
 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de  2 decembrie 2019 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.00. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Teodor Meleșcanu, 

preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Șerban-

Constantin Valeca, domnul senator Titus Corlățean, domnul 

senator Robert-Marius Cazanciuc și doamna  senator  Alina-

Ștefania Gorghiu – vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, 

domnul senator Ion Ganea, domnul senator Mario-Ovidiu Oprea și 

doamna senator Silvia-Monica Dinică – secretari; domnul senator 

Marius-Alexandru Dunca, domnul senator Paul Stănescu, domnul 

senator Cornel Popa și domnul senator Tánczos Barna – chestori.  

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Liviu-

Lucian Mazilu – Grupul parlamentar al PSD; domnul senator 

Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PNL; domnul 

senator Adrian Wiener – Grupul parlamentar al USR; domnul 

senator Cseke Attila-Zoltan – Grupul parlamentar al UDMR.  

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – 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 pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, 

doamna Raluca Zota – director la Cabinetul secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 
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permanent, doamna Ileana Juncu – Direcția secretariat general, 

doamna Elena Deaconescu - directorul general al Direcţiei 

generale economice, doamna Mihaela Butariu – directorul general 

al Direcţiei generale cooperare parlamentară externă, doamna 

Gabriela Drugă, director la Cabinetul preşedintelui Senatului, 

doamna Otilia Androne, directorul Grupului de consilieri al 

Cabinetului președintelui Senatului. 

 

Din partea comisiilor permanente: 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – 

domnul senator Șerban Nicolae;  
 

Comisia pentru constituţionalitate – domnul senator George -

Edward Dircă;  

 

Comisia pentru afaceri europene – domnul senator Cristian 

Ghica;     
 

Comisia pentru sănătate publică – domnul senator domnul 

senator László Attila; 
 

Comisia pentru comunitățile de români din afara țării – 

domnul senator Radu-Mihai Mihail. 

 
 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Haideți să începem ședința Biroului. 

Aveți ordinea de zi în mapele dumneavoastră.  

Dacă sunt propuneri sau... 

Dacă în legătură cu ordinea de zi aveți observații sau 

propuneri? 

Nu este cazul. 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

Începem cu tehnico-legislative. 

În ședința pregătitoare de la 12.30 au fost dezbătute punctele 1 

– 4 din ordinea de zi a Biroului permanent. 

Vă propun ca Biroul permanent să aprobe comisiile și 

termenele propuse, precum și celelalte solicitări. 

De acord?  

A fost aprobat. 
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PUNCTUL 5: 

Proiect de hotărâre a Biroului permanent pentru modificarea 

anexei nr.2 la Hotărârea Biroului permanent nr. 22/2019 

privind stabilirea atribuțiilor ce revin vicepreședinților, 

secretarilor și chestorilor Senatului 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem un proiect de hotărâre a Biroului permanent pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Biroului permanent nr. 

22/2019 privind stabilirea atribuțiilor ce revin vicepreședinților, 

secretarilor și chestorilor Senatului. 

Este un material cu dedicație personală pentru domnul Mario-

Ovidiu Oprea, și se propune modificarea anexei nr. 2, care are foaia 

de parcurs. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să fim de acord cu 

adoptarea hotărârii Biroului permanent pentru domnul Mario Oprea. 

 

 

PUNCTUL 6: 

Punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunități și validări asupra solicitării Institutului 

Revoluției Române din Decembrie 1989 privind accesul la 

documentele care au stat la baza raportului Comisiei senatoriale 

de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem un punct de vedere al Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunități și validări asupra solicitării Institutului 

Revoluției Române din Decembrie 1989 privind accesul la 

documentele care au stat la baza raportului Comisiei senatoriale de 

cercetare a evenimentelor din decembrie 1989. 

În ședința Biroului permanent din 21 octombrie 2019 s-a 

hotărât transmiterea solicitării Institutului Revoluției Române din 

Decembrie privind accesul la documente al Comisiei senatoriale de 

cercetare a evenimentelor din decembrie 1989 către Comisia 

juridică de numiri, disciplină, imunități și validări, în vederea 

întocmirii unui punct de vedere. 

