
S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 18 aprilie 2017 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.10. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Călin-Constantin-

Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Remus Mihai 

Goțiu – vicepreședinte al Senatului; 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 Pereș, domnul senator 

Tánczos Barna – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Şerban 

Nicolae – Grupul parlamentar al PSD; domnul senator Mario-

Ovidiu Oprea – Grupul parlamentar al PNL; domnul senator 

Cristian Ghica – Grupul parlamentar al USR; domnul senator Ionuț 

Sibinescu – Grupul parlamentar al ALDE; domnul senator Novák 

Csaba-Zoltán – Grupul parlamentar al UDMR; domnul senator Ion 

Ganea – Grupul parlamentar al PMP. 

 

Din partea Guvernului: doamna Diana Severin - secretar de 

stat în cadrul Ministerului 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 – director general la Direcţia generală 

Secretariat 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 
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Cabinetul secretarului general, doamna Elena Diaconu – şeful 

Serviciului pentru lucrările Biroului permanent, doamna Ileana 

Juncu – consilier la Direcția 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 Uță – 

director la Cabinetul președintelui Senatului. 

 

Din partea comisiilor permanente: 
 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului – domnul senator Ionuț Sibinescu; 

Comisia economică, industrii şi servicii – domnul senator 

Radu - Ștefan Oprea;  

Comisia pentru politică externă – domnul senator Cristian-

Sorin Dumitrescu; 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea 

teritoriului –  domnul senator Ioan Deneș; 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – domnul 

senator Ion Rotaru; 

Comisia românilor de pretutindeni – domnul senator Viorel-

Riceard Badea; 

Comisia pentru afaceri europene – doamna senator Gabriela 

Crețu; 

Comisia pentru sănătate publică – domnul senator Laslo 

Attila; 

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități – domnul 

senator Marius-Petre Nicoară; 

Comisia pentru regulament – domnul senator Mihai-Viorel 

Fifor; 

Comisia pentru mediu -  domnul senator Allen Coliban; 

Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică – domnul 

senator Traian Băsescu. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Stimați colegi, bună ziua! 

Hristos a înviat! 

Sper că ați petrecut cu bine sărbătorile și suntem gata de o 

nouă săptămână la Senat. 
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Dacă la ordinea de zi aveți ceva observații sau sugestii de 

modificare. Dacă nu, se consideră adoptată și atunci intrăm în 

ordinea de zi. 

 

Doamna Gabriela Crețu: 

Aș avea eu o propunere, din perspectiva afacerilor europene. E 

vorba de memorandumul aprobat în Guvern cu privire la 

organizarea președinției române a Consiliului Uniunii Europene, pe 

care îl avem sub forma unui memorandum intern. Am rugămintea să 

fie trimis către fiecare comisie, spre informare, în două scopuri: o 

dată, pentru că există și dimensiunea parlamentară și noi înșine, ca 

Parlament, trebuie să pregătim un plan de acțiune similar celui pe 

care Guvernul l-a făcut, bineînțeles, pe dimensiunea parlamentară, 

și pentru că trebuie să contribuim la definirea obiectivelor politice 

ale Președinției. 

De aceea, rugămintea ar fi ca acest memorandum direcționat 

către BP să fie trimis la fiecare comisie, dacă se poate. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Secretariatul general, vă rog să luați notă de solicitarea 

doamnei senator Crețu și să procedați ca atare. 

 

TEHNICO-LEGISLATIV 

PUNCTUL 1: 

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 10 

aprilie 2017 - 18 aprilie  2017 

- propuneri  pentru  sesizarea  comisiilor  permanente – 

 

 1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din 

Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe (b148/13.04.2017).  

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea 

teritoriului. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

La primul punct avem proiecte de lege primite la Senat în 

calitate de primă Cameră sesizată, pentru dezbatere și adoptare, în 

perioada 10 – 18 aprilie. 

Primul proiect este pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 30/2017. 

Comisia sesizată pe fond: Comisia pentru administrație 

publică. 

Aviz, Comisia juridică. 

Termene? 

 

Domnul Ioan Deneș: 

3 mai, Comisia pentru administrație publică, la raport. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

3 mai. 

Comisia juridică? 24 aprilie. OK, domnule senator? 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

26 aprilie. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

26 aprilie. 

