
 

 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 6 februarie 2017 
 

 

Şedinţa a început la ora 10.10. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Niculae Bădălău, 

vicepreşedinte al Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Călin-

Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului,  

domnul senator Iulian-Claudiu Manda, doamna senator Laura-

Iuliana Scântei, domnul senator Remus Mihai Goţiu – 

vicepreşedinţi; domnul senator Adrian Ţuţuianu, domnul senator 

Marian Pavel, domnul senator Ion-Marcel Vela, domnul senator 

Ioan-Iustin Talpoş – secretari; doamna  senator  Doina-Elena 

Federovici, domnul senator Paul Stănescu, domnul senator 

Alexandru Pereş – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Şerban 

Nicolae – Grupul parlamentar al PSD; domnul senator Mario-

Ovidiu Oprea – Grupul parlamentar al PNL; domnul senator Viorel 

Ilie – Grupul parlamentar al ALDE; domnul senator Cseke Attila-

Zoltan – Grupul parlamentar al UDMR;  

 

Din partea Guvernului:  
doamna Diana Severin - secretar de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul.  

 

Invitaţi: domnul Ion Vărgău – 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 
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general, doamna Camelia Tomescu - directorul Direcţiei proceduri, 

sinteză, studii şi evidenţă legislativă, doamna Claudia Pencea – 

directorul Direcţiei pentru organizarea lucrărilor plenului şi 

comisiilor, doamna Mariana Carabin – director la Cabinetul 

secretarului general, doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului 

pentru lucrările Biroului permanent, doamna Ileana Juncu – 

Direcţia secretariat general; doamna Adriana Iliescu - directorul 

general al Direcţiei generale economice, domnul Cristian Valeriu 

Buzea – directorul general al Direcţiei generale cooperare 

parlamentară externă, doamna Hermina-Nicoleta Uţă – director la 

Cabinetul preşedintelui Senatului. 

 

Din partea comisiilor permanente: 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – 

doamna senator Nicoleta Pauliuc; 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital – domnul senator Viorel Arcaş; 

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală – 

doamna senator Doina Silistru; 

Comisia pentru politică externă – domnul senator Cristian-

Sorin Dumitrescu; 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea 

teritoriului –  domnul senator Florin Cârciumaru; 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

– domnul senator Iulian Dumitrescu;  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – doamna 

senator Ecaterina Andronescu; 

Comisia pentru cultură şi media– domnul senator Lucian 

Romaşcanu; 

Comisia pentru egalitatea de şanse – domnul senator Adrian 

Wiener; 

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 

statului şi privatizare – domnul senator Aurel-Horea Soporan; 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi 

petiţii – domnul senator Iancu Caracota; 

Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică – domnul 

senator Traian Băsescu. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Bună dimineaţa, stimaţi colegi! 

Începem şedinţa Biroului permanent. 

 

TEHNICO-LEGISLATIVE 

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 16 

ianuarie – 6 februarie 2017 

- propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente -  

   Proiecte de lege primite de la Guvern.  

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La primul punct avem proiecte de lege şi propuneri 

legislative care urmează să fie dezbătute şi adoptate în plenul 

Senatului. 

Aţi primit mapele. 

 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de 

traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează 

serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 

Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea 

valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public 

judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în 

cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin 

hotărâri ale instanţelor de judecată (b6/19.01.2017). 

Comisia pentru transporturi şi energie. 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea 

teritoriului. 

 

La punctul 1 avem proiect de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind 

prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de 

transport. 
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Comisia pentru transporturi, termene. 

 

Din sală: Nu este. Nu avem. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Nu avem. 

Comisia pentru administraţie publică. 

 

Domnul Florin Cârciumaru: 

21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

21.02. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Este un articol. Ordonanţa are un articol. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Haideţi să o facem mai scurt. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Şi 28 februarie la fond? 

 

Din sală: 14 cu 21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Termen: 14 cu 21 februarie 2017. 

De acord, domnule preşedinte? 

 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Da. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

2. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
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normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 

realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice (b7/25.01.2017).  

  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea 

teritoriului. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 

statului şi privatizare. 

Comisia românilor de pretutindeni. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 2, proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 6/2017.  

Pe fond - Comisia pentru administraţie publică, termen. 

 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Tot aşa. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La fel? 

Termen: 14 cu 21 februarie 2017. 

 

Domnul Florin Cârciumaru: 

Da. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

 3. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a 

declaraţiilor fiscale şi de plata a creanţelor fiscale scadente la 25 

ianuarie 2017 (b8/25.01.2017). 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 3, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 7/2017.  

Comisia pentru buget. 
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Domnul Viorel Arcaş: 

Raport – 28 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

28 februarie pentru raport, nu? 

Termen: 28 februarie 2017. 

Mulţumesc. 

 

4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de 

susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu 

finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 - 2020     

(b9/26.01.2017). 

Comisia economică, industrii şi servicii. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 4, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 8/2017. 

Fond - Comisia economică. 

Nu avem. 

Comisia pentru buget, aviz. 

 

Domnul Viorel Arcaş: 

28 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

28 februarie. Şi atunci dăm fondul… 

 

Domnul Viorel Arcaş: 

21 cu 28 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Termen: 21 cu 28 februarie 2017. 

De acord. 

 

(Discuţii în sală.) 
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5. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor 

acte normative (b12/30.01.2017). 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea 

teritoriului. 

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 5, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 9/2017. 

 

Din sală: Comisia pentru muncă – 28 februarie. Nu este 

domnul preşedinte. M-a rugat. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Muncă – 28 februarie. 

Şi atunci 20 februarie? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Termen: 21 cu 28 februarie 2017. 

Mulţumesc. 

