
 

 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din 13 ianuarie 2020 
 

 

Şedinţa a început la ora 12.05. 

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

preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Șerban Constantin 

Valeca, domnul senator Titus Corlățean, domnul senator Robert 

Cazanciuc – vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, domnul senator 

Ion Ganea, domnul senator Mario-Ovidiu Oprea – secretari; domnul 

senator Marius-Alexandru Dunca, domnul senator Paul Stănescu, domnul 

senator Cornel Popa – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Radu-Cosmin 

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

Fenechiu – Grupul parlamentar al PNL, domnul senator Antal István-

Loránt – Grupul parlamentar al UDMR. 

 

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

Departamentul pentru relația cu Parlamentul. 

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – secretar general, doamna 

Roxana Paula Truinea – directorul general al Direcţiei generale 

legislative, doamna Claudia Marina Pencea – directorul Direcţiei pentru 

organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna Raluca Alexandra 

Zota – director la Cabinetul secretarului general al Senatului, doamna 

Gabriela Drugă - director la Cabinetul preşedintelui Senatului, doamna 

Otilia Nicoleta Androne – directorul Grupului de consilieri al Cabinetului 

președintelui Senatului, doamna Lucia Margareta Efrim – Direcția 
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secretariat general, doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru 

lucrările Biroului permanent.  
 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună dimineața, stimați colegi!  

Vă rog să fiți de acord să începem ședința Biroului permanent de 

astăzi, 13 ianuarie. 

Ordinea de zi a ședinței Biroului permanent cuprinde trei puncte: 

 punctul 1, proiect de decizie a președintelui Senatului privind 

convocarea Senatului în sesiune extraordinară, în data de 13  ianuarie 

2020; 

 la punctul 2, proiect de lege primit la Senat în calitate de primă Cameră 

sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 6 – 13 ianuarie 2020, 

propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente; 

 la punctul 3 avem proiectul programului de lucru al Senatului în 

sesiunea extraordinară din 13 ianuarie 2020, precum și proiectul ordinii 

de zi a şedinţei Senatului din 13 ianuarie 2020. 

Dacă în legătură cu ordinea de zi sunt și alte propuneri... 

 

Domnul Titus Corlățean: 

La diverse. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

La diverse. Avem și un punct ”Diverse” la care, dacă doriți să 

interveniți.  

Deci sunt patru puncte pe ordinea de zi. 

Dacă sunt observații sau propuneri? 

Ordinea de zi a ședinței Biroului permanent a fost adoptată. 
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PUNCTUL 1: 

Proiect de decizie a președintelui Senatului  

privind convocarea Senatului în sesiune  

extraordinară, în data de 13  ianuarie 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la primul punct, proiect de decizie a președintelui Senatului 

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară la data de 13  

ianuarie 2020. 

Conform art. 66 alin. (2) și art. 115 alin. (5) teza a doua din 

Constituție, Biroul permanent hotărăște convocarea Senatului în sesiune 

extraordinară la data de 13 ianuarie. 

Aveți în mapele dumneavoastră decizia care are un articol unic: 

convocarea Senatului în sesiune extraordinară în ziua de 13 ianuarie 2020. 

Ora urmează să o stabilim. În principiu, ora 13.00, dacă nu sunt probleme 

deosebite. Dacă nu, liderii politici vor ajunge întotdeauna, în înțelepciunea 

lor, la o decizie care să fie acceptabilă pentru toată lumea. 

Dacă sunteți de acord cu decizia pe care v-am prezentat-o? 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Decizia a fost adoptată. 

 

PUNCTUL 3: 

Proiectul programului de lucru al Senatului în sesiunea 

extraordinară din 13 ianuarie 2020; 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din  

13 ianuarie 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Urmează proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru al 

Senatului pentru ziua de 13 ianuarie 2020. 

E o sesiune extraordinară. 

Proiectul ordinii de zi conține o informare cu privire la proiectul de 

lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului înregistrate la 

Biroul permanent al Senatului la data de 9 ianuarie 2020 și care urmează să 

fie avizat de comisiile permanente în termenele pe care le vom stabili. 

La punctul 2, proiectul programului de lucru, programul de lucru 

fiind: luni, 13 ianuarie, ora 13.00 – dacă sunteți cu toții de acord – lucrări 

în plenul Senatului. 
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Dacă sunt observații sau propuneri? Nu. 

Au fost adoptate proiectul ordinii de zi și proiectul programului de 

lucru al Senatului pentru 13 ianuarie 2020. 

 

PUNCTUL 2: 

Proiect de lege primit la Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 6-13 ianuarie 2020, 

propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente 
 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la punctul următor, proiect de lege primit la Senat, în calitate 

de primă Cameră. 

Va trebui să fie trimis spre dezbatere și adoptare. Propuneri din partea 

comisiilor permanente pe care va trebui să le sesizăm. 

Vă propun, cel puțin, am încercat să găsim cea mai bună soluție, vă 

propun următoarele date: avem Comisia pentru buget, finanțe, activitate 

bancară și piață de capital, comisie pe fond. Și la aviz: Comisia juridică, de 

numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia economică, industrii și 

servicii, Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru muncă, familie și 

protecție socială, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, 

Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale și 

Comisia pentru comunicații și tehnologia informației. 