Termen: 26 aprilie cu 3 mai. 

 

   Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a 

deciziei de neconstituţionalitate a Curţii Constituţionale. 

 

1. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor 

navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând 

domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport 

naval în porturi şi pe căi navigabile. 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a 

executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 22/1999. 

Comisia de fond este Comisia pentru constituționalitate. 
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Domnul Ionuț Sibinescu: 

O săptămână. Am înțeles că deja este și în Biroul permanent, 

la Cameră. O săptămână, ca să o ia ei în dezbatere prima dată, noi 

fiind Cameră decizională. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu, suntem prima Cameră. Suntem prima Cameră. 

 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Am înțeles de la Cameră că trebuie ei să fie prima Cameră 

sesizată și noi să fim Cameră decizională. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Deci proiectul e aflat în procedură de reexaminare, ca urmare a 

deciziei de neconstituționalitate a Curții. 

 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

 A fost hotărâre de neconstituționalitate. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Atunci, haideți să vă pun la curent. Deci Curtea 

Constituțională socotește că este responsabilitate împărțită, dar 

prima Cameră sesizată să fie Camera Deputaților. 

Atunci, eu zic că nu vă grăbiți cu termenul. Să dea un aviz… 

 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

Săptămâna viitoare, marți. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Astăzi suntem în 18. 25 aprilie, da? 

Termen: 25 aprilie. 
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 proiecte de lege primite la Senat în calitate de Cameră 

decizională, pentru dezbatere şi adoptare, în perioada 10 - 

17 aprilie 2017, propuneri pentru sesizarea comisiilor 

permanente 

 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 47/1992 privind  organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale  (b143/12.04.2017). 

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

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a  executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Prima este propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea 

Curții Constituționale. 

Pe fond: Comisia juridică. 

Aviz: Comisia pentru constituționalitate. 

Domnul senator Șerban Nicolae? 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

10 mai. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

10 mai. 

3 mai, avizul de la Comisia pentru constituționalitate. 

 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 111 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (b144/12.04.2017). 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Următoarea, propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea art. 111 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

Pe fond, Comisia pentru învățământ. 
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Aviz, Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație 

publică. 

Comisia pentru învățământ? Pauză. 

Punem 10 mai. 

3 mai, pentru aviz. 

Termen: 3 cu 10 mai. 

 

 3. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea 

Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 393 din 

28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi 

completările ulterioare  (b145/12.04.2017). 

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

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea 

Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale. 

Pe fond, Comisia juridică și Comisia pentru administrație 

publică. 

Aviz, Comisia pentru muncă. 

Domnule Șerban Nicolae, Comisia juridică? 

Tot 10 mai? 

10 mai și, cu o săptămână înainte, pe 3 mai, avizul de la Comisia 

pentru muncă. 

 

4.  Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă  

(b146/12.04.2017). 

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. 

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

Pe fond, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru 

apărare. 

Avize, Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă și Comisia 

pentru drepturile omului. 

 

Domnul Ioan Deneș: 

Același termen, 10 mai. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

10 mai pentru raport. Deci, raport comun. 

Avize, 3 mai. 

Termen: 3 cu 10 mai. 

 

Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a 

solicitării Preşedintelui României 

1. Proiect de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 

84/1995  (L508/12.04.2017). 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 

Comisia pentru egalitatea de şanse. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a 

solicitării Președintelui. 

Proiect de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr. 

84/1995. 

Comisia pentru învățământ, pe fond. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități și Comisia 

pentru egalitatea de șanse, la avize. 

3 mai, avizele. 
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10 mai, raportul. 

Termen: 3 cu 10 mai. 

  

Proiecte aflate în procedură de reexaminare, ca urmare a  deciziei 

Curţii Constituţionale 

 

1. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 (L207/12.04.2017). 

Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare 

a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Ultimul, proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 4/2016. 

Pe fond, Comisia pentru constituționalitate. 

 

Domnul Ionuț Sibinescu: 

10 mai. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu înțeleg de ce la modificarea și completarea Legii educației 

naționale e Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru 

învățământ nu este. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Da. 
 

 propuneri legislative pentru care au fost primite avizele 

solicitate şi urmează să fie sesizate comisiile permanente ale 

Senatului 

 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală  

(b29/08.02.2017). 

