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S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din 2 octombrie 2019 
 

 

 

Şedinţa a început la ora 11.15. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Teodor-Viorel Meleșcanu, 

preşedintele Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Robert-Marius 

Cazanciuc, domnul senator Titus Corlățean, domnul senator Șerban-

Constantin Valeca, doamna  senator  Alina-Ștefania Gorghiu – 

vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, domnul senator Ion Ganea 

domnul senator Ion-Marcel Vela – secretari; domnul senator Marius-

Alexandru Dunca, domnul senator Paul Stănescu, domnul senator Cornel 

Popa – chestori. 

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Radu-Cosmin Preda 

– Grupul parlamentar al PSD,  domnul senator Mario-Ovidiu Oprea – 

Grupul parlamentar al PNL, domnul senator Cseke Attila-Zoltan – Grupul 

parlamentar al UDMR.   

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – secretar general al Senatului, 

domnul Timotei Stuparu – secretar general adjunct, doamna Roxana Truinea – 

directorul general al Direcţiei generale legislative, doamna Camelia Tomescu 

– directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi evidenţă legislativă, 

doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei pentru organizarea lucrărilor 

plenului şi comisiilor, domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei 

secretariat general, doamna Ileana Juncu – Direcția secretariat general, 

doamna Raluca Zota – director la Cabinetul secretarului general, doamna 
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Elena Deaconescu – directorul general al Direcţiei generale economice, 

doamna Mihaela Butariu – director general la Direcţia generală cooperare 

parlamentară externă, doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru 

lucrările Biroului permanent.  
 
 

Din partea comisiilor permanente: 
 

Comisia pentru constituţionalitate – domnul senator George-Edward 

Dircă; 

Comisia pentru politică externă – domnul senator Cristian-Sorin 

Dumitrescu; 

Comisia pentru afaceri europene – domnul senator Cristian Ghica:  

Comisia pentru comunitățile de români din afara țării – domnul senator 

Dan Manoliu. 

 

TEHNICO-LEGISLATIVE 

PUNCTUL 11:  

 Proiecte de hotărâre a Senatului privind consultarea parlamentelor 

naţionale, conform Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la 

Lisabona 

 Proiecte de hotărâre a Senatului privind exercitarea controlului de 

subsidiaritate şi proporţionalitate, conform Protocolului nr. 2, anexat 

Tratatului de la Lisabona 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Declar deschisă ședința Biroului permanent al Senatului, care trebuia să 

înceapă la ora 11.00. Îmi cer scuze că nu am putut să citesc mai repede, dar 

am și eu limitele mele. 

Deci, începem cu tehnico-legislative.  

Avem un proiect de hotărâre a Senatului privind consultarea 

parlamentelor naţionale, conform Protocolului nr. 1, anexat Tratatului de la 

Lisabona și proiecte de hotărâre a Senatului privind exercitarea controlului de 

subsidiaritate şi proporţionalitate, conform Protocolului nr. 2, anexat 

Tratatului de la Lisabona. 

Proiectele de hotărâre se vor înscrie în proiectul ordinii de zi a 

Senatului. 

 

 



3 

 

PUNCTUL 11: 

Avizul Comisiei pentru constituționalitate prin care  

stabileşte competenţa de dezbatere de către Senat, în  

calitate de primă Cameră sesizată, a propunerii legislative  

pentru modificarea Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015  

privind stimularea participării în învăţământul preşcolar  

a copiilor provenind din familii defavorizate (B301/2019) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Avizul Comisiei pentru constituționalitate... în calitate de primă Cameră 

sesizată... a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 248 

învăţământul preşcolar. 

Biroul permanent hotărăște continuarea procedurii legislative la Senat, 

în calitate de Cameră primă sesizată. 

