
 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului 

din data de 2 septembrie 2019 
 

 

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 Nicolae Moga, 

domnul senator Șerban-Constantin Valeca, doamna  senator  

Doina-Elena Federovici, doamna  senator  Alina-Ștefania Gorghiu 

– vicepreşedinţi; doamna senator Silvia-Monica Dinică, domnul 

senator Marian Pavel, domnul senator Ion Marcel Vela, domnul 

senator Ion Ganea  – secretari; doamna senator Emilia Arcan, 

domnul senator Nicolae Marin, domnul senator Cornel Popa, 

domnul senator Tánczos Barna – chestori.  

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Liviu-

Lucian Mazilu – Grupul parlamentar al PSD; domnul senator 

Florin-Vasile Cîțu – Grupul parlamentar al PNL; domnul senator 

Adrian Wiener – Grupul parlamentar al USR; domnul senator 

Daniel-Cătălin Zamfir – Grupul parlamentar al ALDE; domnul 

senator Cseke Attila-Zoltan – Grupul parlamentar al UDMR.  
 

Din partea Guvernului: domnul Mihai Huzău, secretar de stat 

pentru relaţia cu Parlamentul. 

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – secretarul general al 

Senatului, domnul Mihăiță Calimente – 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, 
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studii şi evidenţă legislativă, doamna Claudia Pencea – directorul 

Direcţiei pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, 

doamna Raluca Zota – director la Cabinetul secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 

permanent, doamna Ileana Juncu – Direcția secretariat general, 

doamna Elena Deaconescu – directorul Direcţiei buget, finanţe, 

contabilitate, doamna Mihaela Butariu – directorul general al 

Direcţiei generale cooperare parlamentară externă, doamna 

Gabriela Drugă – director la Cabinetul preşedintelui Senatului.  

 

Din partea comisiilor permanente: 
Comisia pentru constituţionalitate – domnul senator George -

Edward Dircă;  

 

Comisia pentru cultură şi media – domnul senator Radu-

Cosmin Preda. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dragi colegi! 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Avem în față proiectul ordinii de zi. Vă propun să-l aprobăm, 

dacă nu aveți alte adăugiri, comentarii. Da? 

Supun votului, așadar, proiectul de ordine de zi. 

Cine-i pentru?  

Vă mulțumesc. 

Cine este împotrivă?  

Abțineri?  

Nu sunt. 

S-a aprobat în unanimitate. 

 

Stimați  colegi, 

Având în vedere ordinea de zi și programul de lucru, așa cum 

am anunțat cu ceva timp în urmă, doresc să vă aduc și 

dumneavoastră  la cunoștință decizia pe care am luat-o și pe care o 

voi anunța astăzi în plenul Senatului de a demisiona din funcția de 

președinte dintr-un motiv foarte simplu: am ajuns președinte al 

Senatului ca urmare a unei înțelegeri în cadrul coaliției cu PSD-ul, 

dintre PSD și ALDE. Această înțelegere politică a încetat. Prin 

urmare, consider că așa este normal, să demisionez din funcția pe 

care am deținut-o. 
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Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând celor care sunteți 

membri ai Biroului, pentru colaborarea care ne-a ajutat să derulăm 

activitatea. Doresc să mulțumesc tuturor celor care fac parte din 

personalul de specialitate, direcțiile, Secretariatul general, secretarul 

general, toți ceilalți care, prin munca lor, ne-au ajutat în mod 

esențial pentru derularea în bune condiții a activității. 

 

PUNCTUL 1: 

Solicitarea Curții Constituţionale privind elaborarea punctului 

de vedere al Biroului permanent asupra sesizării de 

neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr. 17/2019 

pentru numirea unui vicepreședinte al Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, membru în Comitetul de 

reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, sesizare formulată de Grupul parlamentar 

al Uniunii Salvați România din Camera Deputaților 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Așadar, intrând în ordinea de zi, la punctul 1 avem solicitarea 

Curții Constituţionale privind elaborarea punctului de vedere al 

Biroului permanent asupra sesizării de neconstituţionalitate a 

Hotărârii Parlamentului nr. 17/2019 pentru numirea unui 

vicepreședinte al ANRE. 

Avem termen până la data de 2 septembrie. Deci, ar trebui 

astăzi, rapid. 

Bun. Vă propun să trimitem la Comisia pentru 

constituționalitate, pentru formularea punctului de vedere în cursul 

zilei de astăzi. Da? 

 

Domnul George-Edward Dircă:  
Da, domnule președinte, mă voi asigura, vom convoca 

lucrările comisiei și mă voi asigura ca, până la începerea plenului, să 

avem un punct de vedere.  

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Bine. 

Vă mulțumesc. Și atunci să și trimiteți punctul de vedere. Ar 

trebui întâi să treacă prin Birou – nu știu dacă .... 
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Domnul George-Edward Dircă:  
Rugămintea e să primim sesizarea din partea Biroului 

permanent, scrisă, s-o avem la comisie. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Sigur. 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

În Biroul de după. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

În Biroul de după-amiază. 

Bine. Perfect. 