Vă propun să decidem ce copii certificate, cu mențiunea 

„conform cu originalul”, ale documentelor neclasificate care au fost 
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solicitate, precum și transmiterea documentelor clasificate, cu 

respectarea dispozițiilor legale privind protecția informațiilor 

clasificate. 

Dacă sunt observații? 

Dacă nu, s-a aprobat. 

 

PUNCTUL 7: 

Informarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

combaterea corupției și petiții privind activitatea Subcomisiei 

de cercetare a aspectelor sesizate de S.C. SOMACO 

CONSTRUCT S.A. privind presupuse abuzuri ale unor 

reprezentanți ai autorităților publice din județul Constanța și ai 

Ministerul Mediului 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem o informare a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

combaterea corupției și petiții privind activitatea Subcomisiei de 

cercetare a aspectelor sesizate de S.C. SOMACO CONSTRUCT 

privind presupuse abuzuri ale unor reprezentanți ai autorităților 

publice din județul Constanța și ai Ministerul Mediului. 

În ședința din 29 octombrie, Biroul permanent a luat act de 

înființarea subcomisiei, iar, în ședința din 5 noiembrie, Biroul 

permanent a luat act de componența acestora. 

Biroul permanent ia act de aceste decizii. 

 

PUNCTUL 8: 

 Raportul special al Avocatului Poporului privind situația 

respectării drepturilor omului în spitalele de psihiatrie din 

România 

 Raportul special privind rezultatul investigațiilor făcute de 

către Avocatul Poporului în legătură cu prescrierea 

substanțelor psihotrope pentru copiii din centrele de tip 

rezidențial  

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem în continuare Raportul special al Avocatului Poporului 

privind situația respectării drepturilor omului în spitalele de 

psihiatrie din România; Raportul special privind rezultatul 

investigațiilor făcute de către Avocatul Poporului în legătură cu 
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prescrierea substanțelor psihotrope pentru copiii din centrele de tip 

rezidențial. 

Vă propun ca Biroul permanent  să transmită rapoartele spre 

informare Comisiei juridice, Comisiei pentru drepturile omului, 

egalitate de șanse, culte și minorități și Comisiei pentru sănătate 

publică. 

Dacă nu aveți observații sau propuneri, declarăm aprobată. 

 

PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 9: 

 Proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 

2 – 7 decembrie  2019 

 Asigurarea conducerii ședinței comune solemne a Senatului 

și Camerei Deputaților și a şedinţelor Senatului din perioada 

2 – 4 decembrie 2019 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 2 decembrie 

2019 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 4 decembrie 

2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru.  

Avem astăzi un program special: ședința pregătitoare – 12.30; 

ședința Biroului permanent; ședința solemnă la ora 14.00, după care 

urmează lucrări în plenul Senatului de la 16.00 – 18.00, o scurtă 

pauză, 18.00 – 18.15, după care la 18.15 – 19.45, întrebări, 

interpelări și răspunsuri; 

Aș vrea să vă fac o propunere ca, având în vedere că există un 

dineu care va fi dat astă-seară, să fiți de acord ca întrebările, 

interpelările și răspunsurile să fie prezentate în scris, pentru că 

nimeni dintre dumneavoastră nu cred că va lipsi la această 

importantă manifestare.  

Da? De acord.  

Deci, întrebări, interpelări și răspunsuri în scris. 

- marți, comisii permanente; 

- miercuri, declarații politice; lucrări în plenul Senatului și 

lucrări în comisiile permanente; 

- joi, 5 decembrie: lucrări în comisiile permanente; 
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- vineri, 6, și sâmbătă, 7: activități în circumscripțiile 

electorale. 

Pentru asigurarea conducerii: 

- astăzi, la ședința comună sunt eu cu domnul Ganea; 

programul legislativ este subsemnatul; întrebările, interpelările se 

dau în scris.  

