
 

 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 13 februarie 2017 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.04. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Niculae Bădălău, 

vicepreşedinte al Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Iulian-Claudiu 

Manda, doamna senator Laura-Iuliana Scântei, domnul senator 

Remus Mihai Goţiu – vicepreşedinţi; domnul senator Adrian 

Ţuţuianu, domnul senator Marian Pavel – 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 Cristian 

Ghica - Grupul parlamentar al USR; domnul senator Viorel Ilie – 

Grupul parlamentar al ALDE; domnul senator Cseke Attila-Zoltan 

– Grupul parlamentar al UDMR; domnul senator Dorin-Valeriu 

Bădulescu – Grupul parlamentar al PMP. 

 

Din partea Guvernului: doamna Diana Severin - secretar de 

stat în cadrul Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul.  

 

Invitaţi: domnul Ion Vărgău – secretarul general al Senatului, 

doamna Cristina Ionescu – secretar general adjunct, domnul 

Timotei Stuparu – secretar general adjunct, doamna Roxana Truinea 

– directorul general al Direcţiei generale legislative, domnul 

Gabriel Sterea – directorul Direcţiei secretariat general, doamna 

Camelia Tomescu - directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi 

evidenţă legislativă, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei 
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pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna 

Mariana Carabin – director la Cabinetul secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 

permanent, doamna Simona Paraschiv – consilier la Serviciul 

pentru lucrările Biroului permanent, 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 constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului – domnul senator Ionuţ Sibinescu; 

Comisia economică, industrii şi servicii – domnul senator 

Daniel-Cătălin Zamfir;  

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 muncă, familie şi protecţie socială – domnul 

senator Ion Rotaru; 

Comisia pentru sănătate publică – domnul senator Lásló 

Attila; 

Comisia pentru cultură şi media– domnul senator Lucian 

Romaşcanu; 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi – domnul 

senator Marius-Petre Nicoară; 

Comisia pentru egalitatea de şanse – domnul senator Adrian 

Wiener; 

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 

statului şi privatizare– domnul senator Ilie Niţă; 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi 

petiţii – domnul senator Iancu Caracota; 
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Comisia pentru regulament – domnul senator Mihai-Viorel 

Fifor; 

Comisia pentru afaceri europene – doamna senator Gabriela 

Creţu;  

Comisia pentru transporturi şi energie – domnul senator 

Ionel-Daniel Butunoi. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Stimaţi colegi, putem începe? 

 

(Discuţii în sală.) 

 

PUNCTUL 1: 

Informare privind răspunsurile Comisiei Europene la opiniile 

Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La primul punct avem informare privind răspunsurile Comisiei 

Europene la opiniile Senatului, conform prevederilor Tratatului de 

la Lisabona. 

Biroul permanent ia act. 

 

PUNCTUL 2: 

Solicitarea Grupului parlamentar PNL privind discutarea în 

procedură de urgenţă a proiectului 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 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 (L24/2017) 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La punctul 2 avem solicitarea Grupului parlamentar PNL 

privind discutarea în procedură de urgenţă a proiectului de lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017. 

Ştiţi despre ce este vorba? 

Noi am dat aici termen pentru aviz – 14 februarie. Termen 
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pentru raport – 21 februarie. 

Liderul de grup de la PNL, aveţi altă propunere? Văd că aveţi 

o solicitare, asta presupune că nu v-au convenit cele două termene, 

cu toate că în şedinţa Biroului… 

 

Domnul Alexandru Pereş: 

Domnule vicepreşedinte, am solicitat şi când am fost sesizaţi, 

de fapt, un termen mai scurt. Am înţeles că astăzi s-a discutat în 

Comisia pentru constituţionalitate, în Comisia juridică, putem să le 

înscriem rapid pe ordinea de zi pentru a stinge acest conflict intern, 

să-i spunem aşa, între cele două ordonanţe şi, inclusiv… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Deci, lăsăm acelaşi termen, domnule Şerban? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Nu, aducem mai repede. 

Stimaţi colegi, 

Acum, colegii liberali ştiu foarte bine că propunerea este uşor 

redundantă pentru că, dacă citeşte cineva şi Constituţia şi 

Regulamentul Senatului, ştie că ordonanţele de urgenţă sunt, toate, 

în procedură de urgenţă, adică nu se cere procedură de urgenţă la 

ordonanţă de urgenţă. 

