
S T E N O G R A M A 
şedinţei comune a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului 

din ziua de miercuri, 1 februarie  2017  

 

- la sediul Camerei Deputaţilor - 

 

Şedinţa a început la ora 18,20. 

Lucrările au fost conduse de domnul Petru Gabriel Vlase, 

vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistat de domnul Călin-Popescu 

Tăriceanu, preşedinte al Senatului. 

 

Au participat:  

De la Camera Deputaţilor: doamna Rovana Plumb, doamna 

Carmen-Ileana Mihălcescu şi domnul Marian-Cătălin Predoiu – 

vicepreşedinţi, domnul Georgian Pop şi domnul Corneliu-Mugurel 

Cozmanciuc – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Seres 

Denes, domnul Andrei Dominic Gerea şi domnul Valeriu-Andrei Steriu – 

chestori, domnul Ion-Marcel Ciolacu – Grupul parlamentar al PSD, domnul 

Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL, domnul Ilie Dan Barna – 

Grupul parlamentar al USR, domnul Korodi Attila – Grupul parlamentar al 

UDMR, domnul Constantin Avram – Grupul parlamentar ALDE, doamna 

Nicoleta-Cătălina Bozianu – Grupul parlamentar al PMP, domnul Varujan 

Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi domnul 

Cristian Adrian Panciu – Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 
 

 De la Senat: domnul Niculae Bădălău, domnul Remus Mihai Goţiu, 

domnul Iulian-Claudiu Manda şi doamna Laura-Iuliana Scântei – 

vicepreşedinţi, domnul Marian Pavel, domnul Ioan-Iustin Talpoş, domnul 

Adrian Ţuţuianu şi domnul Ion-Marcel Vela – secretari; doamna Doina-Elena 

Federovici, domnul Alexandru Pereş si domnul Paul Stănescu– chestori, 

domnul Şerban Nicolae – Grupul parlamentar al PSD; domnul Mario-Ovidiu 

Oprea – Grupul parlamentar al PNL; domnul Vlad-Tudor Alexandrescu – 

Grupul parlamentar al USR; domnul Cseke Attila-Zoltan – Grupul 

parlamentar al UDMR, domnul Viorel Ilie - Grupul parlamentar ALDE şi 

domnul Ion Vărgău – Secretarul general al Senatului. 

 

Invitaţi: 

De la Camera Deputaţilor: doamna Ştefania Bârlibescu şi doamna 
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Diana Severin – Departamentul   pentru relaţia cu Parlamentul, domnul 

George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, doamna Silvia Claudia 

Mihalcea – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă – şeful 

Departamentului Legislativ, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan 

Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana 

Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul 

Constantin Bantaş – Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, 

doamna Gabriela Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice, 

doamna Anca Mihaela Spiridon – director general la Cancelarie Preşedinte, şi 

doamna Alexandra Iordănescu – director general la Cabinet Secretar general. 

 

De la Senat: doamna Roxana Truinea – directorul general al 

Direcţiei generale legislative, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei 

pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna Elena Diaconu – 

şeful Serviciului pentru lucrările Biroului permanent, doamna Ionela Mihăilă 

– consilier şi doamna Mariana Carabin – director la Cabinetul secretarului 

general. 

 

* 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Stimaţi colegi, mulţumesc  pentru prezenţa masivă la această şedinţă 

a Birourilor permanente reunite. 

Începem şedinţa, suntem în cvorum. 

 

PUNCTUL 1 

Moţiunea de cenzură cu titlul „Guvernul Grindeanu – Guvernul Sfidării 

Naţionale – NU LEGALIZAŢI FURTUL ÎN ROMÂNIA” 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Este o şedinţă foarte scurtă cauzată de faptul că s-a depus moţiunea 

de cenzură cu titlul „Guvernul Grindeanu – Guvernul Sfidării Naţionale – NU 

LEGALIZAŢI FURTUL ÎN ROMÂNIA”.  

Conform Regulamentului activităţilor comune, moţiunea se prezintă 

în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii. 

Ţinând cont şi de programul deja stabilit cu bugetul, vă propunem ca 

prezentarea moţiunii să fie luni, 6 februarie, ora 12,00, şi data pentru 

dezbaterea moţiunii – la fel, în 3 zile de când a fost prezentată, dar vom stabili 

în următoarea şedinţă de Birouri permanente reunite, ţinând cont, la fel, de 
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programul deja stabilit cu bugetul şi să vedem cum vom merge cu dezbaterile 

şi cu votul final la buget. 