 

6. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 10/2014 pentru stimularea înfiinţării de noi 

întreprinderi mici şi mijlocii (b11/30.01.2017).  

Comisia economică, industrii şi servicii. 

Comisia pentru afaceri europene. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 6, proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 10/2014. 

Economică, avem comisia? 
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Domnul Şerban Nicolae: 
14 cu 21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Termen: 14 cu 21 februarie 2017. 

De acord. Mulţumesc. 

 

7. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene 

a Liberului Schimb  (b13/30.01.2017). 

Comisia pentru politică externă. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia pentru afaceri europene. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 7, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 11/2017. 

Comisia juridică? 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Pe data de 21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Pentru? 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Pentru raport, Comisia pentru politică externă. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Pe Comisia pentru politică externă. Şi atunci, Comisia 

Juridică? 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Să punem pe 14 februarie avizele.  
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Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:  
Dacă sunt de acord colegii. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord. 

Termen: 14 cu 21 februarie 2017. 

 

8. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2015 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (b14/31.01.2017). 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 8, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 12/2017. 

Doamna Andronescu. 

 

Doamna Ecaterina Andronescu: 

21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Fondul, 28 februarie? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Da. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Termen: 21 cu 28 februarie 2017. 

Mulţumesc. 

 

9. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2017 pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.286/2009 privind Codul penal şi al Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b28/05.02.2017). 

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări. 

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 9, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 14/2017. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
14 cu 21 februarie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Termen: 14 cu 21 februarie 2017. 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

 

 Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a 

deciziei de neconstituţionalitate a Curţii Constituţionale 
 

Domnul Niculae Bădălău: 

Şi avem la acelaşi punct  proiecte aflate în procedură de 

reexaminare, ca urmare a deciziei de neconstituţionalitate a Curţii 

Constituţionale. 

1. Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la 

plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000 (L126/17.01.2017). 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

La punctul 1, propunere legislativă privind unele măsuri 

referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura 2000. L nr. 126/2017- 

3 articole. 

Comisia pentru constituţionalitate. 
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Nu este nimeni, dar vă zic eu, 21 februarie, că sunt membru în 

Comisie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

21 februarie. Mulţumesc, domnule Dumitrescu. 

Termen: 21 februarie 2017. 

 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici     

(L197/17.01.2017). 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La punctul 2, propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici. 

Pe fond, Comisia pentru constituţionalitate, acelaşi termen? 

Acelaşi termen, ca să fie împreună.  

Termen: 21 februarie 2017. 

Vă mulţumesc. 

 

 Propuneri legislative primite la Senat, ca primă 

Cameră sesizată, în perioada 16 ianuarie – 6 

februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Şi mai avem în mapă propuneri legislative primite la Senat, ca 

primă Cameră sesizată, în perioada 16 ianuarie – 6 februarie 2017. 

Vă propun, cele opt propuneri legislative să fie transmise spre 

avizare instituţiilor abilitate, potrivit legii. 

De acord? 

Mulţumesc. 

 

(Discuţii în sală.) 
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PUNCTUL 2: 

Proiecte de acte legislative europene şi documente de consultare 

primite de la Comisia Europeană: 

 documente de consultare ale Comisiei Europene 

transmise prin sistemul IPEX, până la 30 ianuarie 

2017 (transmitere efectuată în temeiul Protocolului nr. 

1, anexat Tratatului de la Lisabona), propuneri 

pentru sesizarea comisiilor permanente; 

 documente europene cu conţinut considerat relevant, 

supuse examinării, transmise prin sistemul IPEX, până 

la 29 ianuarie 2017 (transmitere efectuată în temeiul 

Protocolului nr.2, anexat Tratatului de la Lisabona) – 

propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Aveţi în mapă, la punctul 2, proiecte de acte legislative 

europene şi documente de consultare primite de la Comisia 

Europeană. 

Preşedinţii de comisii, dacă v-aţi uitat, aveţi termenele pentru 

raport şi aviz.  

Dacă cineva are o propunere de schimbare la aceste termene. 

Secretariatul, să discutaţi cu toţi preşedinţii de comisii pentru 

că nu participă toată lumea şi, dacă sunt opţiuni de schimbare a 

termenelor, să fim informaţi. 

 

PUNCTUL 3: 

Proiect de hotărâre a Senatului privind consultarea 

parlamentelor naţionale, conform Protocolului nr. 1 din 

Tratatul de la Lisabona 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 3, proiect de hotărâre privind consultarea 

parlamentelor naţionale, conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de 

la Lisabona. 

Şi vă propun ca proiectul să se înscrie pe ordinea de zi a 

şedinţei Senatului. 

De acord? Le aveţi în mapă. 

Mulţumesc. 
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PUNCTUL 4: 

Informări privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile 

Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 4, informări privind răspunsurile Comisiei Europene 

la opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de la 

Lisabona. 

Biroul permanent ia act. 

 

PUNCTUL 5: 

Demisia doamnei Pintea Sorina din calitatea de senator, 

începând cu data de 3 februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 5, demisia doamnei Pintea Sorina din calitatea de 

senator, începând cu data de 3 februarie 2017. 

Biroul permanent ia act. Şi solicităm ca aceasta să fie 

prezentată în plenul Senatului. 

 

PUNCTUL 6: 

Notificări privind încetarea situaţiei de incompatibilitate, ca 

urmare a exprimării opţiunii pentru calitatea de senator, din 

partea: 

 domnului senator Chisăliţă Ioan Narcis; 

 domnului senator Coliban Allen 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 6, notificări privind încetarea situaţiei de 

incompatibilitate, ca urmare a exprimării opţiunii pentru calitatea de 

senator, din partea domnului senator Chisăliţă Ioan Narcis şi 

domnului senator  Coliban Allen. 