Pe de altă parte, nu se poate cere procedură de urgenţă decât 

de către iniţiator, iniţiatorul fiind Guvernul. 

Dar, dincolo de gestul … 

 

Domnul Alexandru Pereş: 

Populist. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Aşa, dar îmi însuşesc cu entuziasm observaţia domnului 

senator Pereş.  

Eu vă propun următoarea chestiune: astăzi, după terminarea 

şedinţei de plen, convocăm şedinţa Comisiei juridice, de urgenţă, 

având acest unic punct pe ordinea de zi. 

O să lăsăm posibilitatea colegilor care vor să se exprime de ce 

consideră că Ordonanţa nr. 13 trebuia dezbătută cu foarte multe 
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instituţii, făcute studii de impact, planuri de măsuri ulterioare şi aşa 

mai departe, în timp ce la Ordonanţa nr. 14 se solicită cu urgenţă o 

ordonanţă care este în vigoare şi produce efecte aprobarea, în aşa fel 

încât, dacă ajungem la o concluzie şi avem un raport la Comisia 

juridică de astăzi, mâine să fie introdus pe ordinea de zi a plenului. 

Cred că mai rapid de atât … Ar mai fi o variantă, dar deja cred 

că exagerăm, ca între şedinţa de plen reunit şi şedinţa de plen al 

Senatului să facă o şedinţă comisia şi să fie pe plenul de astăzi. Dar, 

totuşi, cred că este mult prea mult. Ca să zic aşa, asta este marja de 

manevră. O soluţie este prea puţin, o soluţie este prea mult. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Domnule Şerban, în înţelepciunea dumneavoastră, care este 

propunerea? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Propunerea este astăzi, după şedinţa de plen a Senatului, 

şedinţa Comisiei juridice. În cazul în care avem raport, el să fie 

introdus în ordinea de zi, cu prioritate, ordinea de zi de plen de 

mâine. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Avem raport totuşi? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Cu precizarea pentru liderii de grup că este vorba de lege 

organică. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Cine era la raport, Comisia juridică? 

 

Din sală: Juridică. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Dumneavoastră sunteţi preşedintele. Avem raport? 
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Domnul Şerban Nicolae: 
Exact în această dublă calitate spun, depinde de vot, dar eu 

cred că vom avea. Şi asta am spus: Biroul permanent să aprobe acest 

calendar în sensul în care avem şedinţă de comisie şi staff-ul ştie că 

poate aştepta un raport al Comisiei juridice, întrunită după şedinţa 

de plen, în aşa fel încât colegii de la Biroul permanent, de la 

secretariatul şedinţelor de plen să poată să introducă pe ordinea de zi 

a plenului de mâine raportul şi propunerea privind legea de adoptare 

sau, după caz, de respingere a Ordonanţei nr. 14/2017. 

Astăzi, ce avem în lucru, avem opt puncte. Mâine s-ar putea să 

nu mai avem nimic pe ordinea de zi. Hotărâţi să le punem azi sau 

facem mâine şedinţă numai pentru acest punct? Eu vă informez. 

Dacă mâine nu avem alt punct pe ordinea de zi, facem o 

şedinţă cu acest punct pe ordinea de zi şi închidem şedinţa şi 

continuăm programul cu comisii şi circumscripţii, conform 

calendarului prestabilit. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Astăzi, la ora 18.00 şi mâine dimineaţă, la ora 9.00, parcă sunt 

sesiunile de interpelări şi de declaraţii. Nu se poate pune în 

continuare sau… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Nu. 

Domnule Zamfir, punct de vedere aveţi? Nu. 

Vă supun votului propunerea domnului Şerban Nicolae. 

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Domnule preşedinte, înainte de vot, dacă se poate şi pentru 

colegul Şerban. 

Noi, astăzi, am fost deja în comisie la Comisia pentru 

constituţionalitate cu proiectul Guvernului de respingere, respectiv 

de aprobare respingere pentru OUG nr. 13 şi aprobare pentru OUG 

nr. 14. Nu ne încărcăm agenda cu un proiect similar? 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Nu are nicio legătură. 

