
 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 20 ianuarie 2020 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.30. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Teodor Meleșcanu, 

preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Titus 

Corlățean, domnul senator Robert-Marius Cazanciuc, 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 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 László Attila – Grupul parlamentar al UDMR.  

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – secretarul general al 

Senatului, doamna Cristina Ionescu – secretar general adjunct, 

doamna Roxana Truinea – directorul general al Direcţiei generale 

legislative, domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei Secretariat 

general, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei pentru 

organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna Raluca-

Alexandra Zota – directorul Cabinetului Secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 

permanent, doamna Lucia Efrim – Direcția secretariat general, 

doamna Gabriela Drugă – director la Cabinetul președintelui, 

doamna Otilia Nicoleta Androne - directorul Grupului de consilieri 

al Cabinetului președintelui Senatului. 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 
Stimați colegi, 

Vă rog să fiți de acord să deschidem ședința Biroului 

permanent al Senatului.  

Și o să începem cu ordinea de zi pe care o aveți în mapele 

dumneavoastră. 

Dacă sunt probleme în legătură cu ordinea de zi? Sunt 

probleme cu ordinea de zi? Nu. 

Sunt cele trei puncte pe care le avem: proiectul de decizie, 

proiectul de lege și proiectul programului de lucru. 

 

PUNCTUL 1: 

Proiect de decizie a președintelui Senatului  

privind convocarea Senatului în sesiune  

extraordinară pentru perioada 20 – 31 ianuarie 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  
O să încep cu proiectul de decizie al președintelui Senatului 

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară pentru 

perioada 20 – 31 ianuarie 2020. 

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

Constituție, Biroul permanent este cel care hotărăște convocarea 

Senatului în sesiune extraordinară pentru perioada 20 – 31 ianuarie. 

Aveți în mapele dumneavoastră decizia cu articol unic 

referitor la convocarea Senatului în sesiune extraordinară, aprobarea 

proiectului ordinii de zi și a programului de lucru, care sunt 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Dacă sunt observații?  

Proiectul ordinii de zi îl știți. Este vorba de aprobarea 

Ordonanței de urgență pentru prorogarea intrării în vigoare a 

alocațiilor de stat pentru copii și a drepturilor persoanelor cu 

handicap.  

- luni, astăzi, 20 ianuarie: ora 16.00, lucrări în plenul 

Senatului; 

- marți, 21, joi, 23 ianuarie: lucrări în plenul comisiilor; 

- vineri, 24, avem zi liberă; 

- sâmbătă, 25 ianuarie: activități în circumscripțiile electorale. 
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- iar în perioada: luni, 27 ianuarie – 30 ianuarie, lucrări în 

comisiile permanente; 

- de asemenea, vineri, 31 ianuarie: activități în circumscripțiile 

electorale. 

Dacă sunteți de acord cu acest program de lucru?  

Dacă aveți propuneri sau observații? 

Dacă nu, atunci declar aprobată convocarea Senatului în 

sesiune extraordinară, împreună cu elementele care privesc 

desfășurarea activității. 

 

PUNCTUL 2: 

Proiect de lege primit la Senat în calitate de primă Cameră 

sesizată, pentru dezbatere şi adoptare, la data de 16 ianuarie 

2020, propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Proiectul de lege acum, pe care l-am primit la Senat în calitate 

de primă Cameră sesizată. 

Trebuie să stabilim termenele pentru întocmirea raportului și a 

avizelor de către comisiile permanente.  

Avem un singur proiect de lege primit de la Guvern. 

Comisiile pe care vi le propunem: pe fond, Comisia pentru 

muncă, familie și protecție socială, care trebuie să prezinte raportul. 

Și la aviz: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și 

piață de capital și Comisia pentru drepturile omului, egalitate de 

șanse, culte și minorități. 

Eu vă propun termen pentru trimiterea avizelor data de 23 

ianuarie și termen pentru depunerea raportului, 28 ianuarie. 

Dacă sunt observații? 

De acord. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Pe 28 raportul? 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Da, pe 28 raportul și pe 23 avizele de la comisii. 

E OK? 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Da. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

De acord. A fost aprobat. 

Termen: 28 cu 23 ianuarie 2020. 

 

 

PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 3: 

 Proiectul programului de lucru al Senatului în sesiunea 

extraordinară pentru perioada 20 – 31 ianuarie 2020 

 Asigurarea conducerii ședinței Senatului din 20  ianuarie 

2020 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 20 ianuarie 

2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru, propunere pentru programul de 

lucru al Senatului pe perioada 20 – 31 ianuarie 2020, sesiune 

extraordinară, bineînțeles. 

- luni, 20, știți deja: ședința Biroului permanent și lucrările în 

plen la ora 16.00; 

- marți, 21 până joi, 23: lucrări comisiile permanente; 

- vineri: zi liberă, 24 ianuarie; 

- sâmbătă: activități în circumscripțiile electorale; 

- luni, 27 ianuarie; joi, 30 ianuarie: lucrări în comisiile 

permanente 

- și vineri, 31: activități în circumscripțiile electorale. 

Dacă sunt observații? 

Dacă nu, vă propun să aprobăm acest program de lucru al 

Senatului. 

 

Pentru asigurarea conducerii, v-aș propune, dacă sunteți de 

acord, să-mi permiteți să conduc eu luni, astăzi, lucrările și cu un 

sprijin foarte puternic din partea domnilor Ion Ganea și Mario 

Ovidiu Oprea. 

Vă mulțumesc foarte mult. 
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Acum, pentru ordinea de zi a ședinței Senatului de astăzi, la 

ora 16.00, este informarea și trimiterea la comisiile avizatoare. 

Dacă aveți observații sau propuneri? 

Dacă nu, atunci considerăm adoptată ordinea de zi a ședinței 

Senatului de astăzi. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

După această perioadă procedurală, trecem la dezbaterea de 

fond între liderii grupurilor parlamentare care, în înțelepciunea lor, 

ne vor da toate indicațiile necesare. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.36. 

 

 