 

PUNCTUL 12: 

Solicitarea Comisiei pentru energie, infrastructură  

energetică și resurse minerale privind încadrarea  

în categoria legilor de complexitate deosebită a proiectului  

de lege a resurselor hidrominerale (L326/2019) şi stabilirea termenului 

de dezbatere şi adoptare de către Senat,  

în calitate de primă Cameră sesizată, a acestui  

proiect de lege de la 45 la 60 de zile 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Solicitarea Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse 

minerale. 

Ar urma să înscriem în proiectul ordinii de zi a Senatului, potrivit  art. 

93 alin.(4) din Regulament, după consultarea Comisiei pentru ape, păduri, 

pescuit și fond cinegetic, în calitate de comisie coraportoare. 

  Da. Nu mai este cazul să se prelungească termenul. Va fi pus astăzi pe 

ordinea de zi a ședinței Senatului. 

 

PUNCTUL 13: 

Solicitarea doamnei senator Alina-Ștefania Gorghiu,  

vicepreședinte al Senatului, privind dezbaterea de urgență 

a următoarelor propuneri legislative: 
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 propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal, de modificare şi de completare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr. 

254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

(L186/2019); 

 propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal (b414/2019); 

 propunere legislativă privind instituirea sistemului „Alertă Copil” 

(b415/2019); 

 propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a 

pedepselor privative de libertate (L104/2017) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Solicitarea doamnei senator Alina-Ștefania Gorghiu, vicepreședinte al 

Senatului, privind dezbaterea de urgență a mai multor propuneri legislative: 

abrogarea Legii nr.169/2017, completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, propunere legislativă privind instituirea sistemului „Alertă Copil”, 

propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor 

privative de libertate. 

Biroul permanent constată că Legea 186/2019 și Legea 104/2017 au 

fost respinse, respectiv adoptate tacit – prima respinsă și a doua adoptată tacit 

de Senat. 

Propunerea B414/2019 este trimisă spre avizare instituțiilor avizatoare 

și inițiatorul a solicitat procedură de urgență. 

De asemenea, pentru B415/2019 este trimisă spre avizare instituțiilor 

avizatoare. 

Dacă doriți să interveniți? 

Mulțumesc. 

 

PUNCTUL 14: 

Solicitarea domnului senator Mihai Fifor, președintele  

Comisiei pentru regulament, privind retragerea punctului de vedere al 

Comisiei pentru regulament privind constituirea Grupului parlamentar 

Democrația și retrimiterea la Comisie, pentru formularea unui punct de 



5 

 

vedere, a informării domnului senator Călin Popescu-Tăriceanu asupra 

constituirii Grupului parlamentar Democrația, precum și asupra 

conducerii acestuia 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Solicitarea domnului senator Mihai Fifor privind retragerea punctului 

de vedere al Comisiei pentru regulament privind constituirea Grupului 

parlamentar Democrația și retrimiterea la comisie pentru formularea unui 

punct de vedere a informării domnului senator Călin Popescu-Tăriceanu 

asupra constituirii Grupului parlamentar Democrația, precum și asupra 

conducerii acestuia. 

În ședința Biroului din 16 septembrie s-a hotărât transmiterea la 

Comisia pentru regulament, pentru elaborarea unui punct de vedere,  a 

informării domnului senator Călin Popescu-Tăriceanu asupra constituirii 

Grupului parlamentar Democrația, precum și asupra conducerii acestuia. 

Biroul urmează să analizeze și să decidă această solicitare a domnului 

senator Fifor. 

Dacă sunt intervenții? 

Doamna Gorghiu, vă rog. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Eu nu am înțeles rațiunea pentru care domnul Fifor, președintele acestei 

comisii, solicită retragerea punctului de vedere. Înțeleg că singurul motiv este 

că un coleg senator, și anume domnul Marius Nicoară, nu ar mai putea să 

funcționeze în această comisie. 