 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Aceasta este o propunere legislativă, chiar dacă este iniţiată de 

Grupul PNL, are acelaşi obiect, deci abrogarea Ordonanţei nr. 13. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Domnul Alexandru Pereş: 

Dacă îmi permiteţi, este o propunere legislativă a Grupului 

PNL pe acelaşi subiect, o să urmeze toată procedura legislativă, 

pleacă după avize, inclusiv votul negativ al Guvernului, bănuiesc, 

punctul de vedere negativ, şi vine din nou la comisii. Cam acesta 

este parcursul, nu avem ce face. Altfel nu putem trece peste avizele 

acestea, peste punctele de vedere… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Discutaţi despre ce am avut la şedinţa pregătitoare, de fapt. 

 

Domnul Alexandru Pereş: 

Exact. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Dar asta este altă solicitare a dumneavoastră. 

 

Domnul Alexandru Pereş: 

Nu este. Solicitarea noastră de acum, pe care o discutăm, este 

pe ordonanţe.  

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Da. 

 

Domnul Alexandru Pereş: 

Exact. Da. Şi, dacă se poate, sigur, mâine dimineaţă, aşa cum 

am convenit, vom fi prezenţi pentru a da votul. Dacă altfel nu se 

poate… 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Cine este pentru? Mulţumesc. 

Voturi împotrivă? Abţineri? 

În unanimitate, propunerea domnului Şerban a fost aprobată. 

 

PUNCTUL 3: 

Scrisoarea domnului Radu Boroianu, preşedintele Institutului 

Cultural Român, prin care solicită Senatului declanşarea 

procedurii de numire a membrilor Consiliului de conducere al 

Institutului Cultural Român 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La punctul 3, scrisoarea domnului Radu Boroianu, 

preşedintele Institutului Cultural Român, prin care solicită Senatului 

declanşarea procedurii de numire a membrilor Consiliului de 

conducere al Institutului Cultural Român. 

Senatul numeşte 14 membri, din care 7 la propunerea 

asociaţiilor şi uniunilor de creatori legal constituite şi 7 membri la 

propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice şi 

ponderii lor în Senat. 

Mandatul membrilor a expirat la data de 10 octombrie 2016. 

Biroul permanent hotărăşte declanşarea procedurii de numire a 

noilor membri ai Consiliului de conducere a Institutului Cultural 

Român şi solicită grupurilor parlamentare, precum şi asociaţiilor şi 

uniunilor de creatori să transmită propuneri de candidaţi, potrivit 

legii.  

Termenul cine îl dă aici, staff-ul? 

 

Din sală: Comisia pentru cultură. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Comisia pentru cultură. 

 

Domnul Lucian Romaşcanu: 

Comisia pentru cultură şi media, da. Două săptămâni sunt în 

regulă, cred. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Am înţeles. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 
Şi să facă propuneri până la ce dată. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Asta înseamnă două săptămâni? 

 

Domnul Lucian Romaşcanu: 

Lăsăm două săptămâni pentru propuneri şi încă o săptămână 

pentru audieri. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Haideţi să lăsăm până pe 1 martie, este miercuri. 

 

Domnul Marian Pavel: 
Până pe 7, că este marţi şi este zi de comisii. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Discutăm numai propunerile, după aia intră audierile şi… Dar 

să aveţi timp, pentru că aveţi şi asociaţiile şi… Oricum, liderii de 

grup trebuie să vă întâlniţi pentru a discuta ponderile şi repartizarea. 

Vă rog, domnule preşedinte. 

 

Domnul Lucian Romaşcanu: 

Deci, 1 martie aţi spus dumneavoastră pentru desemnarea 

candidaţilor, pentru propuneri… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Propuneri, să închidem propunerile, după aceea urmând 

audierile în cazul în care dumneavoastră… 

 

Domnul Lucian Romaşcanu: 

OK. 1 martie propuneri şi, să zicem, până în 15 martie audieri. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Cred că aţi vrut să spuneţi, domnule preşedinte, că pe 15 este 

raportul. 

 

Domnul Lucian Romaşcanu: 

Poftim? 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Pe 15 este raportul, că audierile în sine nu reprezintă o 

perioadă de termen, raportul. 

 

Domnul Lucian Romaşcanu: 

Corect. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Dânşii ne-au transmis o scrisoare, vă informez, în care ne 

comunică că au nevoie neapărat de întrunirea acestui consiliu pentru 

prezentarea bugetului la 2017 şi a strategiei anuale, întrunire pe care 

dânşii vor să o facă pe 21 februarie, pentru că nu pot să funcţioneze. 