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

Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi. 
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Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi 

monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Propuneri legislative pentru care au fost primite avizele solicitate 

și urmează să fie avizate de comisiile permanente ale Senatului. 

Deci pentru sesizarea comisiilor permanente. 

Prima este propunere legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. 

Pe fond, Comisia juridică. 

Avize, Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru 

constituționalitate. 

Termen pentru depunerea raportului, domnule Șerban Nicolae. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

10 mai. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

10 mai. 

O săptămână înainte, avizele, 3 mai. 

Termen: 10 cu 3 mai. 

 

 2. Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 

2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea 

normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care 

au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1, din data de 19 iulie 

2016 (b31/09.02.2017). 

 Comisia economică, industrii şi servicii. 

 Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică. 

 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital. 

 Comisia pentru afaceri europene. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
Următoarea, propunere legislativă pentru transpunerea 

Directivei 2016/1164 a Consiliului, din iulie 2016. 

Pe fond, Comisia economică și Comisia pentru dezvoltare și 
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strategie economică. 

Avize, Comisia pentru buget și Comisia pentru afaceri 

europene. 

Termen pentru depunerea raportului? 

 

Domnul Radu-Ștefan Oprea: 

10 mai. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 
10 mai. 

Avizele, 3 mai. 

Termen: 10 cu 3 mai. 

Mulțumesc. 

 

 propuneri legislative primite la Senat, ca primă Cameră 

sesizată, în perioada 10 – 17 aprilie 2017 

 1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 350 din 21 

iulie 2006 Legea tinerilor  (b134/11.04.2017). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali (b135/11.04.2017). 

3. Propunere legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (b136/11.04.2017). 

4. Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a 

pungilor de plastic  (b137/11.04.2017). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din 

Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (b138/11.04.2017). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din 

Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 

(b139/11.04.2017). 

7. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice (b140/11.04.2017). 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (b141/11.04.2017). 

9. Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (b142/12.04.2017). 

10. Propunere legislativă privind combaterea exploatării ilicite a 

locurilor de parcare (b147/12.04.2017). 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Propuneri legislative primite la Senat ca primă Cameră sesizată. 

Acestea trebuie trimise, spre avizare, instituțiilor abilitate. 

N-am să le mai citesc, le aveți în mapă. Sunt 10 propuneri 

legislative care trebuie transmise spre avizare. 

Secretariatul general să se ocupe de această chestiune. 

 

PUNCTUL 2: 

Documente de consultare ale Comisiei Europene transmise prin 

sistemul IPEX, până la data de 12 aprilie 2017 (transmitere 

efectuată în temeiul Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la 

Lisabona) - propuneri pentru sesizarea comisiilor permanente 

 

1. COM (2017) 200 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de 

returnare a Uniunii Europene – un plan de acțiune reînnoit. 

Examinare/dezbatere – fără termen pentru finalizarea 

documentului: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări; Comisia pentru politică externă; Comisia 

pentru drepturile omului, culte și minorități. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 17 mai 2017. 
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2. JOIN (2017) 11 final – Comunicare comună către 

Parlamentul European și Consiliu – Câteva elemente ale Strategiei 

UE pentru Siria. 

Examinare/dezbatere – fără termen pentru finalizarea 

documentului: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări; Comisia pentru politică externă; Comisia 

pentru drepturile omului, culte și minorități; Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 24 mai 2017. 

 

3. COM (2017) 202 final – Raport al Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – al zecelea 

raport privind transferul și relocarea. 

Examinare/dezbatere – fără termen pentru finalizarea 

documentului: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia juridică, de numiri, disciplină, 

imunități și validări; Comisia pentru politică externă; Comisia 

pentru drepturile omului, culte și minorități. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 24 mai 2017. 

 

4. COM (2017) 138 final – Comunicare a Comisiei. 

Verificare ex post a adiționalității 2007 – 2013. 

Examinare/dezbatere – fără termen pentru finalizarea 

documentului: Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz/proces-verbal: Comisia economică, industrii și servicii; 

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital; 

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială; Comisia pentru 

dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 11 mai 2017. 

 

5. COM (2017) 139 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. 

Plan de acțiune privind serviciile financiare de consum: 

produse mai bune, mai multe opțiuni. 