Propunerea mea este: pentru transmiterea avizelor de la comisiile 

avizatoare vă propun data de 6 sau 7 februarie, cum credeți și 

dumneavoastră mai bine, pe ideea ca termenul pentru depunerea raportului 

să fie pe data de 11, iar miercuri, 12 februarie, să introducem în plenul 

Senatului proiectul respectiv. 

Dacă aveți observații sau propuneri în legătură cu datele pe care vi  

le-am anunțat? 

Acum, 6 sau 7 februarie? Ca să dăm comisiilor o zi... 

 

Din sală: Șase. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Șase. Eu zic șase, ca să le dăm un termen... Da? 
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Deci suntem de acord cu termenul pentru trimiterea avizelor, 6 

februarie. Pentru depunerea raportului, 11 februarie. 

Termen: 11 cu 6 februarie 2020.  

 

PUNCTUL 3: 

Proiectul programului de lucru al Senatului în sesiunea extraordinară 

din 13 ianuarie 2020 

 

Programul de lucru al Senatului pentru astăzi, luni, 13 ianuarie. 

E o sesiune extraordinară, menționez din nou. 

La ora 12.00 avem în desfășurare ședința Biroului permanent al 

Senatului, urmată, bineînțeles, de ședința cea mai importantă a liderilor 

grupurilor politice, iar ora rămâne ora 13.00 – lucrări în plenul Senatului. 

Dacă sunt probleme? 

Dacă nu, putem adopta acest program al Senatului. Nu sunt 

observații. 

Programul de lucru a fost adoptat. 

 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 13 ianuarie 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Ordinea de zi a ședinței Senatului de la ora 13.00 se referă la 

informarea cu privire la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, înregistrat la Biroul 

permanent la data de 9 ianuarie anul curent, care urmează să fie avizat de 

comisiile permanente în termenele pe care le-am stabilit. 

În legătură cu programul direct, de la ora 13.00, plen al Senatului. 

Dacă sunt observații față de această ordine de zi? 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Conducerea ședinței. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Conducerea ședinței, dacă sunteți de acord, o s-o conduc. Și aș vrea 

să avem și doi colegi care să mă...  
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Domnul Ion Ganea:   

De acord. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Domnul Ganea? 

Nu, nu, nu, stați un pic. Pentru colegii care sunt împreună în Birou, 

propuneri, autopropuneri? 

 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Eu. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Și Mario Oprea, da. 

Ședința va dura până la epuizarea ordinii de zi. 

Stimați colegi, cu aceasta am încheiat lucrările. 

 

PUNCTUL 4: 

Diverse 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Am eu Diverse. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

A! La Diverse... Pardon! La punctul 4 – Diverse 

Domnule Corlățean, vă rog. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Stimați colegi, 

Cu toții suntem în cunoștință de cauză în ceea ce privește evoluțiile 

din Orientul Mijlociu, cu lucrurile delicate, complexe și, chiar dacă, 

aparent, lucrurile merg către o dezescaladare, v-aș propune o acțiune, o 

activitate a două comisii parlamentare permanente ale Senatului.  

Pe scurt, v-aș propune o invitare a doi miniștri cu competență în 

materie, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării, la comisiile de 

politică externă, respectiv de apărare, pentru audiere și pentru a da un pic 
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de timp, nu mâine, dar v-aș propune miercuri dimineață, ca și senatorii să 

fie informați și miniștrii să aibă posibilitatea să-și amenajeze programul. 

Misiune de informare a Parlamentului cu privire la evoluțiile din Orientul 

Mijlociu. Lucrurile sunt mult mai complexe decât, eventual, cele prezentate 

pe mass-media, sunt și consecințe și e bine ca noi, la nivelul Parlamentului, 

să fim informați. 

Nu e nimic contencios, e o procedură firească, normală, democratică 

și v-aș face această propunere să invităm cei doi miniștri la audieri în 

comisiile competente în cursul dimineții de miercuri, dacă sunteți de acord. 

Mulțumesc. 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult, domnule Corlățean. 

Dacă sunt observații față de această propunere? 

Dacă nu, atunci vă propun să adoptăm o decizie a Biroului permanent 

pentru ca să organizăm pe 15 ianuarie o reuniune comună a Comisiei de 

politică externă și a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, la care să invităm și ministrul de externe și ministrul apărării 

pentru a ne prezenta informații, date și perspective ale acestui conflict. 

Dacă nu sunt alte observații, vă propun să fim de acord cu această 

propunere. 

De acord? De acord.  

A fost aprobat. 

Urmează, doamna Izabela, convocarea comisiilor... De fapt, eu cred 

că ele sunt în perioada asta, nu știu. Pe ce perioadă... 

 

Domnul Marian Pavel: 

Le-am convocat deja. În momentul în care am luat o hotărâre, Biroul 

permanent a convocat cele două comisii. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Ați auzit ce-a spus șeful? 

Deci așa rămâne atunci. Am înțeles. 

Mulțumesc foarte mult. 

Și vă doresc o zi plăcută și o săptămână foarte plăcută! 

Mulțumesc foarte mult. 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 12.19. 