Dar astăzi suntem în 13. Asta înseamnă că am avea o săptămână. 

Este imposibil. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Nu, termenul nu este rezonabil, este ca şi cum se încearcă 

forţarea mâinii. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Nu, dar este imposibil să se… 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Nu, dar, practic, nu avem cum să o facem. 

Vă rog, domnule Dumitrescu. 
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Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Nu, este o chestiune mult prea complicată această chestiune 

legată de… Este o instituţie foarte specială, aici sunt foarte multe 

instituţii implicate, vedeţi asociaţii de creaţie. Aceste asociaţii au 

nevoie să facă nişte şedinţe în nişte condiţii legale, că acolo, pe 

urmă, se contestă de nu se mai termină niciodată. Şi, pe bază de 

consecinţă, ei pot să funcţioneze. Ei, probabil, că vor să preseze, dar 

pot să funcţioneze conform legii normale a bugetului, cu 80% sau 

cât este din buget. Nu este asta.  

Prioritatea este să facem un consiliu echilibrat, să punem 

instituţia pe picioare pe o anumită perioadă de timp, să nu fie 

contestaţii şi să meargă treaba. Şi după aia poate să facă strategie. Ei 

vor să adopte strategia cu cine? Cu cei care au fost în fostul 

consiliu? Nu cei care vor fi în noul consiliu? Deci, este o chestiune 

mai complicată. 

Aşa este foarte bine. Mulţumesc. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

 

PUNCTUL 4: 

Scrisoarea Ministerului pentru relaţia cu Parlamentul, prin 

care transmite adresa Ministerului Afacerilor Externe ce 

cuprinde lista directivelor Uniunii Europene: 

 care ar fi trebuit transpuse până la data de 31 decembrie 

2016 (Anexa nr. 1); 

 al căror termen de transpunere se va împlini în anul 2017 

(Anexa nr. 2) 

 

Domnul Niculae Bădălău:  

La punctul 6 avem scrisoarea Ministerului pentru relaţia cu 

Parlamentul prin care transmite informarea Ministerului Afacerilor 

Externe ce cuprinde lista directivelor Uniunii Europene. 

O aveţi în mapă. Biroul permanent ia act de această informare. 

 

PUNCTUL 5: 

 Raportul privind controlul legalităţii fundamentării, 

avizării şi aprobării bugetului de stat pentru anul 2016 şi 
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a actelor normative de rectificare a acestuia, precum şi 

administrării resurselor financiare ale statului; 

 Sinteza raportului de control,  

întocmite de  Curtea de Conturi la Ministerul Finanţelor 

Publice 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Punctul 7: 

 raportul privind controlul legalităţii fundamentării, 

avizării şi aprobării bugetului de stat pentru anul 2016 şi 

a actelor normative de rectificare a acestuia, precum şi 

administrării resurselor financiare ale statului;  

 sinteza raportului, 

 întocmite de  Curtea de Conturi la Ministerul Finanţelor Publice. 

Eu vă propun să le transmitem spre informare la Comisia 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital. 

Mulţumesc. 

Aveţi şi raportul în mapă. 

 

PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 6: 

 Solicitarea Comisiei pentru administraţie publică şi 

organizarea teritoriului privind desfăşurarea lucrărilor 

în cadrul comisiei în ziua de luni, 6 februarie 2017, 

orele 11.00. 

 Solicitarea Comisiei pentru regulament privind 

desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua de 

marţi, 7 februarie 2017, orele 9.00 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Programul de lucru. 

 Solicitarea Comisiei pentru administraţie publică şi 

organizarea privind desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua 

de luni, 6 februarie 2017, orele 11.00, şi solicitarea Comisiei pentru 

regulament privind desfăşurarea lucrărilor în cadrul comisiei în ziua 

de marţi, 7 februarie 2017. 
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Eu vă propun să aprobăm ambele solicitări. De acord? 

 

Domnul Şerban Nicolae: 

Îmi cer scuze, am o scurtă intervenţie legată de punctul 

precedent. 

Raportul trimis de Curtea de Conturi, în mod normal, ar trebui 

să faţă obiectul raportului prezentat în faţa Parlamentului. 

Potrivit Constituţiei, Curtea de Conturi prezintă anual 

Parlamentului un raport privind execuţia bugetară pe anul precedent, 

execuţia bugetului naţional. 