Examinare/dezbatere – fără termen pentru finalizarea 

documentului: Comisia pentru afaceri europene. 
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Aviz/proces-verbal: Comisia economică, industrii și servicii; 

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital; 

Comisia pentru dezvoltare și strategie economică. 

Termen pentru depunerea avizului/proces-verbal: 25 mai 2017.                                   
 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

La punctul 2, documente de consultare ale Comisiei Europene 

transmise prin sistemul IPEX, până la data de 12 aprilie 2017. 

Trebuie să aprobăm comisiile și termenele propuse. 

La prima, comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii 

Europene. 

Examinare/dezbatere, fără termen pentru finalizarea raportului. 

Comisia pentru afaceri europene. 

Aviz, Comisia juridică, Comisia pentru politică externă și 

Comisia pentru drepturile omului. 

Termen pentru depunerea procesului-verbal: 17 mai. 

Următoarea, comunicare comună către Parlamentul European și 

Consiliu, câteva elemente ale strategiei Uniunii Europene pentru 

Siria. 

Comisia pentru afaceri europene. 

Avizele, Comisia juridică, Comisia pentru politică externă, 

Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru apărare. 

Termen pentru depunerea avizului: 24 mai. 

Următorul, raport al Comisiei către Parlamentul European. Al 

10-lea raport privind transferul și relocarea. 

Examinare, Comisia pentru afaceri europene. 

Avize, Comisia juridică, Comisia pentru politică externă, 

Comisia pentru drepturile omului. 

Termen pentru depunerea avizului: 24 mai. 

Comunicarea Comisiei, verificarea ex post a adiționalității pe 

perioada 2007 – 2013.  

Examinare, Comisia pentru afaceri europene. 

Avize, Comisia economică, Comisia pentru buget, Comisia 

pentru muncă și Comisia pentru dezvoltare regională. 

11 mai, termen pentru depunerea avizului. 

Și ultima, comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Banca Centrală Europeană. 

Plan de acțiune privind serviciile financiare de consum. 
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Examinare, Comisia pentru afaceri europene. 

Avize, Comisia economică, Comisia pentru buget și Comisia 

pentru dezvoltare economică. 

Termen: 25 mai. 

 

PUNCTUL 3: 

Proiecte de hotărâre a Senatului privind consultarea 

parlamentelor naţionale, conform Protocolului nr. 1 anexat 

Tratatului de la Lisabona 

 

1. COM (2016) 715 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor. 

Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE. 

2. COM (2017) 63 final – Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor. 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: 

provocări comune și modalități de unire a eforturilor pentru 

obținerea de rezultate mai bune. 

3. COM (2017) 24 final – Comunicare a Comisiei către 

Consiliu în conformitate cu art. 395 din Directiva 2006/112/CE a 

Consiliului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

3, proiecte de hotărâre a Senatului privind consultarea 

parlamentelor naționale, conform Protocolului nr. 1 anexat 

Tratatului de la Lisabona. 

Aceste proiecte trebuie înscrise în proiectul ordinii de zi. 

Le aveți în mapă, nu le mai dau citire. O să le regăsim în 

proiectul ordinii de zi. 

 

(Discuții în sală.) 

 

N-are nicio țară încă o poziție oficială. 

 

(Intervenție fără microfon a domnului senator Șerban Nicolae.) 
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Doamna Gabriela Crețu: 

Intenționat facem acest lucru, întrucât adoptarea unei poziții ar 

fi fost cel puțin ipocrită. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule senator, a câta este asta cu Turcia la care faceți 

referire? Prima? 

 

Doamna Gabriela Crețu: 

E vorba de 715 final, domnule președinte. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

E prima. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Am văzut-o. 

 

Doamna Gabriela Crețu: 

E vorba de o comunicare a Comisiei, la care noi încheiem doar 

procesul de examinare. Practic, nu suntem obligați nici să adoptăm 

vreo poziție, nici să trimitem Comisiei Europene o poziție a 

Senatului, dar trebuie să încheiem procesul prin care am examinat 

textul respectiv. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Eu zic s-o lăsăm pe ordinea de zi. Îi dăm curs și vom vedea ce 

se întâmplă ulterior. 