Biroul permanent ia act de demisie şi transmite Comisiei 

juridice respectivele demisii. 

 

PUNCTUL 7: 

Propuneri din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări privind modificarea art. 65 din 

Regulamentul Senatului, republicat 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 7, propuneri din partea Comisiei juridice privind 

modificarea art. 65 din Regulamentul Senatului, republicat. 

Biroul permanent hotărăşte transmiterea acestora către 

Comisia pentru regulament, pentru raport. 

De acord? 

Mulţumesc. 

 

PUNCTUL 8: 

Scrisoarea Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a 

Drepturilor Omului şi a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări, prin care înaintează propuneri cu privire 

la procedura de revizuire a Constituţiei României 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 8, scrisoarea Comisiei pentru constituţionalitate, 

libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii 

Europene a Drepturilor Omului şi a Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări, prin care înaintează propuneri cu 

privire la procedura de revizuire a Constituţiei României. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Dacă îmi îngăduiţi. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vă rog. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Foarte rapid vă sintetizez. 

Am mai avut discuţia asta. Ceea ce propunem noi de la cele 

două comisii: 

Unu – pe ordinea de zi a plenului să fie înscris ca punct 

aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a Senatului şi transmiterea 

către Camera Deputaţilor a propunerii legislative, urmând ca cei de 

la Cameră să se pronunţe mai înaintea noastră. 

A doua chestiune – propunem modificarea Regulamentului 

Senatului pentru asemenea ipoteză de iniţiativă de revizuire a 

Constituţiei. Noi nu avem în Regulament o procedură distinctă, deşi 
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Constituţia instituie o procedură distinctă pentru legile 

constituţionale faţă de legile organice şi ordinare. 

Şi a treia chestiune – este vorba de o solicitare către Birourile 

permanente reunite, pe care o să o facem şi acolo, prin 

dumneavoastră, ca şi regulamentul activităţilor comune să suporte 

aceleaşi modificări pentru procedura de revizuire a Constituţiei. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Pentru primă fază, prima chestiune este de punere pe ordinea 

de zi a primului plen a scoaterii de pe ordinea de zi a acestui punct. 

Şi transmiterea către Comisia pentru regulament a propunerii de 

modificare a Regulamentului. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vă rog, domnule preşedinte. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Ca membru al Comisiei pentru constituţionalitate, susţin tot ce 

a spus domnul preşedinte, pentru că este o decizie pe care am luat-o 

în comisie ca să putem să deblocăm situaţia cu iniţiativa. 

Mulţumesc. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

Domnul vicepreşedinte. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Nu am înţeles care ar veni, până la urmă, comisia decisivă. 

Intenţionăm să fie plen reunit să decidem? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu. Prima Cameră care se pronunţă este Camera Deputaţilor. 

Este ordinea dată de Constituţie. 

Noi ne pronunţăm după Camera Deputaţilor, dar nu în calitate 

de Cameră decizională, ci pe procedura care implică, în caz de 

divergenţă, medierea. Şi atunci, noi doar o transmitem la Cameră, 
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urmând ca ei să introducă în circuitul legislativ la Cameră iniţiativa 

de revizuire a Constituţiei privind modificarea unui articol. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Le trimitem la regulament şi Cameră. 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

De acord. 

 

PUNCTUL 9: 

Scrisoarea Comisiei pentru cultură şi media, prin care 

înaintează o propunere de modificare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comisiei 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 9, scrisoarea Comisiei pentru cultură şi media, prin 

care înaintează o propunere de modificare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comisiei. 

Vă propun să o transmitem Comisiei pentru regulament. 

Mulţumesc. 

 

PUNCTUL 10: 

Scrisoarea Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului în 

România – Comitetul Helsinki, semnată de 22 de organizaţii 

neguvernamentale, prin care contestă hotărârea Biroului 

permanent de prelungire a perioadei de depunere a 

candidaturilor pentru alegerea a doi reprezentanţi ai societăţii 

civile în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 10, scrisoarea Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor 

Omului din România. 

Vă propun să o trimitem la Comisia juridică. 

De acord. Mulţumesc. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Vă rog să o trimiteţi şi la Comisia pentru abuzuri. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Cu plăcere. 
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Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Dacă nu are nimic împotrivă domnul … 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord? 

 

Domnul Iancu Caracota: 
De acord. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Sigur? 

Mulţumim. 

 

      PUNCTUL 11: 

Scrisoarea Consiliului Naţional de Integritate, prin care 

transmite Raportul privind activitatea desfăşurată de Agenţia 

Naţională de Integritate în anul 2016 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Scrisoarea Consiliului Naţional de Integritate, prin care 

transmite Raportul privind activitatea desfăşurată de Agenţia 

Naţională de Integritate în anul 2016. 

Vă propun să transmitem respectivul material la Comisia 

juridică, pentru întocmirea raportului. 

Termen de depunere a raportului, domnule preşedinte. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
28 februarie 2017. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

      PUNCTUL 12: 

Scrisoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, prin care solicită 

transmiterea unor documente neclasificate, precum şi 

declasificarea unor documente care au stat la baza elaborării 

raportului Comisiei senatoriale de cercetare a evenimentelor 

din decembrie 1989 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 12, scrisoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, prin care solicită 

transmiterea unor documente neclasificate, precum şi declasificarea 

unor documente care au stat la baza elaborării raportului Comisiei 

senatoriale de cercetare a evenimentelor din 1989. 

Eu ştiu că subiectul acesta l-am avut pe ordinea de zi de patru 

ori până acum şi niciodată nu i-am găsit o rezolvare. 

