
 

S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Birourilor permanente 

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor  

din data de 3 ianuarie 2016 
 

 

Şedinţa a început la ora 17.15. 

Lucrările au fost conduse de domnul senator Călin-

Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, 

asistat de domnul deputat Nicolae-Liviu Dragnea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 

 

Au participat:  

 

De la Camera Deputaţilor: domnul deputat Petru Gabriel 

Vlase, domnul deputat Florin Iordache şi doamna deputat Rovana 

Plumb – vicepreşedinţi, domnul deputat Ion-Marcel Ciolacu, 

doamna deputat Ioana Bran, domnul deputat Corneliu-Mugurel 

Cozmanciuc şi domnul deputat Cristian Ghinea – secretari, domnul 

deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Seres Denes, 

domnul deputat Andrei Dominic Gerea şi domnul deputat Valeriu-

Andrei Steriu – chestori, domnul deputat Eugen Nicolicea – Grupul 

parlamentar al PSD, doamna deputat Raluca Turcan – Grupul 

parlamentar al PNL, domnul deputat Constantin Avram – Grupul 

parlamentar ALDE, domnul deputat Nicuşor Daniel Dan – Grupul 

parlamentar al USR; domnul deputat Eugen Tomac – Grupul 

parlamentar al PMP, domnul deputat Varujan Pambuccian şi 

domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol – Grupul parlamentar al 

minorităţilor naţionale. 

  

De la Senat: domnul senator Niculae Bădălău, domnul 

senator Iulian-Claudiu Manda şi  domnul senator Remus Mihai 

Goţiu – vicepreşedinţi; domnul senator Adrian Ţuţuianu, domnul 

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

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

Elena Federovici, domnul senator Paul Stănescu, domnul senator 

Alexandru Pereş şi domnul senator Tánczos Barna – chestori, 

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

domnul senator Cristian Ghica – Grupul parlamentar al USR; 

domnul senator Viorel Ilie – Grupul parlamentar al ALDE. 

 

Invitaţi: 

 

De la Camera Deputaţilor: domnul Cristian Adrian Panciu 

– secretar general, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan 

Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna 

Adriana Diaconescu şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia 

pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbec – 

director Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, 

doamna Gabriela Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii 

publice, Anca Mihaela Spiridon – director general la Cancelaria 

preşedintelui şi doamna Alexandra Iordănescu – director general la 

Cabinetul secretarului general. 

 

De la Senat: domnul Ion Vărgău – secretarul general al 

Senatului, doamna Roxana Truinea – directorul general al Direcţiei 

generale legislative, domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei 

secretariat general, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei 

pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna 

Mariana Carabin – director la Cabinetul secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 

permanent, doamna Ionela Mihăilă - Serviciul pentru lucrările 

Biroului permanent şi doamna Hermina-Nicoleta Uţă – director la 

Cabinetul preşedintelui Senatului.  

 

* 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, 

Stimaţi colegi, 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 

Dacă sunteţi de acord, suntem în cvorum, vă propun să 

începem şedinţa. 

Aţi primit ordinea de zi. V-aş ruga la ordinea de zi dacă aveţi 

observaţii sau completări. 

Dacă nu sunt, atunci vă propun să aprobăm ordinea de zi. 

Cine este pentru? 
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Da. Mulţumesc. 

Voturi împotrivă dacă sunt? 

Un vot împotrivă? 

Domnul de acolo, aţi votat împotrivă sau glumiţi? Ca să ştiu. 

Eu iau votul în serios, dar trebuie să mă lămuresc dacă aţi uitat să 

coborâţi mâna sau este un vot împotrivă. 

 

Domnul Cristian Ghinea:  

Domnule preşedinte, am votat pentru, aţi fost foarte rapid şi nu 

am apucat să dau mâna jos. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Am fost mai rapid. Îmi cer scuze atunci. 

Voturi… dacă sunt abţineri. 

Nu sunt. 

În unanimitate, a fost aprobată ordinea de zi. 