Şi atunci ar trebui să meargă la Comisia pentru buget, finanţe, 

dar în ipoteza în care se va face într-o şedinţă de Birouri permanente 

reunite şi un punct pe ordinea de zi cu această temă. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Nu e raportul Curţii de Conturi, e raportul la Ministerul 

Finanţelor Publice, dacă aţi fost atent. 

Îl dăm la Comisia de buget, finanţe, pentru informare şi dacă 

dânşii consideră că trebuie întocmit un raport să-l întocmească, dar 

discutăm numai de controlul la Ministerul Finanţelor. 

 

PUNCTUL 7: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru  

13 – 18 februarie 2017: 

o asigurarea conducerii şedinţei Senatului în zilele de 13 şi 14 

februarie  2017;  

o proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 13 februarie 

2017; 

o proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 14 februarie 

2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Programul de lucru al Senatului în perioada 13 – 18 februarie 

2017. 

Luni, 13 februarie 2017: 9.00 – 11.00 – activităţi în comisii 

parlamentare; ora 12.00 – şedinţa Birourilor permanente reunite a 

fost; 12.30 – şedinţa pregătitoare a Biroului permanent al Senatului; 
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13.00 – şedinţa Biroului permanent în care ne aflăm; 14.00 – 

16.00… Dar staţi un pic, acesta s-a schimbat. Nu s-a schimbat? 

 

(Discuţii în sală.) 

 

La ora 15.00 şedinţa comună a celor două Camere. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

La ora 16.00 plen la Senat astăzi. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

La 15.00, plen reunit, iar la 16.00 plenului Senatului, normal, 

la noi. 

Marţi, 14 februarie 2017: declaraţii politice între orele 9.00 – 

10.30; 10.30 – până la epuizare, zic eu, pentru că aşa cum vă 

informam nu mai avem atât de multe puncte – lucrări în plenul 

Senatului. 

Miercuri, 15 februarie 2017: lucrări în comisiile permanente. 

Joi, 16 februarie 2017: lucrări în comisiile permanente. 

Vineri, 17 februarie 2016: activităţi în circumscripţiile 

electorale. 

Sâmbătă, 18 februarie 2017: activităţi în circumscripţii. 

Luni, 13 februarie 2017: preşedinte domnul Călin Popescu-

Tăriceanu, secretari pentru şedinţa de astăzi – Adrian Ţuţuianu şi 

Ioan Talpoş? 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Domnul Talpoş nu este astăzi. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Eu vă întreb. 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Să meargă domnul Vela. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Domnul Vela a dispărut… 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Domnul Marian Pavel: 
Astăzi domnul Vela şi mâine domnul Talpoş. 

Mâine vine domnul Talpoş? 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Ok. 

 

Domnul Marian Pavel: 
Astăzi domnul Vela. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Adrian Ţuţuianu şi domnul Vela, nu? 

 

Domnul Marian Pavel: 
Da. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Şi pentru marţi? 

Pavel şi…? 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Pavel şi Talpoş. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Dacă vine. 

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu: 

Vine, vine. 

 

(Discuţii în sală.) 

 



 16 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Domnule preşedinte, mă mănâncă pe limbă să vă fac o 

sugestie. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vă rog. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Putea s-o facă şi distinsul meu coleg, care a fost atâta timp 

secretar… 

Ca să nu mai existe astfel de discuţii că acela e plecat, nu ştiu 

ce, lăsaţi secretarii să se organizeze ei şi să-şi numească ei între ei… 

să stabilească în aşa fel şi să vină cu propunerea. În aşa fel încât, în 

situaţia în care unul lipseşte din motive obiective, ei fiind patru, se 

rotesc şi… Doar să vă comunice dumneavoastră. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

De acord. Ideea e să avem secretari şi asta e teama noastră… 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Aşa, sigur o să-i aveţi, dacă… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Să nu fie în grevă toţi secretarii şi să nu putem ţine plenul 

Senatului. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Da. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Asta este şi cauza pentru care încercăm să reglementăm. 

Pentru marţi, la declaraţii politice, un vicepreşedinte… 

Domnule Manda, mergeţi? 

 

Domnul Iulian-Claudiu Manda: 

Da. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumesc. 