Poziţii. Scrisoarea Parchetului, care ne cere declasificarea unor 

documente care au stat la baza raportului cu privire la cercetarea 

evenimentelor din 1989. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Secretarul general ce este de transmis poate să transmită. Dacă 

sunt documente clasificate, ele urmează procedura de declasificare, 

potrivit legii. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Biroul permanent poate hotărî transmiterea de copii certificate 

„conform cu originalul” a documentelor neclasificate.  

Cu privire la declasificare, Biroul permanent poate hotărî să 

solicite punctul de vedere al Comisiei juridice. Dacă se declasifică. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât Codul de 

procedură penală, chiar aşa prost şi neconstituţional în multe părţi, 

cum este făcut, impune ca atunci când organele de anchetă penală 

solicită documente instituţiilor publice, acestea să nu mai fie supuse 

voinţei conducătorilor. Adică nu este o chestiune de opţiune. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Atunci, eu vă propun ca materialul să fie înaintat la Comisia 

juridică… 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Materialele declasificate să fie transmise. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

…ca să veniţi cu un punct de vedere vizavi de cele clasificate. 
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Domnul Şerban Nicolae: 
De acord. 

 

Domnul Traian Băsescu: 

Domnule preşedinte, permiteţi-mi un punct de vedere, chiar 

dacă nu sunt membru al Biroului permanent. 

Eu nu înţeleg de ce trebuie să ţinem ce este clasificat. Daţi-le, 

domnule, la Parchet, pe toate. După părerea mea, atragem asupra 

Senatului un semn de întrebare nejustificat. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Subscriu, cu menţiunea însă că, pentru rigoarea respectării 

legii, cele care sunt clasificate să urmeze procedura de clasificare, 

fără niciun fel de problemă. 

 

Domnul Traian Băsescu: 

Înţeleg că o poate face chiar Biroul permanent. La ce ne 

complicăm? Ne doare capul. Ei stau acolo cu dosarul acesta din 

1990 şi nu-i fac nimic şi o să găsească ţapul ispăşitor Senatul, care 

nu le-a dat documentele. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord cu dumneavoastră. Procedura de declasificare. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu, doar la cele care sunt clasificate, nu le-a clasificat Biroul 

permanent, nu ştiu, ca să spun cinstit, ce documente clasificate au 

fost. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Cine le-a clasificat. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Dar cine le-a clasificat… 

 

Doamna Roxana Truinea:  

Comisia care a elaborat raportul. 
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Domnul Ion Vărgău: 

Comisia care a elaborat raportul. Trebuie, acum, să o înfiinţăm 

din nou. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Comisia juridică să vină în Biroul permanent următor cu 

propunerea privind declasificarea. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Până atunci, toate celelalte să fie transmise fără întârziere, 

toate cele care nu sunt clasificate să fie transmise de îndată. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord, Biroul permanent? 

Şi la cele care sunt clasificate procedura să ne-o explice cei de 

la Comisia juridică, ce instituţii le declasifică sau cine le… 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Domnule preşedinte, vă pot anticipa. Propunerea o să fie ca 

Biroul permanent să declasifice toate aceste documente, să le 

transmită la Parchet. Deşi… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Eu vă întreb, Biroul permanent le-a clasificat? Că eu nu cred 

că avem … 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu, le-a clasificat comisia. Deşi ceea ce ni se cere este, din 

punctul meu de vedere, cam pe lângă logica elementară. Pentru că 

noi le putem transmite şi clasificate. Doar că ei le permit accesul la 

aceste documente celor care au abilitarea prevăzută de lege. Noi 

putem să…, dacă sunteţi de acord, chiar v-aş face acum propunerea 

asta. Să le transmitem pe toate pe două categorii: documente 

neclasificate şi documente clasificate care să urmeze procedura 

legală. Bănuiesc că la Parchetul General sunt oameni foarte 

inteligenţi, cu profunzimi abisale ale gândirii juridice, care pot să 

aibă acces şi la documente clasificate. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

De acord. Biroul permanent, alte propuneri? 

Atunci, le trimitem în două categorii: cele care nu sunt 

clasificate şi clasificate cu menţiunea asta.  

 

(Discuţii în sală.) 

 

Din sală: Simultan. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Simultan, sigur că da. 

 

      PUNCTUL 13: 

Scrisoarea Asociaţiei 21 Decembrie 1989, prin care solicită 

informaţii referitoare la situaţia documentelor care au stat la 

baza elaborării rapoartelor Comisiei senatoriale de cercetare a 

evenimentelor din decembrie 1989 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 13, scrisoarea Asociaţiei 21 Decembrie 1989, prin 

care solicită informaţii referitoare la situaţia documentelor care au 

stat la baza elaborării – exact ce vă spuneam – rapoartelor Comisiei 

senatoriale de cercetare a evenimentelor din 1989. 

Este o scrisoare a Asociaţiei 21 Decembrie. Ce documente au 

stat… 

Vă rog. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Dacă îmi daţi voie. 

Procedura pe care a propus-o domnul senator Şerban Nicolae 

este corectă, dar eu cred că, în paralel cu acest lucru, totuşi, ar trebui 

ca acel raport să fie desecretizat, declasificat. Pentru că altfel o să 

avem solicitări în continuare de la tot felul de asociaţii. Şi, până la 

urmă, au trecut atâţia ani şi rămânem cu pata asta că, domnule, noi 

am acoperit ceva. Nu se acoperă nimic în Senatul României, sunt 

sigur de chestiunea asta. Şi ar fi bine … Deci, se transmit 

documentele neclasificate şi documentele clasificate, conform 

procedurii, pe clasificate. Dar, în paralel, să încercăm să dăm 

drumul să declasificăm, acelea să fie publice, să le solicite cine 
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doreşte. Totuşi, este un raport al senatorilor, nu cred că ridică 

probleme de a fi declasificat. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu am niciun fel de probleme, subscriu, cu menţiunea că nu 

cred că raportele comisiei, nici la revoluţie, nici la mineriadă nu au 

fost clasificate. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Citiţi adresa. Dânşii vor documente care au stat la baza 

elaborării raportului. Nu vor raportul. 