Avem ca secretari pe domnul Ion Ganea și Mario-Ovidiu 

Oprea, care-și intră acum în atribuții cu adevărat. 

- pentru miercuri: declarații politice – îmi doresc foarte mult să 

fiu la ora 9.00 aici ca să ascult declarațiile politice –  și în continuare 

programul legislativ. 

 Domnul Marian Pavel și doamna Silvia-Monica Dinică mă 

vor însoți în această activitate extrem de importantă. 

 

Trecem la ordinea de zi a ședinței Senatului de astăzi. 

Vă rog respectuos să încercăm să facem un efort pentru că sunt 

câteva termene, de 4 decembrie și de 11, și n-am vrea să trecem prin 

adoptare tacită din nou. Am dat suficiente până acum. Cred că      

ne-am făcut cota pe anul ăsta. 

Dacă sunt observații în legătură cu ordinea de zi a ședinței 

Senatului? 

Dacă nu, atunci înțeleg că vom recomanda ordinea de zi. 

Programul de lucru în plenul Senațului, așa cum am spus: 

- ora 16.00 – 18.00; ora 17.00, vot final; orele 18.00 – 18.15, 

pauză; întrebări, interpelări și răspunsuri; 

Pentru ședința Senatului din 4 decembrie: ora 9.00 avem 

declarații politice; se aprobă programul de lucru al Senatului pentru 

perioada viitoare și inițiative legislative; programul, declarații 

politice; lucrări în plen. 

Dacă nu aveți observații, vă propun s-o considerăm adoptată. 

 

PUNCTUL 10: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru        

perioada 9 – 14 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru al Senatului pentru perioada 9 – 

14 decembrie 2019: 
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- luni: ședință pregătitoare; Birou permanent; Comitetul 

liderilor; lucrări în grupurile parlamentare; orele 16.00 – 18.00, 

lucrări în plen, inițiative legislative și – atenție! – vot final pe 

inițiativele cu caracter organic; ora 18.00 – 18.15, pauză; 18.15 – 

19.45, întrebări, interpelări și răspunsuri transmise prin radio; 

- marți, 10 decembrie: lucrări în comisiile permanente; 

- miercuri, 11 decembrie: declarații politice; lucrări în plenul 

Senatului; lucrări în comisiile permanente; 

- joi, 12: lucrări în comisiile permanente; 

- vineri și sâmbătă: activități în circumscripțiile electorale. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm acest program.  

 

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI EUROPENE 

PUNCTUL 11: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

interparlamentară la nivel de comisii cu tema: ”Prioritățile 

politicii externe a Uniunii Europene pentru noul ciclu 

instituțional”, Bruxelles, 4 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trec la participările la reuniuni europene. 

Avem un memorandum intern pentru participarea la reuniunea 

interparlamentară la nivel de comisii cu tema: ”Prioritățile politicii 

externe a Uniunii Europene pentru noul ciclu instituțional”, 

Bruxelles, 4 decembrie 2019. 

La acțiune participă domnul senator Cristian-Sorin 

Dumitrescu, președintele Comisiei pentru politică externă și doamna 

Cristina Nicolae, consilier în cadrul Direcției generale cooperare 

parlamentară externă. 

Avem aviz favorabil din partea Comisiei pentru afaceri 

europene. Avem avizul cel mai important, domnul Tánczos Barna, 

chestor al Senatului, cu precizarea că participarea consilierului va fi 

decisă de Biroul permanent – pe care o să o facem astăzi – și avem 

aviz favorabil, evident, din partea Grupului parlamentar al 

Partidului Social Democrat. 

Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm 

memorandumul intern. 

Nu este cazul. Aprobat. 
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PUNCTUL 12: 

Memorandum intern privind acordul pentru oportunitatea 

participării la dezbaterea interparlamentară ”Dreptul la 

deconectare – un drept sau o impunere”, Bruxelles, 5 decembrie 

2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind acordul pentru oportunitatea 

participării la o dezbatere interparlamentară ”Dreptul la deconectare 

– un drept sau o impunere”, care are loc la Bruxelles pe 5 decembrie 

2019. 

