe
diverse componente, de la – să spunem – elaborarea unor lucrări de
istorie a Senatului României, care vor fi tipărite, la organizarea unor
simpozioane şi până la – dacă vreţi – partea de simbolistică, de
materiale care, în limitele a foarte puţini bani pe care îi avem noi, au
fost iniţiate.
Şi mi-aş dori ca acest proiect totuşi să fie ţinut foarte strâns,
pentru că banii sunt foarte puţini, din păcate. Sponsorizări am
încercat să atragem dar, probabil, din cauza climatului economic,
mai slab cu ele, şi cred că e nevoie ca Biroul permanent, la un
moment dat, la nivelul unui vicepreşedinte sau a unui grup de
membri ai Biroului permanent, să ţină foarte strâns acest grafic.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Mulţumesc foarte mult, domnule secretar general.
Sigur că e şi momentul să vă spunem mulţumesc pentru
activitatea depusă.
Domnule secretar general adjunct, viitor secretar general, cred
că va trebui să intrăm într-o etapă în care, apropiindu-se aşa de mult
momentul aniversar, să constituim un grup de lucru format la nivel
de lideri, la nivel de reprezentanţi ai partidelor şi din Biroul
permanent, care să urmărească îndeaproape toate aceste lucruri şi să
le pună în aplicare. Da?
Vă mulţumesc foarte mult.
Mai avem ceva la ordinea de zi?
Domnul Mario-Ovidiu Oprea:
Când este următoarea şedinţă de Birou permanent, domnule
preşedinte?
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Deci, avem o propunere din partea unor colegi, care solicită să
facem un Birou permanent mâine. Dacă nu suntem de acord, ei au
posibilitatea, prevăzută în Regulament, ca un număr de cinci – e clar
că vine din partea opoziţiei – 5 membri ai Biroului permanent să
facă o solicitare scrisă, şi tot îl convocăm mâine.
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Sigur că, dacă nu vrem să venim, e altă discuţie, dar eu nu cred
că e cazul, lucru pentru care eu cred că putem fi de acord ca mâine
să convocăm, la o oră care va fi transmisă...
Ce oră propuneţi?
Domnul Puiu Haşotti:
La ora 9.00.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
La 9.00 dimineaţa, convocăm un Birou permanent
extraordinar. O să-l convoace noul preşedinte, dar noi vom avea
şedinţă de Birou permanent mâine dimineaţă, tocmai ca să...
Acum, doamnelor şi domnilor colegi, este important pentru
mine să vă fac următoarea informare.
În legătură cu funcţia de preşedinte, există din partea Grupului
parlamentar al PSD, din partea Grupului parlamentar al UDMR şi
din partea Grupului parlamentar al PC, nominalizarea pentru funcţia
de preşedinte a domnului senator Călin Popescu-Tăriceanu, din
partea Grupului parlamentar al PDL, a domnului senator Dumitru
Oprea.
Domnul Dan Sorin Mihalache:
Ar putea fi şi o nominalizare din partea PNL-ului, care are
şedinţă de grup acum.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
Deci, mai avem un singur grup care trebuie să ne mai
transmită, da?
(Discuţii în sală)
Doamna senator Boagiu.
Doamna Anca-Daniela Boagiu:
Mulţumesc.
Am rugămintea, pentru Biroul permanent, ca pe ordinea de zi
a următoarei şedinţe să introducem un punct în baza căruia să
analizăm situaţia răspunsurilor la întrebări şi interpelări pe care
le-am primit noi, senatorii.
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Cred că este un instrument parlamentar, pe care îl avem la
dispoziţie, extrem de important şi, din experienţă personală, vă pot
spune că, dacă am primit două sau trei răspunsuri până acum, este
chiar foarte mult, de la instituţiile statului român. Adică, de la
Guvern, pardon, că nu am scris la alte instituţii.
Aşa că, dacă se poate, cred că este o analiză foarte bună pentru
noi toţi, ţinând cont că, în opoziţie sau la putere, avem nevoie să
folosim instrumentele pe care le avem la dispoziţie legal.
Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:
E de luat în considerare şi ne vom gândi să facem şi acest
lucru.
Vă mulţumesc foarte mult. Ne întâlnim la plen, da?
Şedinţa s-a încheiat la ora 15.00.