Vă rog, domnul… 

 

Domnul Ion Marcel Vela: 
Ca să nu mai avem asemenea discuţii, comisii, declasificări, 

clasificări, să mai vedem cine cere, vă propun ca, în perioada 

următoare, Comisia juridică să ne propună declasificarea tuturor 

informaţiilor legate de Revoluţia română. 

 

Domnul Traian Băsescu: 

Domnule preşedinte, mă credeţi un om mai bătrân. Haideţi să 

decideţi astăzi că le daţi toate, clasificate şi neclasificate, cu 

menţiunea că în perioada imediat următoare Comisia juridică sau 

cine o fi va dispune şi declasificarea, dar să scăpăm odată de ele. 

Este o belea pe care ne-o punem pe cap degeaba. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord cu dumneavoastră. La Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte am hotărât, Biroul permanent, că le transmitem şi clasificate 

şi neclasificate. 

În acest moment, la punctul 13, avem o Asociaţie 21 

Decembrie, care ne cere documentele care au stat la baza elaborării 

rapoartelor comisiei. Ceea ce este destul de dificil. 

 

Domnul Traian Băsescu: 

Le transmitem că le-am transmis Parchetului General, şi gata. 

Să se ducă acolo. 

 

(Discuţii în sală.) 
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Domnul Şerban Nicolae: 
Daţi-mi voie să fac o precizare, că se înţelege altceva. 

Stimaţi colegi, 

Noi nu transmitem… domnule preşedinte, numai puţin. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vă rog. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Ceea ce ni se solicită aici de către Parchet este vorba de copii 

certificate, este munca Senatului şi munca acelei comisii senatoriale. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Corect. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu este nimic secret în legătură cu chestiunea asta. Le 

transmitem în copii certificate, aşa cum am stabilit. Eu îmi aduc 

aminte că unele documente nu au fost clasificate la Senat, ci au 

venit ca atare de la diverse instituţii din sistemul naţional de apărare 

care, mă rog, mai nou este botezat de securitate naţională, dar este 

sistemul naţional de apărare, respectiv MApN, MAI, SRI şi aşa mai 

departe.  

Deci, din punctul meu de vedere, haideţi să transmitem şi să 

solicităm secretariatului general să întocmească o situaţie cu privire 

la: de cine sunt arhivate, câte pagini sunt. Mă rog, este o chestiune 

de statistică, aşa, în custodia, paza cărei entităţi se află, ce cuprind 

aceste documente. Este stupid. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Domnule senator, haideţi să fim mai pragmatici. O asociaţie 

ne cere documente. Aprobăm să le dăm sau nu? Eu asta vă întreb. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu, domnule preşedinte, nu s-a înţeles. Ne cer informaţii, nu 

documente. Nu ne cer documente. Situaţia… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Situaţia. OK. Atunci, îi informăm că le-am transmis la 
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Parchet. De acord? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Uitaţi-vă la detalii. Ce Dumnezeu! 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Le transmitem că le-am transmis la Parchet. De acord? 

 

Din sală: De acord. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

      PUNCTUL 14: 

Sinteza raportului de audit „Eficacitatea procesului de 

informatizare a activităţii curente la instituţii publice”, întocmit 

de Curtea de Conturi la Biblioteca Naţională a României 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 14, sinteza raportului de audit „Eficacitatea procesului 

de informatizare a activităţii curente la instituţii publice”.  

Vă propun să-l trimitem la Comisia pentru administraţie 

publică, pentru informare. De acord? 

Mulţumesc. 

 

PROGRAM DE LUCRU 

      PUNCTUL 15: 

 Solicitarea Comisiei pentru cultură şi media privind 

desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua de 

miercuri, 1 februarie 2017, orele 12.00; 

 Solicitarea Comisiei pentru dezvoltare regională, 

administrarea activelor statului şi privatizare privind 

desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua de luni, 6 

februarie 2017, ora 9.00; 

 Solicitarea Comisiei pentru transporturi şi energie privind 

desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua de luni, 6 

februarie 2017, ora 11.30 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Programul de lucru. 

Avem o solicitare a Comisiei pentru cultură şi media privind 

desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua de miercuri, 1 

februarie 2017, orele 12.00. 

Una a Comisiei pentru dezvoltare regională, pentru 

desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei de luni, 6 februarie 2017. 

Una a Comisiei pentru transporturi şi energie pentru ziua de 

luni, 6 februarie 2017. 

De acord? Aprobăm solicitările comisiilor? 

Mulţumesc. 

      PUNCTUL 16: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 6- 

11 februarie 2017: 

 asigurarea conducerii şedinţelor comune ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor din 6 şi 7 februarie 2017, precum şi a 

şedinţei Senatului din 8 februarie 2017;  

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului 8 februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Programul 6- 11 februarie îl aveţi în mape? Ca să nu-i mai 

dăm citire în totalitate. 

Pentru 8 februarie, miercuri, v-aş ruga să discutăm dacă liderii 

de grupuri v-aţi pus de acord cu orele de lucrări în plen? 

 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Domnule preşedinte, să ţinem cont şi de eventuala şedinţă 

comună pentru moţiune, să vedem când… Deci, trebuie ţinut cont 

de lucrul acesta. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Deci, miercuri nu avem… pe 8, dacă aveţi materialul… 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Mai avem, parcă, o adresă de la domnul Preşedinte, care vrea 

să se adreseze Parlamentului. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Este în Biroul permanent reunit. 
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Din sală: Nu este la şedinţa asta. Este la Biroul permanent 

reunit. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

O să ne schimbe programul. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Oricum, este marţi. Marţi, uitaţi, avem de la 10.00 până la 

finalizare. Asta este şi cauza pentru care este lăsat cu largheţe ca să 

vedem ce hotărâm în Birourile permanente reunite. 