 

Doamna Gabriela Crețu: 

Putem să și dezbatem pe tema, că nu-i nicio… 

 

PUNCTUL 4: 

Proiecte de hotărâre a Senatului privind exercitarea controlului 

de subsidiaritate şi proporţionalitate 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 4, proiecte de hotărâre a Senatului privind exercitarea 
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controlului de subsidiaritate și proporționalitate. 

La fel, trebuie înscrise în proiectul ordinii de zi a ședinței. 

N-am să le mai parcurg. 

Văd că au început să se adune, așa încât eu vă propun ca, de 

săptămâna viitoare, să organizăm ședința pregătitoare, înaintea 

ședinței de Birou, da? 

 

PUNCTUL 5: 

Scrisoarea doamnei senator Emilia Arcan și a domnilor senatori 

Lucian Trufin, Nicolae Avram și Paul Stănescu, prin care 

informează Biroul permanent asupra deciziei de a deveni 

coinițiatori ai propunerii legislative privind instituirea zilei de 

10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare 

româneşti (L69/2017), precum și ai propunerii legislative pentru 

modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România (L70/2017) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 5, scrisoarea doamnei senator Emilia Arcan și a 

domnilor senatori Lucian Trufin, Nicolae Avram și Paul Stănescu, 

prin care informează Biroul permanent asupra deciziei de a deveni 

coinițiatori ai propunerii legislative privind instituirea zilei de 10 

octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti. 

Vă rog să luați act. 

 

PUNCTUL 6: 

Solicitarea Comisiei economice, industrii și servicii privind 

înscrierea în proiectul ordinii de zi a ședinței comune a Camerei 

Deputaților și Senatului a raportului comun asupra propunerii 

de revocare a domnului Negrițoiu Mișu din funcția de 

președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, membru 

executiv al Consiliului ASF, întocmit de comisiile economice și 

comisiile pentru buget din Camera Deputaților și Senat 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 6, solicitarea Comisiei economice privind înscrierea în 

proiectul ordinii de zi a ședinței comune a celor două Camere a 
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raportului comun asupra propunerii de revocare a domnului Mișu 

Negrițoiu din funcția de președinte al ASF.  

 

(Discuții în sală.) 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dacă sunteți de acord, înscriem solicitarea în proiectul ordinii 

de zi a proximei ședințe a Birourilor permanente reunite. 

Da? Bine. 

 

PUNCTUL 7: 

Avizul favorabil al Comisiei pentru regulament asupra 

proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei românilor de pretutindeni 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 7, aviz favorabil al Comisiei pentru regulament asupra 

proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei 

românilor de pretutindeni. 

Dacă avem avizul favorabil, atunci ar trebui să aprobăm 

regulamentul de organizare, potrivit art. 36 din Regulamentul 

Senatului, da? 

Luăm act și aprobăm Regulamentul. 

Vă mulțumesc. Se aprobă. 

Mergem mai departe. 

 

PUNCTUL 8: 

Raport suplimentar privind modificarea și completarea 

Regulamentului Senatului, republicat, întocmit de Comisia 

pentru regulament 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Raport suplimentar privind modificarea și completarea 

Regulamentului Senatului, întocmit de Comisia pentru regulament. 

Raportul suplimentar este de admitere, cu amendamente, și 

proiectul de hotărâre se supune dezbaterii și adoptării în plenul 

Senatului. Putem să-l înscriem astăzi sau mâine. 

 

    (Discuții în sală.) 
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 Și astăzi? Da? Pe ordinea de zi de astăzi. Este în regulă. 

 

PUNCTUL 9: 

Raport privind încălcarea regimului juridic al conflictului de 

interese de către domnul senator Resmeriță Cornel Cristian, 

întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și 

validări 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 9, raport privind încălcarea regimului juridic al 

conflictului de interese de către domnul senator Resmeriță Cornel 

Cristian, întocmit de Comisia juridică. 

 

Domnul Șerban Nicolae: 

Cu decizia Biroului permanent. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Sancțiunea se aplică de Biroul permanent și, în conformitate 

cu art. 19 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților 

și senatorilor, republicată, „fapta deputatului sau senatorului de a 

încălca legislația în materie privind conflictul de interese constituie 

abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației 

cu 10% pe o perioadă de maximum trei luni”. 