V-aș ruga pe cei care sunteți mai în temă cu aceste chestiuni să 

vă exprimați punctele de vedere pentru a putea lua o hotărâre în 

legătură cu oportunitatea participării la dezbatere. 

Dacă nu avem, putem merge pe ideea că aprobăm 

memorandumul? 

E vorba de tinerii parlamentari, fiecare grup parlamentar...  

 

(Discuții în sală.) 

 

Să lăsăm la Comitetul liderilor, da? 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Da. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

 

 

RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE 

PUNCTUL 13: 

Situația cheltuielilor privind deplasările în străinătate la data de 

2 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Relații parlamentare externe. 

Avem situația cheltuielilor de deplasare în străinătate până la 

data de 2 decembrie. 

Vă propun să luăm act de situația cheltuielilor. 
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Domnul Tánczos Barna, vă rog. 

 

Domnul Tánczos Barna: 
Mulțumesc, domnule președinte. 

Ca de obicei, la începutul fiecărei luni facem o prezentare 

succintă a situației cheltuielilor. 

Vă rog să observați că, în urma unei administrări chibzuite a 

fondurilor disponibile, avem o economie consistentă. 

Am implementat câteva reguli care, ați văzut și astăzi, ele 

funcționează și cred că acele deplasări care de foarte multe ori au 

fost fără nicio regulă, cu un staff prea numeros și fără o justificare 

clară, au început să dispară. 

Drept urmare, încheiem anul în mod chizuit, cu o economie nu 

foarte mare, 10 – 15%, și cred că lucrurile evoluează într-o direcție 

bună. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Doresc să folosesc acest prilej pentru a da un semnal liderului 

UDMR din Senat să ia notă de faptul că participarea și implicarea 

domnului Tánczos Barna în cheltuielile pentru deplasare este un atu 

extrem de important pentru noi toți și vreau să țineți cont de acest 

lucru. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Vom veni cu o propunere în acest sens. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc mult. 

Am luat act de prezentarea cheltuielilor. 

 

PUNCTUL 14: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei pentru cultură, știință, educație și media a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, Paris, 5 - 6 decembrie 2019 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avem un memorandum intern privind participarea la 

reuniunea Comisiei pentru cultură, știință, educație și media a 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Paris, 5 - 6 decembrie 

2019. 

Evident că este o acțiune foarte importantă, pentru că la ea 

participă doamna senator Alina Gorghiu și domnii senatori Cristian 

Dumitrescu și Ioan Popa. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

4 – 6 decembrie. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Așa scrie aici, te rog să te uiți. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Scrie greșit. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Aoleu! Cică e 4 – 6, nu 5 – 6. 

Vă rog să corectăm atunci. 

 

(Discuții în sală.) 

 

Deci, încă o dată. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Am vorbit cu secretariatul. E în regulă. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

E în regulă? 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Ei socotesc nu intervalul în care ești plecat, ci efectiv ziua... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

OK. Deci rămâne 4 – 6, plecarea urmează să fie în funcție de 

legăturile aeriene. 
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Vreau să specific că e vorba de doamna Alina Gorghiu, 

Cristian Dumitrescu și Ioan Popa, care sunt membri ai delegației 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului 

Europei, precum și de doamna Carmen Ionescu, consilier în cadrul 

Direcției generale cooperare parlamentară. 

Aviz favorabil, Comisia externă. Avizul favorabil 

fundamental, Tánczos Barna. Aviz favorabil, PNL. Aviz favorabil, 

PSD. 

Vă propun să adoptăm acest memorandum intern. 

Dacă nu sunt observații, s-a aprobat. 

 

PUNCTUL 15: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei pentru afaceri politice și democrație a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, Paris, 9 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei pentru afaceri politice și democrație a Adunării 

Parlamentare a Consiliului Europei, Paris, 9 decembrie 2019. 

La acțiune participă domnul senator Ioan Popa, membru al 

delegației. 