Pentru miercuri, la ora 10.00, sunteţi de acord? La ora 10.00 să 

începem lucrările în plenul Senatului. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Cu menţiunea păstrării cutumei, a votului final pe legi 

organice, luni, în săptămâna următoare. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Sigur. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

Din sală: Program normal. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Adică programul consacrat. Mulţumesc. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord. Deci: ora 10.00 – începerea lucrărilor în plenul 

Senatului. 

Asigurarea conducerii: 

Luni, preşedinte: domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu. 

Secretari. Vă rog. 

 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Suntem în şedinţă comună şi stabilim la Biroul permanent 

reunit. 
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Domnul Şerban Nicolae: 
Stabilim la şedinţe comune. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Miercuri avem: Pavel Marian, Vela Ion. De acord? 

 

Domnul Paul Stănescu: 

Aş dori să fac o modificare – domnul Ţuţuianu. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Ţuţuianu. OK. De acord. 

 

      PUNCTUL 17: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 13 

– 18 februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Programul 13 – 18 februarie 2017. Îl aveţi în mape? De acord 

cu el? 

 

      PUNCTUL 18: 

 Notă referitoare la repartizarea timpului pentru declaraţii 

politice. 

 Notă referitoare la repartizarea timpului pentru întrebări 

şi interpelări 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 18, notă privind repartizarea timpului pentru declaraţii 

politice. Şi repartizarea timpului pentru întrebări şi interpelări. 

Îl aveţi? De acord? 

Vă mulţumesc. 

 

RELAŢII PARLAMENTARE EXTERNE 

      PUNCTUL 19: 

Memorandum intern privind deplasarea domnului senator 

Viorel Riceard Badea, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni, în circumscripţia electorală nr.43, în Regatul 

Spaniei, în perioada 9 – 12 februarie 2017 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Relaţii parlamentare externe. 

Memorandum intern privind deplasarea domnului senator 

Viorel Riceard Badea, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni, în circumscripţia electorală nr. 43, în Regatul Spaniei. 

Are aviz favorabil din partea Grupului PNL. De acord? 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor colegi, 

Încă nu… suntem la începutul activităţii noastre, va trebui să 

reglementăm într-un fel modul în care se fac deplasări de către 

senatorii care au circumscripţia în diaspora. Vizavi nu de… 

opţiunea asupra activităţii, asupra oportunităţii şi aşa mai departe. 

Pur şi simplu din punct de vedere financiar. Noi am procedat în anii 

trecuţi la o anvelopă şi, în interiorul acestei anvelope, în funcţie de 

priorităţile pe care şi le face senatorul, se poate deplasa acolo unde 

consideră că este necesar să-şi îndeplinească obligaţiile. Altfel, nu 

avem buget nelimitat pentru astfel de deplasări. Vă daţi seama, 

circumscripţia fiecărui reprezentant al celor care sunt din afara ţării 

este foarte mare şi costurile sunt enorme. 

Până atunci, noi suntem de acord, Comisia pentru politică 

externă, cu această deplasare, pentru că nu am stabilit aceste reguli. 

Ea este oportună şi în… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Deci, aprobaţi. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Absolut. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Propuneţi aprobarea memorandumului, da? 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Da. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Memorandumul, de fapt, implică decontarea cheltuielilor de 

deplasare. 
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Da. Asta este obligaţia noastră, să-i asigurăm cheltuielile de 

deplasare. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Biroul permanent, aprobaţi? De acord? 

Vă mulţumesc. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Dar cu menţiunea pe care am făcut-o ca Biroul permanent să 

stabilească. Până la urmă, noi, Comisia pentru politică externă, pe 

oportunitate nu ne putem spune punctul de vedere în niciun fel, 

putem doar pe aspectul acesta procedural. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

 

      PUNCTUL 20: 

Memorandum intern privind achitarea cotizaţiei Senatului la 

Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP), pentru 

anul 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Memorandum intern privind achitarea cotizaţiei Senatului la 

Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente, pe anul 2017, în 

sumă de 440 franci elveţieni. 

De acord? 

Biroul permanent, vă mulţumesc. 

 

PUNCTUL 21: 

Memorandum intern privind desfăşurarea activităţii 

reprezentantului permanent al Senatului pe lângă Parlamentul 

European, Bruxelles, 6 – 9 februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Memorandum intern privind desfăşurarea activităţii 

reprezentantului permanent al Senatului pe lângă Parlamentul 

European, Bruxelles, 6 – 9 februarie 2017. 

De acord cu memorandumul? 
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Vă mulţumesc. 

 

PUNCTUL 22: 

Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru 

afaceri europene a Senatului la reuniunea preşedinţilor 

Conferinţei organelor parlamentare specializate în chestiunile 

Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene – COSAC, 

Valletta, 22 – 23 ianuarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru 

afaceri europene a Senatului la reuniunea preşedinţilor Conferinţei 

organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 

parlamentelor Uniunii Europene. 

Biroul permanent ia act. 

Continuaţi dumneavoastră, domnule preşedinte? 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Nu. 