Dacă ne însușim concluzia Comisiei juridice. 

Se pare că a intervenit prescripția răspunderii penale și a 

prescripției răspunderii disciplinare, ținând seama de intervalul de 

timp scurs de la data săvârșirii și data întocmirii raportului. 

Deci, s-a rezolvat. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Eu nu știu despre ce e vorba. Aduceți-ne… 

 

PUNCTUL 10: 

Scrisoarea Institutului Naţional de Statistică, prin care solicită 

declanşarea procedurii de numire a doi reprezentanţi ai 

Senatului în cadrul Consiliului Statistic Naţional 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Scrisoarea Institutului Național de Statistică, prin care solicită 

declanșarea procedurii de numire a doi reprezentanți ai Senatului în 

cadrul Consiliului Statistic Național. 

Membrii Consiliului sunt numiți pe o perioadă de doi ani, prin 

hotărârea plenului. Deci, ar trebui să declanșăm procedura de 

numire. 

Deci, nu o înscriem în ordinea de zi, ci declanșăm procedura 

de numire. Grupurile parlamentare să facă propuneri. 

 

(Discuții în sală.) 

 

E de competența Birourilor permanente reunite. Bun, atunci, o 

trecem pe ordinea de zi a BPR. 

 

PUNCTUL 11: 

Raportul de activitate a Institutului Cultural Român pentru 

anul 2016 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Raportul de activitate al ICR pentru anul 2016. 

Trebuie să transmitem raportul la Comisia pentru cultură și la 

Comisia pentru politică externă, și la Comisia pentru buget pentru 

întocmirea avizului. 

Avem dată de întocmire a raportului de către cele două 

comisii: Comisia pentru cultură și Comisia pentru politică externă. 

Și aviz, de la Comisia pentru buget. 

Vă rog să propuneți termene, de la Comisia pentru cultură și 

Comisia pentru politică externă. 

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu: 

3 mai. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

3 mai. Și o săptămână de la Comisia pentru buget, adică 25 

aprilie. 
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PUNCTUL 12: 

Sinteza raportului de audit al performanţei privind 

utilizarea fondurilor alocate prin bugetul Autorității Naționale 

de Turism pentru dezvoltarea și promovarea turistică a 

României pentru perioada 2013 - 2015,  întocmită de Curtea de 

Conturi 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 12, sinteza raportului de audit al performanței privind 

utilizarea fondurilor alocate prin bugetul Autorității Naționale de 

Turism, întocmită de Curtea de Conturi. 

Către Comisia pentru buget pentru informare și Comisia 

pentru dezvoltare și strategie economică. 

Programul de lucru… 

 

Domnul Traian Băsescu: 

Domnule președinte, dacă-mi permiteți o intervenție la acest 

raport. 

Probabil, foarte mulți dintre dumneavoastră ați condus 

instituții ale administrației locale sau centrale. 

Rapoartele Curții de Conturi, de multe ori, sunt extrem de             

răuvoitoare în aprecierea pagubelor și așa mai departe. 

Eu, ca fost primar, am avut această experiență cu imputații, cu 

sechestru pe casă, și cu toate câștigate în instanță. 

Ce v-aș propune? Să discutăm acest raport, dacă el are și 

observațiile celor controlați de Curtea de Conturi, pentru că, altfel, 

riscăm să dăm apă la moară acestui tip de demagogie, în care 

controlorii Curții de Conturi constată milioane pierdere. Se duc 

oamenii în instanță, câștigă, dar aceste rapoarte pleacă, pe urmă, la 

DNA. Înțelegeți? 

Din câte știu, există un sistem de premiere a inspectorilor 

Curții de Conturi, care constată mari nenorociri prin toată 

administrația. 

V-aș ruga să dobândim această exigență de a cere, atunci când 

avem de-a face cu rapoarte ale Curții de Conturi, să primim și 

punctul de vedere al celui controlat, cu stadiul în care se află 

contestația, pentru că toți fac contestații. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Vă mulțumesc pentru intervenție. 

Cred că sunteți de acord cu punctul de vedere exprimat de 

domnul senator și, așadar, solicităm de la Secretariatul general să 

solicite punctul de vedere al celor care au fost vizați de controalele 

făcute de Curtea de Conturi în cadrul raportului de audit. 