Avem aviz favorabil din partea Comisiei pentru politică 

externă și aviz favorabil din partea domnului Tánczos Barna. 

Vă propun să aprobăm memorandumul respectiv. 

Nu sunt observații. 

Memorandumul a fost aprobat. 

 

PUNCTUL 16: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru 

afaceri juridice și drepturile omului, Paris, 10 decembrie 2019, 

și la cea de-a 80-a reuniune plenară a Comisiei Europene 

împotriva Rasismului și Intoleranței, Strasbourg, 11 – 13 

decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

Comisiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru 
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afaceri juridice și drepturile omului, Paris, 10 decembrie 2019, și la 

cea de-a 80-a reuniune plenară a Comisiei Europene împotriva 

Rasismului și Intoleranței de la Strasbourg, 11 – 13 decembrie 2019. 

La acțiune participă domnul senator Titus Corlățean, membru 

al delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei, și domnul Răzvan Tănase, consilier în cadrul 

Direcției generale cooperare parlamentară externă. 

Costul transportului internațional și indemnizația vor fi 

rambursate de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 

evident, după încheierea acțiunii. 

Avem aviz favorabil de la Comisia pentru politică externă, 

aviz favorabil, Tánczos Barna, aviz favorabil din partea Grupului 

parlamentar al Partidului Social Democrat. 

Vă propun să aprobăm acest memorandum intern. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Dacă-mi permiteți. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog.  

 

Domnul Titus Corlățean: 

Dacă-mi permiteți un scurt comentariu. 

Într-adevăr, cheltuielile sunt acoperite de Consiliul Europei. 

Întoarcerea nu va fi cea care-i prevăzută aici, din rațiuni de natură 

internă, va fi în aceeași zi, vineri, 13, dar e procesat în curs acum, va 

fi de dimineață.  

Și am vrut să rămână pe bandă nu cea de după-amiază, ci ceva 

mai repede, dar în cursul dimineții. Și vom comunica toate datele 

tehnice secretariatului general. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 

Secretariatul general ia notă, sunt convins, cu observațiile 

prezentate de domnul vicepreședinte al Biroului permanent al 

Senatului. 
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PUNCTUL 17: 

Memorandum intern privind participarea la Conferința 

statelor părți la Convenția – cadru a Națiunilor Unite privind  

schimbările climatice, Madrid, 9 – 13 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la memorandum intern privind participarea la 

Conferința statelor părți la Convenția – cadru a Națiunilor Unite 

privind schimbările climatice, Madrid, 9 – 13 decembrie. 

La acțiune participă domnul senator Aurel Horea Spororan, 

membru al delegației Parlamentul României la Adunarea 

Parlamentară a Mediteranei, și doamna Elena Ruxandra Cazacu, 

consilier în cadrul Direcției generale cooperare parlamentară 

externă. 

Avem aviz favorabil de la Comisia pentru politică externă, 

aviz favorabil cheie al domnului Tánczos Barna, cu participarea 

consilierului – va trebui să aprobăm odată cu aprobarea 

memorandumului în Biroul permanent – și aviz din partea Grupului 

parlamentar PSD. 

Vă propun să aprobăm memorandumul intern și aprobarea 

participării consilierului de la această acțiune. 

 

PUNCTUL 18: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

parlamentară și la sesiunea la nivel înalt a Conferinței statelor 

părți la Convenția–cadru a Națiunilor Unite privind 

schimbările climatice, Madrid, 10 – 11 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea la reuniunea 

parlamentară și la sesiunea la nivel înalt a Conferinței statelor părți 

la Convenția–cadru a Națiunilor Unite privind schimbările 

climatice, Madrid, 10 – 11 decembrie 2019. 

La acțiune participă domnul senator Derzsi Ákos, membru al 

Biroului executiv al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. 

Aviz favorabil, Comisia pentru politică externă, avizul 

favorabil de la domnul Tánczos Barna și aviz favorabil din partea 

Grupului UDMR. 
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Dacă nu sunt observații, vă propun să aprobăm acest 

memorandum intern. 