 

ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE 

PUNCTUL 23: 

Scrisoarea domnului senator Viorel Ilie, liderul Grupului 

parlamentar ALDE, prin care solicită suplimentarea numărului 

de posturi aferente grupului 

 

PUNCTUL 24: 

Scrisoarea domnului senator Cristian Ghica, liderul Grupului 

parlamentar USR, prin care solicită alocarea a şase posturi de 

funcţionari publici parlamentari 

 

PUNCTUL 25: 

Scrisoarea domnului senator Dorin-Valeriu Bădulescu, liderul 

Grupului parlamentar PMP, prin care solicită alocarea a încă 

două posturi de funcţionari publici parlamentari, pe lângă cele 

trei posturi aprobate în şedinţa Biroului permanent din 27 

decembrie 2016 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Scrisoarea domnului senator Viorel Ilie, liderul Grupului 

parlamentar ALDE, prin care solicită suplimentarea numărului de 

posturi aferente grupului. 

Aici, să ştiţi că avem, dacă vă uitaţi pe ordinea de zi, trei 

solicitări. 

Domnul secretar general, am avut o discuţie cu dânsul, şi 

spune – patru, de fapt, avem şi Comisia SRI –, că până nu votăm 

bugetul şi până nu facem repartizarea bugetului, o să fie foarte greu, 

dar eu supun Biroului, până la urmă, că aceasta este obligaţia. 

Deci, se solicită două posturi de consilieri pe perioadă 

nedeterminată. 

Biroul permanent, poziţii. Vă rog. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Îmi daţi voie, domnule preşedinte, 

Discuţia a mai fost aici acum două-trei săptămâni şi a rămas 

atunci că toate grupurile care au asemenea problemă solicită prin 

secretariatul general şi se va veni cu o situaţie după aprobarea 

bugetului, în momentul în care Senatul are un buget. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Să convenim. Votăm că după aprobarea bugetului. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

După aprobarea bugetului, da. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Să ştiţi că şi alte grupuri au făcut solicitarea asta. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Voiam să fac precizarea că nu doar unele grupuri, toate 

grupurile au această solicitare. Şi, mai mult decât atât, stimaţi 

colegi, vă propun tocmai pentru transparenţă, să stabilim o regulă, 

care să fie valabilă şi în legislatura de acum şi în legislaturile 

viitoare, chiar dacă s-ar inversa raportul de forţe. Pentru că nu mi se 

pare în regulă să adoptăm formule diferite de la caz la caz şi de 

fiecare dată să stabilească cineva cine este mai important sau cine 

are mai mult de lucru. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Nu, o singură regulă. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Legat de această regulă, vreau să fie exact ce spunea domnul 

Şerban Nicolae, să nu se schimbe în funcţie de majorităţi. Este un 

anumit volum de muncă care nu ţine cont de numărul senatorilor, 

acelaşi volum de muncă este de făcut la fiecare grup în parte. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Care este criteriul? Propuneţi un criteriu. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Trebuie să existe o moderare, nu doar în funcţie de numărul de 

senatori, ci şi în funcţie de volumul de muncă pentru fiecare grup în 

parte. 

Şi unde este volum mai mare punem mai mulţi, punem mai 

puţini sau cum? 

 

Domnul Traian Băsescu: 

Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi. 

Sunt de acord că, probabil, după aprobarea bugetului se va 

putea discuta în mod realist acest tip de solicitare. Totuşi, ce 

sublinia colegul, mai înainte, că oricât ar fi de mic grupul, volumul 

de muncă este acelaşi, trebuie avut în vedere. Pentru că, în mod real, 

la un grup, cum este, spre exemplu, la PMP, la Senat, 8 senatori. 

Este mult mai greu să se descurce decât într-un grup care are 

50 de senatori, iar pregătirea legilor se face la fel ca şi la grupul de 

50 de senatori. Ar trebui să ţinem cont de asta la momentul potrivit. 

Vă mulţumesc mult. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

Domnul Cseke Attila: 

Mai daţi-mi voie, domnule preşedinte. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vă rog. 
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Domnul Cseke Attila: 

Noi nu suntem împotrivă – evident, Biroul permanent poate să 

aprobe aceste solicitări –, doar vă semnalam că procedura stabilită 

atunci era că depunem la secretariatul general. Noi, Grupul UDMR, 

am depus acolo. Nu se regăseşte în mapă. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Ba da. 

 

Domnul Cseke Attila: 

Nu, nu este. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

A, UDMR, îmi cer scuze. 

 

Domnul Cseke Attila: 

Noi am depus prin procedura stabilită atunci. Dacă-i daţi 

drumul, rugămintea este ca la următorul Birou permanent să aveţi şi 

solicitarea noastră pe masă, pentru că aşa este corect. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Nici solicitarea PSD-ului nu e în mapă, să ştiţi, dar asta e! 

 

Domnul Cseke Attila: 

Aceeaşi chestiune e valabilă. Adică, dacă-i daţi drumul, atunci 

şi celelalte grupuri să fie… 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Eu v-aş ruga… Numai o secundă, dacă-mi permiteţi. Eu v-aş 

ruga, liderii de grup să vă întâlniţi cu domnul secretar general şi să 

găsiţi o regulă, şi să veniţi în faţa Biroului permanent cu o poziţie 

clară. Că, până la urmă, dumneavoastră îi vreţi la grupurile 

parlamentare.  

Să veniţi cu o soluţie, cu o regulă, domnule Şerban, cum 

consideraţi că e corect ca aceste posturi să fie repartizate, pentru ca 
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toate grupurile parlamentare să poată lucra eficient şi să aibă o 

reprezentare corectă de angajaţi. 

Vă rog. 

 

Domnul Ionel-Marcel Vela: 

Stimaţi colegi, ce discutăm noi astăzi aici este exact consecinţa 

unei organizări a Senatului, conform Regulamentului, conform legii 

de organizare. De fapt, este cauză şi efect. Efectul îl vedem în aceste 

discuţii polemice, contradicţii, buget, cum ne organizăm. 