 

PUNCTUL 1: 

Scrisoare din partea domnului Sorin Grindeanu, candidat 

desemnat pentru funcţia de prim-ministru 

 

La primul punct avem scrisoare din partea domnului              

prim-ministru desemnat, Sorin Grindeanu, care conţine programul 

de guvernare şi lista membrilor Guvernului. 

Am o rugăminte la dumneavoastră, la toţi, să luaţi în 

considerare că încercăm să fim cât mai puţin în situaţia de a irosi 

resursele de hârtie, care provin totuşi dintr-o materie primă 

regenerabilă teoretic, dar de care trebuie să avem grijă. Aşadar, spre 

consultare, vă propun ca aceste documente să le afişăm pe site-urile 

celor două Camere. Liderii de grup, vă rog să-i informaţi pe colegi 

în acest sens, le pot consulta pe site-urile celor două Camere şi ştiu 

că secretariatul Biroului permanent reunit a făcut efortul de a 

multiplica pentru toţi membrii Biroului permanent programul şi lista 

membrilor cabinetului. Aşa este, secretariatul? Da? 

 

Din sală:  Da. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Bun. 
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Noi trebuie să luăm act de scrisoarea domnului prim-ministru 

desemnat. 

 

PUNCTUL 2: 

Repartizarea candidaţilor propuşi la funcţia de membru al 

Guvernului, pentru audierea la comisiile permanente ale 

Senatului şi Camerei Deputaţilor 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

La punctul 2, repartizarea candidaţilor propuşi la funcţia de 

membru al Guvernului, pentru audierea la comisiile permanente ale 

Senatului şi Camerei. Sunt comisiile reunite. Şi avem în mapă 

propunerile referitoare la calendarul audierilor, da? Calendarul - 

data, ora şi locul audierii, precum şi comisiile reunite. În ordine, le 

aveţi în mapă.  

Şi, de asemenea, vă rog să le comunicaţi liderilor de grup 

pentru a informa colegii senatori şi deputaţi pentru a participa la 

aceste audieri. 

Trebuie să formalizăm această repartizare. Dacă sunteţi pentru, 

vă rog să votaţi. Cine este pentru? 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Dacă se poate un comentariu înainte. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Da, înainte, vă rog. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Vreau să se consemneze că modul în care s-a făcut, aşa în 

grabă, şi această audiere, practic, încalcă nişte reguli ale 

democraţiei. Ţinând cont de faptul că suntem unele partide cu mai 

puţini oameni, şi care sunt membri în mai multe comisii, va fi 

imposibil pentru unele partide să participe la audierea tuturor 

miniştrilor. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Să ştiţi că asta este o problemă, sigur, care vă priveşte cum 

gestionaţi repartizarea. 
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Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Este o problemă care vine din grăbirea modului de a vota acest 

Guvern. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Nu, nu, sub nicio formă. Audierea este liberă şi fiecare 

participă în funcţie de interesul major pe care îl are. Este foarte greu 

ca un parlamentar să poată să aibă pricepere şi, prin urmare, un 

interes justificat pentru foarte multe comisii. Dar audierea nu s-a 

produs, că eu am fost foarte atent la ceea ce aţi spus, audierea nu s-a 

produs încă, aveţi timp să studiaţi programul şi, dacă îmi permiteţi, 

am să fac următoarea remarcă. Dacă nu ar fi durat aproape o lună de 

zile din momentul alegerilor până în momentul în care am ieşit din 

această criză prelungită nejustificată cu desemnarea                        

prim-ministrului, probabil că am fi avut timp mai mult la dispoziţie. 

Noi am avut nişte angajamente pe care nu ni le putem duce la 

îndeplinire, în baza programului de guvernare, tocmai din cauza 

acestei tergiversări pe care o regretăm şi noi. Vreau să ştiţi acest 

lucru. 

Revin. Vă propun să votăm repartizarea candidaţilor la funcţia 

de membru al Guvernului pe comisii. 