Era drăguț din partea domnului Fifor să vină să ne explice de ce, pentru 

că nu are niciun fel de rațiune. Plenul Senatului, așa cum spune regulamentul 

în articolele referitoare la comisii, și anume de la 45 până la finalizarea 

capitolului referitor la comisii, în urma propunerilor grupurilor parlamentare 

face desemnările în comisii și câtă vreme plenul a votat așa ceva, membrul 

comisiei rămâne în acea comisie și comisia funcționează legal. 

Ca atare, neavând niciun fel de bază regulamentară această propunere a 

domnului Fifor, o să vă rog să respingem solicitarea și să păstrăm pe ordinea 

de zi raportul acestei comisii așa cum a fost el formulat. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc și eu. 

Domnul Fifor, în adresa către Biroul permanent, a citat alin. (35) al 

art.53 care spune: „pierderea calității unui membru al unui grup parlamentar 

atrage încetarea de drept a funcției de conducere în cadrul unei comisii 

parlamentare”, din acest punct de vedere... 

 

Din sală: Și calitatea de membru în Comisia de regulament.  

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

...și în calitate de membru... deci, avem două propuneri din partea  

doamnei... 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan:  

Numai puțin, domnule președinte, dați-mi voie... dați-mi voie... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan:  

Mulțumesc. 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Sigur, pare că toată lumea are dreptate: și Comisia de regulament care a 

fost convocată legal de vicepreședintele în funcție, care, în lipsa președintelui 

…,– și asta și în adresa domnului Fifor se recunoaște că președintele comisiei 

nu era prezent –, și pe regulament, în lipsa președintelui, vicepreședintele 

îndeplinește aceste atribuții. Deci, și punctul de vedere al Comisiei de 

regulament, pe care l-am mai invocat aici grupurile parlamentare, se anunță 

în plenul Senatului, nu există altă procedură prevăzută de regulament. 

Și, desigur, există, de cealaltă parte, acest art.53 alin.(3) care se referă la 

încetarea de drept a funcției de conducere. A funcției de conducere, nu de 

membru. Pe de altă parte, după cum știți foarte bine din practică, componența 

nominală a fiecărei comisii se votează în plenul Senatului. Și avem art.48 

alin.(4) foarte clar. Deci, până când acest vot nu a avut loc și nu s-a schimbat 

componența nominală, pe persoană, până atunci în Comisia de regulament 

există persoanele care au fost votate ultima dată în mod validat. 

Domnul Nicoară a fost valid... votat... și face parte, din punctul nostru 
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de vedere, din această comisie. V-aș mai evoca, legat de adresa președintelui 

Comisiei de regulament, că mai avem o situație de genul acesta în care un 

senator și-a pierdut calitatea de membru, a trecut la un alt partid și 

îndeplinește în continuare funcția de președinte al Comisiei economice. Nu 

am nimic cu dânsul. Deci, dacă evocăm acest articol, atunci articolul trebuie 

aplicat și pentru alții ori suntem în situația în care această chestiune este puțin 

forțată. 

Sigur, știm această dezbatere legată de constituirea grupurilor 

parlamentare – da? – stimați colegi. Acesta este regulamentul. Noi l-am făcut. 

Sigur, nu am prevăzut o asemenea situație, pentru că nu am crezut că se va 

întâmpla o asemenea situație, dar, dacă mergem pe regulament, grupul 

parlamentar care dorește să se constituie, dacă are membrii necesari, va trebui 

să fie lăsat, să fie anunțat în plenul Senatului, și să se constituie. 

Acesta este punctul nostru de vedere. Altfel, putem să facem dispute 

juridice și sigur că fiecare parte are un pic de dreptate, dar rămâne, încă o 

dată, articolul care prevede „componența nominală a comisiilor se aprobă în 

plenul Senatului”. 

Ultima aprobare pe Comisia de regulament este de cinci membri. 

Când vor fi numai patru membri, când plenul Senatului votează altceva, 

atunci suntem în altă situație. Până atunci poziția, punctul de vedere al 

Comisiei de regulament trebuie avut în vedere. Asta este opinia noastră. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 

Domnul Preda? 