Deci, domnul Manda la declaraţii politice. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

Domnule preşedinte, 

Am o problemă de ridicat, care este generală în legătură cu 

Comisia pentru afaceri europene, dat fiind specificul activităţii. 

De exemplu, săptămâna aceasta, noi, vineri, lucrăm pentru că  

avem întâlnire cu Michel Barnier, negociatorul şef al Uniunii 

Europene pe Brexit, pe Brexit. 

Noi ne considerăm că lucrăm ilegal sau suntem în 

circumscripţie…? 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

În mod normal, doamna preşedinte, dacă ieşiţi din programul 

de lucru pe care-l stabileşte Biroul permanent, aşa cum fac şi 

celelalte comisii, ar trebui să cereţi aprobarea Biroului permanent. 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

Da, dar asta, la Comisia pentru afaceri europene, dat fiind 

specificul ei, adică întâlniri frecvente, săptămânale, cu reprezentanţi 

ai Comisiei Europene sau ai instituţiilor europene, lucrul se repetă. 

Adică nu este un caz de excepţie. Am avut şi săptămâna trecută 

întâlnirea cu ministrul afacerilor europene irlandez. 

Or, colegii stau la comisie… ar trebui, în principiu, să fie 

considerată că este zi de lucru, să aibă diurnă, să se ducă la masă 

etc. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Doamnă, discutăm de şedinţele comisiei, acolo unde 

dumneavoastră daţi avize, raport şi unde luaţi hotărâri. Că aveţi alte 

întâlniri în afara comisiei… 
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Doamna Gabriela Creţu: 

Dar noi lucrăm pe legislaţia europeană, acolo discutăm 

legislaţie europeană, adică ceea ce este obiectul nostru de activitate. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Conform Regulamentului, cereţi avizul Biroului permanent. 

Mulţumesc. 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

Bun. Cerem avizul Biroului permanent să lucrăm vineri. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Doamnă, scris. 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

Scris. Vă trimit scris. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vă rog. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Numai o secundă, o precizare, o atenţionare. Dacă veţi cere ca 

în fiecare vineri să aveţi… în caz că vor lipsi, vor fi absenţi. 

 

(Discuţii în sală.) 

 

Nu, ideal ar fi să ceară pentru fiecare comisie în parte. 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

 Nu e vorba de asta. E vorba de a înţelege noi, între noi, care 

este statutul acestei comisii şi că ea este o comisie care legiferează 

la nivel european sau exprimă punctul de vedere al acestei instituţii. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Exprimă puncte… nu legiferează. 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

La nivel european, nu sunt întâlniri bilaterale, internaţionale,  
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că vrem noi aşa să facem diplomaţie parlamentară. Acela e obiectul 

de activitate, să negociez Brexit-ul şi vine reprezentantul oficial al 

Comisiei Europene să ia de la noi poziţia pe care o avem şi nuanţele 

pe care vrem să le introducem în documentul oficial al Uniunii 

Europene. Despre asta e vorba. 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Eu vă mulţumesc. 

Înţelegem importanţa, dar… 

 

Domnul Şerban Nicolae: 

Domnule preşedinte, am o întrebare: de ce vinerea, musai? Că 

poate n-am prins începutul… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Vinerea e Brexit-ul… 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

Pentru că atunci poate Barnier. Nu pot să-i fac programul lui 

Barnier, chiar dacă suntem comisii reunite de afaceri europene ale 

Parlamentului României. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 

În fiecare vineri? 

 

Doamna Gabriela Creţu: 

Nu. Nu era vorba de fiecare vineri. În vinerea asta ne întâlnim 

cu Barnier. Săptămâna trecută, joi, am avut cu altcineva. 

Problema e că noi aprobăm un program din care noi ieşim. 

Atât era problema. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 

Exact. Şi atunci, întrucât proiectul este cunoscut, iar practica 

este cunoscută de foarte multă vreme, pentru întâlniri ale comisiei, 

care trebuie luate în considerare şi care derogă de la programul de 

activitate în circumscripţii, se face solicitare la Biroul permanent în 

scris şi se încuviinţează ca vinerea… 
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Dar, domnule preşedinte, totuşi problema aş vrea s-o reţineţi, 

pentru că o ridic periodic, aşa, cam la fiecare legislatură nouă, toată 

lumea este de acord, niciodată nu se concretizează. 