Cred că ar trebui să acţionăm un pic asupra cauzei. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule Vela, iertaţi-mă… 

 

Domnul Ionel-Marcel Vela: 

Lăsaţi-mă să termin. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Iertaţi-mă că vă întrerup, îmi cer realmente scuze, cred că 

discuţia de fond ar fi utilă s-o facem, fără doar şi poate, numai că 

este 10.45. Intrăm în criză de timp, pentru că la ora 11.00 avem 

şedinţa Birourilor permanente reunite. 

 

Domnul Ionel-Marcel Vela: 

Am înţeles şi o să reiau propunerea în şedinţa următoare. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, când avem bugetul votat. 

Vă mulţumesc foarte mult şi încă o dată scuze. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Atunci, ce vă propun? De acord ALDE, USR-ul, PMP-ul să 

amânăm până la votarea bugetului punctele astea? 

De acord. Vă mulţumesc. 

 

PUNCTUL 26: 

Memorandum intern privind trecerea definitivă a postului 

de şef cabinet, ocupat de doamna Chiojdoiu Luminiţa, în cadrul 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Mai avem un memorandum intern privind trecerea definitivă a 

postului de şef de cabinet, ocupat de doamna Chiojdoiu Luminiţa, în 

cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. 

Biroul permanent constată neîndeplinirea condiţiei prevăzute 

la art. 59 alin. (2) din lege. 

De acord? 

 

PUNCTUL 27: 

Scrisoarea Comisiei comune permanente a Senatului şi 

Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, 

prin care solicită suplimentarea staff-ului cu un post de consilier 

parlamentar din partea Senatului 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Scrisoarea Comisiei comune permanente a Senatului şi 

Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. 

Acelaşi lucru. Se suplimentează. 

De acord, domnule preşedinte? Încă un post pentru Comisia 

SRI. Să amânăm până la buget. 

 

Domnul Adrian Ţuţuianu: 

Da, cu precizarea – ca să fie lămuritor pentru toată lumea: noi 

suntem senatori în comisie, nu există niciun salariat de la Senat în 

personalul tehnic de la comisie. 

  

Domnul Niculae Bădălău: 

Am înţeles. Bugetăm şi gândim că… 

 

PUNCTUL 28: 

Scrisoarea Asociaţiei Tineretului ONU din România, prin 

care solicită sprijin în organizarea Conferinţei BISMUN 2017, 

în perioada 22 – 27 martie 2017 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Scrisoarea Asociaţiei Tineretului ONU din România, prin care 

solicită sprijin în organizarea conferinţei în perioada 22 – 27 martie 

2017. 

Domnule secretar general, formularea: „vă înaintăm materialul 

pentru formularea unui material”. Atât, nu? 

 

PUNCTUL 29: 

Hotărârile Biroului permanent din şedinţa de miercuri, 1 

februarie 2017, ora 13.00, şi 1 februarie 2017, ora 16.30 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Hotărârile Biroului permanent din şedinţa de miercuri, 1 

februarie 2017, le aveţi. 

De acord? 

Şi hotărârile Biroului permanent din şedinţa din 1 februarie 

2017, ora 16.30. 

De acord? 

Vă mulţumesc. 

Declar şedinţa încheiată. 

* 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Numai o clipă, dacă-mi permiteţi un minut.  

Stimaţi colegi, având în vedere situaţia politică pe care eu aş 

denumi-o, fără niciun fel de reţinere, de criză majoră…Şi săptămâna 

trecută, dacă vă aduceţi aminte, v-am menţionat intenţia mea, care 

mi se pare astăzi mai necesară chiar decât săptămâna trecută, de 

demarare a unui dialog cu o serie de instituţii şi persoane, până la 

urmă, sau asociaţii care sunt interesate de modul în care Senatul şi, 

după aceea, Camera Deputaţilor vor dezbate şi adopta modificări în 

domeniul legislaţiei privind justiţia. 

De aceea, vreau să vă informez că voi iniţia în această 

săptămână diferite contacte cu instituţii precum: Consiliul Superior 

al Magistraturii, procurorul general, asociaţiile profesionale ale 

magistraţilor, mediul academic, pentru a organiza, sub egida 

Senatului, o discuţie şi o dezbatere mai amplă pe aceste subiecte 

care au frământat şi care, după cum vedeţi, nu numai că frământă, 

dar, practic, învolburează întreaga atmosferă nu numai politică din 
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România. Cred că, în perspectiva dezbaterilor care vor urma în 

comisii şi în plen pe marginea celor două proiecte de lege – şi poate 

Guvernul va hotărî să trimită ordonanţa pe care a abrogat-o sub 

formă de proiect de lege în Parlament – cred că aceste discuţii pe 

care doresc să le iniţiez şi apoi să le materializăm sub forma unor 

dezbateri mai ample, trebuie să înceapă de îndată, în aşa fel încât să 

arătăm rolul pe care-l are Parlamentul, Senatul în cazul de faţă, în 

organizarea dezbaterilor publice pe chestiunile de interes major. 

Vă mulţumesc. 

Doamna Scântei. 

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

O întrebare, mulţumesc, domnule preşedinte: la aceste întâlniri 

veţi participa doar dumneavoastră sau pot participa şi alţi membri ai 

Biroului permanent? 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

După ce voi conveni cu persoanele şi instituţiile de care v-am 

spus asupra modalităţilor în care vom face aceste dezbateri, sigur că 

sunteţi invitaţi. O să facem o… Nu ştiu care va fi formula: între 

membrii Biroului permanent şi ei sau vom face o comisie de lucru. 

Nu ştiu, o să stăm să discutăm şi o să hotărâm împreună. 

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Asta nu ne împiedică să avem, la rândul nostru, în calitate de 

iniţiatori, astfel de întâlniri. Ne sunt solicitate chiar de către 

organizaţiile pe care le-aţi menţionat. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da, sigur că da. 

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

E în ordine, mulţumesc. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 10.50. 