Domnul Oprea. 

  

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doar o completare la cele spuse de distinsul coleg. Chiar dacă, în acest 

moment, nu s-a anunțat că nu există Grupul ALDE, aduceți-vă aminte că, 

atunci când s-a desființat Grupul PMP, s-a anunțat în plen acest lucru. În 

privința Grupului ALDE nu s-a întâmplat acest demers, dar chiar să zicem că 

nu mai există Grupul ALDE, în acest moment, toți membrii fostului grup 

ALDE sunt prezenți la comisii și votează. 

Or, dacă ar fi să considerăm că de drept nu mai sunt membri ai comisiei 

– săracii! – nici vorbă de drept de vot. Însă nu s-a întâmplat acest lucru, iar 
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articolul respectiv este evident că se referă la biroul de conducere a comisiei. 

Mai mult decât atât, se poate aplica în cazul unui coleg care a trecut la un alt 

grup parlamentar și deține această funcție de președinte de comisie. 

Mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc. 

Doamna Alina Gorghiu, după care domnul Corlățean. 

Vă rog. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Stimați colegi, aș face și eu această distincție pe care domnul Fifor, din 

păcate, în solicitarea Domniei Sale, nu a făcut-o, și anume vorbim de art.53 

alin.(3) pe care îl invocă domnul Fifor și majoritatea PSD din BP. Acesta 

spune foarte clar: „pierderea calității de membru al unui grup parlamentar 

atrage încetarea de drept a funcției de conducere”, nu a calității de membru. 

Vă rog să nu ne pierdem în... sau să facem confuzia între cele două 

lucruri, pentru că Marius Nicoară, senatorul ALDE, nu a votat în calitate de 

membru al biroului comisiei, ci în calitate de membru. Că ești vicepreședinte, 

că ești președinte, că ești secretar al unei comisii, ai vot egal cu calitatea de 

membru. 

Deci, v-aș ruga, în aceste condiții, să țineți cont și să respectați 

hotărârea plenului Senatului referitoare la componența comisiilor, astfel încât 

o să vă rog să supuneți la vot propunerea pe care v-am făcut-o acum câteva 

minute, și anume de retragere... de respingere a solicitării domnului Fifor. 

Vă mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Eu voi fi concis. Nu știu dacă e cazul să intrăm în toate dezbaterile cu 

argumente pro și contra, dar există un drept regulamentar al președintelui 

oricărei comisii senatoriale sau din Camera Deputaților de a solicita 

retrimiterea la comisie a unui dosar care se află pe masa comisiei, respectiv a 

Biroului permanent. E o solicitare regulamentară pe care puteți să o supuneți 

–  și vă rog să o supuneți! – votului, fără să mai intru în dezbateri legate, de 
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exemplu, de faptul că, odată ce ți-ai pierdut, de drept, potrivit 

Regulamentului, calitatea de vicepreședinte, ți-ai pierdut calitatea de a 

convoca ședința respectivă în absența președintelui. Da? 

Vă mulțumesc. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Sunt două propuneri. 

Este o propunere a doamnei Gorghiu să respingem această solicitare a 

domnului Fifor. Și, a doua, propunerea domnului vicepreședinte Corlățean de 

a retrimite la comisie această solicitare. 

Pentru doamna Gorghiu, în ordinea prezentării, cine este pentru 

propunere? Vă rog să ridicați mâna. 

Unu... doi... trei. 

Împotrivă? 1, 2... 

 

Domnul Marian Pavel: 

Opt. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Opt. Propunerea nu a trecut. 

Supun la vot propunerea domnului vicepreședinte Corlățean... Ce spui? 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Propunerea președintelui comisiei... propunerea președintelui comisiei 

de retrimitere... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Da. Este solicitarea de retrimitere la comisie a președintelui comisiei. 