Cine este pentru? Mulţumesc. 

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă. Mulţumesc. 

Abţineri?  

Cu 2 voturi împotrivă, s-a aprobat repartizarea candidaţilor la 

comisii. 

 

PUNCTUL 3:  

Proiectele ordinii de zi şi programului de lucru pentru 

sesiunea extraordinară a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 

data de 4 ianuarie 2017 

 Propuneri privind timpul maxim alocat pentru 

prezentarea programului de guvernare, a listei 

Guvernului, precum şi pentru participarea 

parlamentarilor la dezbateri 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 3, proiectele ordinii de zi şi programului de lucru 

pentru sesiunea extraordinară a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 

data de 4 ianuarie. 

Aici avem programul de lucru. 

Ordinea de zi v-am spus-o: este prezentarea programului şi a 

listei Guvernului, dezbateri asupra programului şi listei Guvernului 

şi, în final, votul asupra cererii de acordare a încrederii şi a întregii 

liste a Guvernului. 

Programul de lucru este: 8.00 – 14.00 – lucrări în comisii; 

15.00 – 18.00 – sesiunea comună a Senatului şi Camerei. 

Pe pagina 3 aveţi timpii alocaţi, timpii maxim alocaţi pe 

grupuri parlamentare, în funcţie de numărul de parlamentari. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Din nou, vreau să se consemneze că zece secunde pentru un 

senator sau un deputat este un timp ilar. În spatele fiecărui senator 

sau deputat sunt câteva zeci de mii de oameni care i-au votat şi care, 

poate, i-ar dori să-i vadă mai bine reprezentaţi în momentul în care 

se hotărăşte să se decidă un guvern pe patru ani. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule vicepreşedinte al Senatului, vreau să vă aduc la 

cunoştinţă că tot ce vorbiţi dumneavoastră se consemnează. Nu mai 

e nevoie să vă obosiţi de fiecare dată să ne atrageţi atenţia. 

 

Domnul Remus Mihai Goţiu: 

Mulţumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Să ştiţi că totul se consemnează pentru posteritate. 

Faţă de propunerile de ordine de zi, program de lucru şi timp 

de dezbateri, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 

Cine este pentru? 

Doriţi să mai interveniţi? 

Da, domnul Tomac. Vă rog. 
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Domnul Eugen Tomac: 

Domnule preşedinte, domnilor preşedinţi, cred că acest 

program  care conţine 171 de pagini, care prezintă priorităţile 

dumneavoastră, trebuie analizat cu maximă seriozitate. 

Cred că timpul pe care-l avem la dispoziţie nu este suficient 

pentru a discuta în grupurile parlamentare programul 

dumneavoastră, a-l analiza şi dezbate şi, apoi, să ne prezentăm în 

comisii pentru audieri. 

Propun totuşi să luaţi în considerare că avem foarte puţin timp 

la dispoziţie pentru audierile în comisie, motiv pentru care noi 

cerem să se modifice această ordine de zi. Mâine să avem doar 

comisii permanente comune şi şedinţa comună a Camerelor să se 

amâne pentru data de 5. 

Mulţumesc mult. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dacă mai sunt alţi colegi care doresc să intervină. 

Eu am să vă supun votului propunerea care este înaintată, pe 

care o aveţi în mapă. Dacă propunerea aceasta nu trece, atunci, după 

aceea, vom supune votului propunerea făcută de domnul deputat 

Tomac. 

Cine este pentru propunerea pe care o aveţi în mapă referitoare 

la ordinea de zi, programul de lucru şi timpii alocaţi? Voturi pentru? 

Mulţumesc. 

Voturi împotrivă? Şapte voturi împotrivă. 

Abţineri? 

Cu 7 voturi împotrivă, s-a aprobat şi punctul 3 de pe ordinea 

de zi. 

Vă mulţumesc. 

Dacă altceva nu mai este, ordinea de zi s-a epuizat. 

Şedinţa se ridică. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 17.25. 