 

Domnul Traian Băsescu: 

În ce stadiu sunt? Dacă au intervenții în instanță, dacă au 

făcut… 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

V-ați notat, da? 

Și, bineînțeles, aduceți, spre informare, atât la comisiile care 

sunt sesizate, cât și către Biroul permanent. 

Cei care n-ați trecut prin funcții executive, probabil că 

înțelegeți un pic mai… Nu că înțelegeți mai greu, dar aveți o 

dificultate de a realiza care sunt consecințele și cred că e corectă 

observația. 

Mulțumesc. 

 

PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 13: 

Scrisoarea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților 

și Senatului pentru relația cu UNESCO, prin care solicită ca 

lucrările comisiei din ziua de luni, 24 aprilie 2017, să se 

desfășoare în același timp cu ședința Senatului 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 13, scrisoarea Comisiei permanente comune a 

Camerei și Senatului pentru relația cu UNESCO, prin care solicită 

ca lucrările comisiei din ziua de luni, 24 aprilie 2017, să se 

desfășoare în același timp cu ședința Senatului. 

Dacă suntem de acord… 

Trebuie înscrisă pe ordinea de zi sau e suficientă aprobarea 

Biroului? 

Trebuie să aprobe plenul. Bun, atunci, înscriem solicitarea pe 

ordinea de zi a plenului. 
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PUNCTUL 14: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 17 

– 22 aprilie 2017: 

 asigurarea conducerii şedinţelor Senatului în zilele de 18 și 19 

aprilie 2017; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 18 aprilie 2017; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 19 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 14, programul pentru săptămâna 17 – 22 aprilie. 

Dacă aveți observații. 

Secretari… Marți, la plen, voi conduce eu. Întrebări, 

interpelări, domnul vicepreședinte Goțiu; secretari: domnul 

Țuțuianu și domnul Talpoș. 

Miercuri, declarații politice, domnul vicepreședinte Goțiu. La 

programul legislativ voi veni eu. Secretari: domnul Marian Pavel și 

Vela Ion. 

Astăzi, la ora 14.30, să știți că o să avem o ședință de Birou 

permanent reunit. Se ține aici, la Senat. 14.30. 

Ordinea de zi… Observații? Nu sunt. 

 

PUNCTUL 15: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 24 

- 29 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Programul pentru săptămâna 24 – 29 aprilie, cu modificarea 

despre care v-am vorbit. Vă propun luni, ședință pregătitoare, la ora 

12.30. 

În rest, dacă aveți observații. Nu sunt. Se aprobă. 

Vă mulțumesc. 

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI EUROPENE 

Memorandum intern privind participarea domnului senator 

Călin Popescu – Tăriceanu, președintele Senatului, la Conferința 

președinților de parlamente ale Uniunii Europene, Bratislava, 23 

– 24 aprilie 2017 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Participări la reuniuni europene. Memorandum intern privind 

participarea domnului senator Tăriceanu, președintele Senatului, la 

Conferința președinților de parlamente ale Uniunii Europene, 

Bratislava, 23 – 24 aprilie. 

Vor participa și domnul Buzea, și doamna Petronela Dobrin. 

Am primit aviz favorabil. 

Vă rog să aprobați memorandumul.  

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 17: 

Memorandum intern privind participarea la Conferința 

interparlamentară pentru politica externă și de securitate 

comună și politica de securitate și apărare comună, Malta, 26 – 

28 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 17, memorandum intern privind participarea la 

Conferința interparlamentară pentru politica externă și de securitate 

comună și politica de securitate și apărare comună, Malta, 26 – 28 

aprilie. 

Participă domnii senatori Cristian Dumitrescu, președintele 

Comisiei pentru politică externă, Nicu Fălcoi și domnul Marian 

Popa, consilier în cadrul Direcției generale de cooperare 

parlamentară. 

Sunt avizele grupurilor. 

Dacă sunteți de acord, să aprobăm memorandumul. 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 18: 

Memorandum intern privind desfășurarea activității 

reprezentantului permanent al Senatului pe lângă Parlamentul 

European, Bruxelles, 24-27 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Următorul, punctul 18, memorandum intern privind 

desfășurarea activității reprezentantului permanent al Senatului pe 

lângă Parlamentul European. 