Vă rog să votați. 

 

Din sală: 8 pentru. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Împotrivă? 

 

Domnul Cornel Popa:  

Eu tot șapte văd, dar numărați opt. 
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Domnul Marian Pavel: 

Suntem opt. Suntem opt. Mai numărați o dată. 

 

Domnul Cornel Popa: 

Am numărat. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Sunt opt, sunt opt... 

 

Domnul Marian Pavel: 

Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt... 

 

Domnul Cornel Popa: 

Nu văd mâinile ridicate. Dumneavoastră numărați opt direct. 

 

Domnul Marian Pavel: 

Dumneavoastră nu ați ridicat niciodată mâna și v-am pus. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Urmează să fie trimisă la comisie. 

Vă mai aduceți aminte de un faimos grup care se numea „Unirea”? O să 

vă povestesc când avem timp liber să vedeți cum s-a procedat în cazul 

respectiv, care reprezintă un precedent. 

 

PUNCTUL 15: 

Punctul de vedere al Comisiei pentru regulament privind constituirea 

Grupului parlamentar Democrația 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Un punct de vedere al Comisiei pentru regulament privind constituirea 

Grupului parlamentar Democrația pe care îl avem... 

 

Domnul Marian Pavel: 

L-am retrimis la comisie. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

A fost retrimis, practic, ca urmare a votului pe care l-am avut. 
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PUNCTUL 16: 

Proiectul punctului de vedere întocmit de Comisia pentru  

constituționalitate asupra sesizării de neconstituţionalitate a  

Hotărârii Senatului nr. 36/2019 pentru alegerea președintelui  

Senatului, formulate de un număr de 33 de senatori, membri ai  

Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, ai Grupului 

parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România,  

precum și senatori neafiliați 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Punctul de vedere întocmit de Comisia pentru constituționalitate asupra 

sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 36/2019 pentru 

alegerea președintelui Senatului, formulate de un număr de 33 de senatori, 

membri ai Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, ai Grupului 

parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și senatori 

neafiliați. 

El a fost trimis la Comisia pentru constituționalitate, care a elaborat un 

punct de vedere și propunerea este ca Biroul permanent să-și însușească 

punctul de vedere și să hotărască transmiterea acestuia la Curtea 

Constituțională. 

Dacă sunt observații? 

Dacă nu, s-a adoptat. 

Urmează să fie trimis și rugămintea este în procedură de urgență pentru 

că avem termen în ceea ce privește solicitarea Curții Constituționale. 

 

PUNCTUL 17: 

Memorandum intern privind participarea domnului Hitoshi Noda, 

ambasadorul Japoniei la București, sau a domnului Takahiko Watabe, 

însărcinat cu afaceri ad-interim, la ședința de plen a Senatului  

în care se va dezbate proiectul de lege pentru ratificarea Acordului  

de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale  

membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte,  

semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (L501/2019) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind participarea domnului Hitoshi Noda, 

ambasadorul Japoniei la București, sau a domnului Takahiko Watabe, 

însărcinat cu afaceri, la ședința de plen a Senatului în care se va dezbate 
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proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre 

Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de 

altă parte. 

Potrivit Regulamentului Senatului, la ședințele publice pot asista 

diplomați, reprezentanți ai presei, radioului și televiziunii, precum și alți 

invitați pe bază de acreditare. 

În consecință, vă propunem să aprobăm memorandumul intern, dacă nu 

sunt observații. 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 18: 

Solicitarea Consiliului Concurenței privind neadoptarea  

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în  

cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de  

concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea  

Legii concurenţei nr. 21/1996 (L163/2017) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Solicitarea Consiliului Concurenței privind neadoptarea proiectului de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 

privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor 

legislaţiei în materie de concurenţă şi a Legii concurenţei nr. 21/1996. 

Proiectul de lege a fost înscris în proiectul ordinii de zi a ședinței 

Senatului din 23 și 25. 