 

PUNCTUL 2: 

Prima evaluare a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunități și validări, ca urmare a solicitării Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională 

Anticorupție privind formularea cererii de efectuare a urmăririi 

penale față de domnul senator Florian-Dorel Bodog, pentru 

săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, în formă 

continuată, și fals intelectual, în formă continuată, în timpul 

exercitării funcției de ministru al sănătății 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mai departe, prima evaluare a Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunități, ca urmare a solicitării Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte privind formularea cererii de efectuare a urmăririi 

penale față de domnul senator Bodog. 

Potrivit art. 161 alin. (2) teza a tria din Regulamentul 

Senatului, pe baza evaluării preliminare, Biroul permanent al 

Senatului va fixa un termen de depunere a raportului de către 

Comisia juridică, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile. 

Deci, eu vă propun atunci – suntem în septembrie, 16 

septembrie termenul de depunere a raportului. Da? 

Sunteți de acord? Da? 

Bine. OK. Vă rog Secretariatul general să noteze. 
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PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 3: 

Proiectul programului de lucru al Senatului din data de 2 

septembrie 2019 

Asigurarea conducerii ședinţei Senatului din data de 2 

septembrie 2019 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 2 septembrie 2019 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Programul de lucru. 

Am început cu ședința Biroului; la 14.00 – lucrări în grupurile 

parlamentare; orele 16.00 – 18.00 – lucrări în plen – deschiderea 

sesiunii, aprobarea programului, alegerea membrilor Biroului 

permanent; 16.50 – pauză; ședința Biroului permanent nou-ales, 

ședința Comitetului grupurilor parlamentare. 

Ar trebui să avem în vedere și componenta de alegere a noului 

președinte al Senatului, având în vedere că, la deschiderea sesiunii 

parlamentare, eu îmi voi anunța demisia și rog, așadar, rog grupurile 

parlamentare care sunt interesate să analizeze Regulamentul. 

Regulamentul spune clar: „fiecare grup poate să facă o singură 

propunere” – și este descrisă, cred că, la art.20, dacă nu mă înșel, și 

procedura de alegere. Da, art. 23.  

Bun. După aceea, la orele 17.00 – 18.00 vom avea aprobarea 

programului de lucru pentru săptămâna aceasta și dezbaterea 

inițiativelor; 18.00 – 18.30, întrebări și interpelări. 

Ce vreau să vă întreb? Nu văd care este programul de lucru. 

Este aici trecut sau nu? Trebuie să ne gândim care este programul de 

lucru pentru această săptămână. Adică dacă mergem cum a rămas cu 

ziua de marți zi de comisie și miercuri plen. Da? Bine. Deci...  

 

(Discuții în sală.) 

 

Biroul nou ales, știu, dar mă așteptam să văd... și e bine să 

știm cu toții ca să ne programăm activitățile în continuare. 

Bun. Deci vă supun aprobării proiectul de program pentru ziua 

de 2 septembrie.  

Dacă sunteți de acord, vă rog să votați. Da?  

Mulțumesc. 

Voturi împotrivă sau abțineri? Nu sunt. 
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Bine. 

 

Asigurarea conducerii. 

Secretari vor fi domnul Marian Pavel și domnul Vela. 

Da. 

 

Ordinea de zi. Observații? Comentarii? Nu sunt. 

Vă propun spre aprobare ordinea de zi.  

Voturi pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abțineri? 

Nu sunt.  

Aprobat în unanimitate. 

Bun. 

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI EUROPENE 

PUNCTUL 4: 

Memorandum intern privind participarea la Conferința 

interparlamentară pentru politica externă și de securitate  

comună și politica de securitate și apărare comună, 

Helsinki, 4-6 septembrie 2019 – spre validare 

  

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mai departe. 

Participări la reuniuni europene. Conferința interparlamentară 

pentru politica externă și securitate comună și politica de securitate 

și apărare comună, Helsinki. 

Domnul senator Dumitrescu, doamna Izabella Moldovan și 

doamna Cristina Nicolae, consilieri. 

Vă supun spre aprobare memorandumul intern pentru 

participarea la conferința interparlamentară, dacă sunteți de acord. 

Vă mulțumesc. 

Voturi împotrivă sau abțineri? Nu sunt. 

Mulțumesc. S-a aprobat. 

 

RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE: 

PUNCTUL 5: 

Memorandum intern privind participarea la misiunea 

Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi 
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Cooperare în Europa de monitorizare a alegerilor 

parlamentare anticipate din Ucraina, Kiev,                               

19-22 iulie 2019 – spre validare 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 5, memorandum intern pentru participarea la misiunea 

Adunării Parlamentare OSCE,  monitorizarea alegerilor din Ucraina. 

Este post factum, spre validare. 

Au participat: domnii senatori: Fenechiu, Sibinescu... Da? 

Dacă sunteți de acord pentru validare? Da? 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 6: 

Memorandum intern privind participarea la Conferința  

cu tema: ”Opinia publică și pedeapsa capitală în Belarus”, 

Minsk, 27 august 2019 – spre validare 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Punctul 6, participarea la Conferința cu tema: ”Opinia publică 

și pedeapsa capitală în Belarus”, spre validare. A fost domnul 

senator Corlățean. 

De asemenea, vă propun să aprobăm pentru validare această 

participare. 

 Și ședința Comitetului liderilor, unde sunt ordinea de zi și 

programul zilei de 2 septembrie. Da? 

Bun. Cu aceasta, cred că, în mare, am încheiat ședința. 

Vă mulțumesc. 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.19. 

 