Dacă l-ați parcurs, propun să îl aprobăm. 
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RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE 

PUNCTUL 19: 

Memorandum intern privind participarea la cea de-a doua parte 

a sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei, Strasbourg, 24 – 28 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Relații parlamentare externe. Memorandum privind 

participarea la cea de-a doua parte a sesiunii ordinare a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, Strasbourg, 24 – 28 aprilie. 

Doamna senator Gorghiu și domnii senatori Corlățean, Badea 

și Popa. 

Avize favorabile de la grupuri sunt. 

Dacă sunteți de acord, să aprobăm memorandumul de 

participare. 

Mulțumesc. 

 

PUNCTUL 20: 

Memorandum intern privind deplasarea domnului senator 

Viorel Riceard Badea, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni, în circumscripţia electorală nr.43, în Germania, în 

perioada 19 – 23 aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Memorandum intern privind deplasarea domnului senator 

Badea, președintele Comisiei românilor de pretutindeni, în 

Circumscripția electorală nr. 43, Germania, în perioada 19 – 23 

aprilie. 

Aviz din partea grupului. Tot cu mașina, ca de obicei? 

 

PUNCTUL 21: 

Informări privind: 

 participarea domnului senator Călin Popescu – Tăriceanu, 

președintele Senatului, la întrevederea cu președintele 

Comisiei Europene, domnul Jean Claude Juncker, 

Bruxelles, 10 aprilie 2017; 

 participarea la reuniunea Comisiei permanente a Adunării 

Parlamentare a NATO, Berlin, Germania, 1 aprilie 2017; 
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 participarea delegației Parlamentului României la 

Conferința cu tema: „Combaterea terorismului 

internațional”, Sankt Petersburg, 27 – 28 martie 2017; 

 participarea la reuniunea președinților comisiilor pentru 

afaceri economice și pentru mediu, Malta, 6-7 aprilie 2017; 

 participarea la reuniunea președinților de comisii pentru 

afaceri sociale, care s-a desfășurat în Malta, în perioada 

23-24 martie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 21, informări privind participarea domnului senator 

Tăriceanu, președintele Senatului, la întrevederea cu președintele 

Comisiei Europene, domnul Jean Claude Juncker, 10 aprilie; 

participarea la reuniunea Comisiei permanente a Adunării 

Parlamentare NATO; participarea delegației Parlamentului 

României la Conferința cu tema: „Combaterea terorismului 

internațional”, Sankt Petersburg, la reuniunea președinților 

comisiilor de afaceri economice și mediu, Malta, și reuniunea 

președinților de comisii pentru afaceri sociale, tot Malta. 

Vă rog să luați act. 

Țin, pe această cale, să vă informez – cred că s-a făcut… nu 

știu dacă din partea Secretariatului general s-a făcut informarea –  

pe data de 11 mai, președintele Comisiei Europene se va adresa 

Parlamentului cu ocazia a 10 ani de la aderarea României la 

Uniunea Europeană, cu o alocuțiune intitulată „Viitorul Europei”. 

Va fi ședință comună, începând de la ora 10.00. Deci, pe 11 

mai. 

Vă rog, dacă vă interesează, să vă notați. 

 

ORGANIZATORICO ADMINISTRATIVE 

PUNCTUL 22: 

Solicitarea domnului senator Cristian Ghica, liderul Grupului 

parlamentar al Uniunii Salvați România, privind motivarea 

absenţelor de la lucrările Senatului în perioada 10 – 14 aprilie 

2017 
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Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 22, solicitarea domnului senator Cristian Ghica, 

liderul Grupului parlamentar al USR, pentru motivarea absențelor 

de la lucrările Senatului în perioada 10 – 14 aprilie. 

Dacă sunteți de acord, să aprobăm. 

Mulțumesc. S-a aprobat. 

 

PUNCTUL 23: 

Hotărârile Biroului permanent adoptate în ședința din 3 

aprilie 2017 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Hotărârile Biroului permanent din ședința de luni, 3 aprilie, le 

aveți în mapă. 

Cu aceasta, ordinea de zi a fost parcursă și ne revedem la ora 

14.30, în ședința Birourilor permanente reunite. 

Vă mulțumesc. 

La Senat, în camera de alături. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.40. 