Memorandumul a fost aprobat. 

 

 

PUNCTUL 19: 

Memorandum intern privind vizita oficială a delegației 

Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia de 

Nord, conduse de domnul Ioan Cristian Chirteș, președintele 

Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia de 

Nord, Skopje, Macedonia de Nord, 4 – 6 decembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind vizita oficială a delegației 

Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia de 

Nord, condusă de domnul Ioan Cristian Chirteș, președintele 

Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia de 

Nord, la Skopje, în perioada  4 – 6 decembrie 2019. 

La acțiune participă domnul Ioan-Cristian Chirteș și doamna 

Raluca Petronela Șerban, consilier în cadrul Direcției generale 

cooperare parlamentară externă. 

Organizatorii suportă cheltuielile de cazare pentru domnul 

senator. 

Vă propun ca, odată cu aprobarea acestui memorandum, să 

aprobăm și participarea consilierului – mă refer la doamna Petronela 

Șerban. 

Dacă nu sunt observații, atunci vă propun să-l adoptăm. 

Memorandumul a fost aprobat. 

 

PUNCTUL 20: 

Informare privind vizita în Regatul Hașemit al Iordaniei a 

Grupului special pentru Mediterană și Orientul Mijlociu și a 

Subcomisiei pentru securitatea viitorului și capabilități de 

apărare din cadrul Adunării Parlamentare NATO, Amman, 18 

– 21 noiembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Informare privind vizita în Regatul Hașemit al Iordaniei a 

Grupului pentru Mediterană și Orientul Mijlociu și a Subcomisiei 
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pentru securitatea viitorului și capabilități de apărare din cadrul 

Adunării Parlamentare NATO. A avut loc la Amman în 18 – 21 

noiembrie 2019. 

Biroul permanent ia act de această informare. 

Vă mulțumesc. 

 

 

ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE 

PUNCTUL 21: 

Solicitarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității privind punerea la dispoziție a foaierului sălii de 

plen a Senatului, în perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, în 

vederea organizării expoziției intitulate ”În căutarea libertății. 

Eroi fără glorie” 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la organizatorico-administrative.  

Avem, de fapt, o singură problemă. Avem o solicitare din 

partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

privind punerea la dispoziție a foaierului sălii de plen a Senatului, în 

perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2020, în vederea organizării 

expoziției intitulate ”În căutarea libertății. Eroi fără glorie”. 

Vă propun să aprobăm această solicitare. 

Dacă nu aveți observații, aprobăm această solicitare. 

Solicitarea a fost aprobată. 

Da. Domnul Corlățean, vă rog. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Nu știu dacă avem avem un punct diverse, dar îmi fac o 

datorie de onoare, să rămână pe bandă. 

Am fost căutat în ultimele zile de foști omologi din Albania 

sau actuali omologi în plan parlamentar care au dorit un singur 

lucru: să mă roage să transmit României, autorităților române, 

mulțumirea pentru modul în care statul român s-a mișcat cu echipele 

de salvatori, lucruri care au generat un impact la nivelul opiniei 

publice din Albania extraordinar – am filmulețe și am fotografii 

primite – e o simpatie uriașă față de România și solidaritatea arătată 

prin echipele de salvatori SMURD, cei care au fost acolo, care au 

salvat... 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Plus ajutoarele. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

... plus ajutoarele. 

Nu vă spun că de Ziua Națională a României au cam umplut 

marile orașe cu tricolorul României, afișat electronic, și cu felicitări 

la adresa României de ziua națională. 

Voiam să transmit acest lucru, că e bine să se știe. Ușile lor 

sunt toate deschise pentru relația cu România în continuare, ba chiar 

mai deschise decât erau – și erau oricum deschise. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 

Dacă nu mai sunt alte teme, trecem la chestiile serioase, mă 

refer la ședința Comitetul liderilor grupurilor politice, care decid în 

realitate ceea ce facem noi. 

Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră! 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.21. 

 

 