Dacă sunt obiecţii la această propunere? 

Nu sunt. 

Mulţumesc. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Nu se poate în 6 februarie? 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Păi, în 6 februarie. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

În data de 9 – dezbaterea. 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Am spus că vom stabili în următoarea şedinţă de BPR dezbaterea, 

conform Regulamentului, în 3 zile. 

Vom vedea atunci, văzând şi făcând cum funcţionează bugetul, cum 

terminăm bugetul. 

Mai mult ca sigur, vom avea luni dimineaţă o şedinţă de Birou 

permanent reunit pentru stabilirea timpilor de dezbatere la buget. Şi atunci 

vom stabili şi chestiunea aceasta. 

Mulţumesc. 

 

PUNCTUL 2 

Solicitare din partea grupului parlamentar UDMR 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

La punctul 2 al ordinii de zi avem o solicitare din partea Grupului 

parlamentar UDMR: „Notă cu privire la depunerea amendamentelor cu privire 

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017”. 

Grupul parlamentar UDMR solicită precizări cu privire la depunerea 

de amendamente la Anexele 4-9 din proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017. 

Vă rog, domnule Korodi. 

 

Domnul Korodi Attila: 

Domnule preşedinte de şedinţă, problema este simplă. A fost sesizată 
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de colegii noştri. Pentru aceste capitole care sunt enumerate, nu există în 

decizia Biroului permanent destinaţia  unei comisii sau comisii avizatoare care 

să discute amendamente care se depun. De aceea, noi cerem ca pentru aceste 

comisii să fie nominalizate din partea BPR-urilor comisii, ca la toate acele 

capitole care au fost decise. 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Eu îmi aduc aminte, când am avut discuţia aceasta, liderul grupului 

de la Camera, domnul Marton Arpad, chiar dumnealui a avut o propunere 

vizavi de modul de depunere a amendamentelor. Iar acum înţeleg că nu aţi 

înţeles. 

Nu mai ţin minte. 

Vă rog, domnule Seres. 

 

Domnul Seres Denes: 

Domnule vicepreşedinte, este vorba de Anexele 4-9: nu găsim 

destinaţia la care comisie să meargă amendamentele. La aceste anexe… 

 

Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Vă rog să faceţi o propunere.  

Domnul Şerban Nicolae. 

 

Domnul Şerban Nicolae: 

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, chiar dacă există o dorinţă 

corectă la comisia avizatoare de a lua în considerare amendamentele care 

privesc sectorul avizat, ansamblul  proiectului de buget, inclusiv modificările 

care presupun indicarea sursei de finanţare, o modificare de cheltuială sau de 

venit ar trebui să ajungă tot la comisiile de buget finanţe, cei care au privirea 

globală şi care pot să echilibreze propunerile. 

Eu cred că este şi mai rapid şi, eventual, comisiile avizatoare pot primi 

propuneri de amendamente dar pe care le înaintează odată cu avizul la comisiile 

de buget finanţe, fără să le supună la vot. Pentru că ajungem în situaţia în care, 

spre exemplu, Comisia pentru învăţământ adoptă o propunere de amendament de 

suplimentare a bugetului pe domeniul respectiv, prin diminuarea unor cheltuieli 

din altă parte, în legătură cu care nu se pronunţă pe aviz.  

Nu ştiu, mă gândesc că este mai practic aşa, şi comisiile de buget 

finanţe, oricum, au două zile la dispoziţie să ia în dezbatere toate 

amendamentele. 
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Domnul Petru Gabriel Vlase: 

Deci, eu am o formulă de răspuns din partea staff-ului. O aveţi la 

mapă, o ştiţi? Îi dau citire, dacă e cazul, ca să ştie şi colegii: „Întrucât Anexele 

4-11 din proiectul Legii bugetului vor fi dezbătute la comisiile de buget în 

ziua de duminică, 5 februarie, începând cu ora 18,30, conform materialului 

prezentat la şedinţa BPR de astăzi, deputaţii şi senatorii pot depune 

amendamente la aceste comisii, în termenul aprobat de Birourile permanente 

reunite ale Camerei şi Senatului. 

În aceste anexe sunt şi reglementări care ţin de domeniul 

administraţiei publice locale, amendamentele pot fi depuse şi la comisiile de 

administraţie, care le vor transmite comisiilor de buget.” 

Este în regulă? OK. 

Aceasta a fost ordinea de zi la Birourile permanente reunite. 

Mulţumesc. 

În continuare – şedinţa Biroului permanent al Camerei. 

 

* 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,25. 

 

 

 

 