Joi, ziua de joi ar putea să fie o zi mixtă. Am mai propus 

lucrul acesta şi este posibil regulamentar, în sensul în care, să 

stabilim… 

Noi ne-am stabilit, în general, că până joi avem activitate la 

Bucureşti, plen sau comisii, vineri şi sâmbătă – activităţi în 

circumscripţii. De ce? Pentru că este o practică după care două zile 

pe săptămână avem activitate în circumscripţii. 

Dacă punem că avem activitate în circumscripţii două zile, 

având posibilitatea să alegem între joi, vineri şi sâmbătă, atunci 

comisiile care pot să se întrunească şi vor să se întrunească joi, nu 

mai au o problemă. Şi joia, cine are comisie îşi face comisie. Cei 

care participă la şedinţele de comisii joia vor avea circumscripţii 

vineri şi sâmbătă. Cei care nu participă la comisii joia, pot să aibă 

circumscripţii joi şi vineri. Şi am să vă spun de ce. Pentru că eu am 

fost parlamentar într-o circumscripţie în care nu aveam domiciliul. 

Şi să mă duc în circumscripţie vineri şi sâmbătă era, de fapt, să mă 

duc în circumscripţie vinerea, că sâmbăta nu găseam nicio instituţie 

publică la serviciu, ca să pot să am discuţii cu prefecţii, cu şefii de 

concentrate, cu primarii şi aşa mai departe. 

De aceea, de perspectivă, e de discutat… o reamintesc doar 

aşa ca s-o ţinem minte, dar de data asta, doamna preşedinte, cerere 

în scris şi Biroul permanent va aproba ca vineri să vă întâlniţi cu 

domnul Barnier, să lămuriţi toate problemele Uniunii Europene şi 

Brexit-ul să decurgă în bune condiţii. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

Este corect ce spune colega noastră, distinsa noastră colegă, 

numai că regulamentul este regulament. Să nu uităm că…Şi aici, 

domnul secretar general… cred că-l ardea limba să intervină. Nu 

putem să facem modificări de substanţă în ceea ce priveşte 

programul. Programul are în spate o serie de descărcări financiare, 

acordări de diurne şi aşa mai departe. Dacă se bulversează această 

chestiune, înseamnă o complicaţie foarte mare. 

Pe de altă parte, să nu uităm că responsabili…  
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(Discuţii în sală.) 

 

Responsabilii europeni stau şi ei la Bruxelles, luni, marţi, 

miercuri, joi, iar vineri, sâmbătă se duc în vizite şi aşa mai departe. 

În mod sigur, vor mai veni tot vinerea şi, eventual, sâmbăta se 

mai duc şi ei pe Valea Prahovei. 

Deci, pe cale de consecinţă, din păcate, regulamentul este 

acesta care este şi domnul senator Şerban Nicolae a spus foarte clar: 

deci nu e chiar aşa complicat, când aveţi programul… că aceia nu 

vin să vă bată la uşă luni dimineaţă, ştiţi cu o săptămână înainte, 

faceţi cerere aici şi eu nu cred că… 

Pe de altă parte, dacă dăm sine die dreptul să facă comisie… 

una singură să facă comisie, vorba unui coleg de-al nostru… aţi râs, 

toată lumea a râs, dar, de fapt, dacă nu ţin comisia, apar ca fiind 

absenţi. Aşa este. 

Deci, pe cale de consecinţă, asta este singura soluţie, stimată 

doamnă, şi mă scuzaţi, mă gândesc şi la staff, nu numai la… 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mulţumim pentru intervenţie, domnule Sorin Dumitrescu. 

Revin la program. Haideţi să revenim că altfel nu terminăm 

dezbaterea asta extrem de interesantă. 

La întrebări şi interpelări, domnul vicepreşedinte Manda. 

Marţi, domnul vicepreşedinte Manda la declaraţii politice. Aşa 

cum am stabilit, secretari: domnul Pavel şi cu domnul Talpoş. 

Ordinea de zi o aveţi în mapă. V-o supun aprobării. Dacă 

aveţi… Ordinea de zi pentru 13, pentru astăzi, dacă aveţi obiecţiuni? 

Dacă nu, o supun votului. 

Vă rog. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Nu mă refer strict la ordinea de zi de astăzi, dar am discutat… 

adică nu s-a supus la vot ordinea de zi generală, aş dori ca temă de 

meditaţie pentru următoarea şedinţă a Birourilor permanente 

reunite, cum reuşim, din punct de vedere tehnic, ca proceduri, ca 

măcar cu 24 de ore înainte iniţiativele legislative care sunt… vor 

intra pe ordinea de zi să fie pe site. 
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Domnul Niculae Bădălău: 

Ok. Staff-ul, vă rog. 

De acord cu ordinea de zi de astăzi? 

Vă mulţumesc. 

Ordinea de zi din 14 februarie 2017, mâine, marţi, o aveţi, cu 

singura obiecţie că vom avea… programul… Stabilim astăzi ora, că 

aici nu o avem trecută vizavi de… 

După declaraţii, 10.30…? La 10.30 plenul cu OUG nr. 14? De 

acord să începem plenul Senatului… că avem declaraţii politice 

până la…? 

Deci după 10.30… la 10.30 – plenul, cu singurul punct pe 

ordinea de zi, pe care cel puţin îl avem până acum, dacă nu intervine  

ceva… dacă nu rămâne ceva de astăzi. 

 

PUNCTUL 8: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru 

20 – 25 februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Programul Senatului pentru perioada 20 – 25 februarie 2017. 

Luni, 20 februarie 2017 – activităţi în comisii 9.00 – 11.00; 

12.30 – şedinţa pregătitoare; 13.00 – şedinţa Biroului permanent; 

14.00 – 16.00 – lucrări în grupurile parlamentare; 16.00 – 18.00 – 

lucrări în plenul Senatului; 18.00 – 18.15 – pauză; 18.15 – 19.45 – 

întrebări, interpelări şi răspunsuri. 

Marţi, 21 februarie 2016, 9.00 – 10.30 – declaraţii politice, 

10.30 – 13.00 – lucrări îl plen; lucrări în comisiile permanente. 

Miercuri, 22 februarie 2017 – lucrări în comisiile permanente. 

Joi, 23 februarie 2016 – lucrări în comisiile permanente. 

Vineri – activităţi în circumscripţii. 

Sâmbătă – activităţi în circumscripţii. 

Obiecţii? De acord? 

Vă mulţumesc. 

 

(Replică neinteligibilă a doamnei senator Gabriela Creţu.) 

 

Vineri n-am făcut-o, n-am pus-o… dacă faceţi solicitarea 

scrisă, Biroul permanent, cu siguranţă, o va lua în dezbatere. 
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PUNCTUL 9: 

Memorandum intern privind desfăşurarea activităţii 

reprezentantului permanent al Senatului pe lângă Parlamentul 

European, Bruxelles, 26 februarie – 2 martie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La relaţii parlamentare externe, memorandum intern privind 

desfăşurarea activităţii reprezentantului permanent al Senatului pe 

lângă Parlamentul European, Bruxelles. Biroul permanent… 

Bruxelles, 26 februarie – 2 martie 2017. 

Eu v-aş ruga să aprobăm memorandumul intern pe care-l aveţi 

în mape. 

De acord? 

Vă mulţumesc. 

 

PUNCTUL 12: 

Memorandumul intern privind co-finanţarea ofiţerului de 

informaţii IPEX, pentru anul 2016 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Şi mai avem, de asemenea, un memorandum intern privind  

co-finanţarea ofiţerului de informaţii pentru anul 2016. 

Contribuţia financiară, conform principiului rotativ stabilit 

între Senat şi Camera Deputaţilor, va fi achitată pentru 2016, 

integral, din bugetul Senatului, în valoare de 2 238,71 euro. 

De acord?  

Vă mulţumesc. 

 

PUNCTUL 11: 

Hotărârile Biroului permanent adoptate în şedinţa  

din 6 februarie 2017 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

La organizatorico-administrative avem hotărârile Biroului 

permanent din şedinţa de luni. Le aveţi în mapă. Aţi fost informaţi. 

De acord cu ele. 
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* 

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ 

PUNCTUL 1: 

Memorandum intern cu tema: măsuri organizatorice 

privind structura serviciilor Senatului 

 

Domnul Niculae Bădălău: 

Mai avem la ordinea de zi suplimentară un memorandum 

intern prezentat de staff. 

Doriţi să-i dau citire? E destul de lung. 

De acord cu el?  

Vă mulţumesc. 

Cu acestea am încheiat şedinţa şi vă mulţumesc. 

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13.34. 

 

 

 

 

 

 