Solicit punctul de vedere al Biroului permanent pe această temă. 

De fapt, dacă vă uitați la anexă, una din propuneri este ca și 

parlamentarii să participe la aceste discuții. Asta e practic... 

Deci au tradus și au transmis la Comisia Europeană raportul comun și 

ceea ce ne semnalează este că, în măsura în care comisiile de raport ale 

Senatului doresc să participe la întâlnire sau să desemneze experți, Consiliul 

Concurenței va facilita participarea acestora la întâlnirea sus-menționată, 

dacă există vreun interes din partea membrilor Biroului.  

Dacă nu, am clasat-o. 

 

PUNCTUL 19: 

Solicitarea Ministerului Afacerilor Europene privind  

comunicarea unui calendar pentru adoptarea  
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proiectului de lege pentru modificarea şi completarea  

unor acte normative din domeniul penal în  

vederea transpunerii unor directive  

ale Uniunii Europene (L217/2017) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Solicitarea Ministerului Afacerilor Europene privind comunicarea unui 

calendar pentru adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative inclusiv transpunerea unor directive 

europene. (L217/2017)  

Vă rog să fiți de acord să constatăm că acest proiect de lege a fost 

adoptat deja la Senat la data de 4 septembrie 2017, așa că nu se mai impune.  

 

PUNCTUL 20: 

Raportul de activitate al Autorității Naționale de  

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter  

Personal aferent anului 2018 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Următorul punct, Raportul de activitate al Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aferent anului 2018. 

Ele se transmit Senatului și Camerei Deputaților, Guvernul României, 

Comisiei Europene și Comitetului European pentru protecția datelor. 

Biroul permanent vă propune să hotărâm transmiterea la Comisia 

juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru întocmirea 

raportului până la data de... 

Vreau o propunere. Nu e nimeni de la Comisia juridică? Tu ești. Cine? 

Șerban? 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Șerban. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Cât? 22.  

22 octombrie, dacă sunteți de acord. 

Dacă nu sunt observații, considerăm adoptat. 
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PROGRAMUL DE LUCRU 

PUNCTUL 21: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru  

perioada 30 septembrie-5 octombrie 2019 

 asigurarea conducerii şedinţei Senatului în data de 2 octombrie 2019; 

 proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 2 octombrie 2019; 

 situația inițiativelor legislative care pot fi înscrise pe ordinea de zi a 

plenului Senatului  

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru. 

Stimați colegi, astăzi... în săptămâna respectivă am avut, așa cum știți, 

activități în circumscripțiile electorale, lucrări în comisiile permanente, marți, 

și astăzi avem: ședința pregătitoare, ședința Biroului permanent și lucrări în 

plen de la ora 12.00 până la 15.00 – dezbaterea inițiativelor legislative 

înscrise în ordinea de zi. Vor veni la vot final. 

Joi, lucrări în comisii. 

Vineri, activități în circumscripțiile electorale. 

Am o mare rugăminte la dumneavoastră, întrucât s-a fixat pentru ora 

15.00 citirea moțiunii de cenzură... 

 

Din sală: Și sâmbătă. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Modificăm un pic programul. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Nu. Rugămintea mea este nu să modificăm că de la 15.00 punem 

citirea, dar rugămintea mea este, întrucât avem foarte multe inițiative 

legislative care sunt cu termen, să începem să fim cât mai practici și mai 

aplicați. 

Dacă nu sunt probleme... 

A! Sâmbătă. Pardon 

Sâmbătă, în loc de activități în circumscripțiile electorale, ora 12.00... 

 

Domnul Titus Corlățean: 

11.00. 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

11.00? A! exact, că tu ai propus-o.  

11.00 – dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzură... 

Și cred că și prezentarea deciziei Curții Constituționale pe probleme – 

Alina! – de... 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Da. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

... pe probleme de referendum. Cred că e și aia pe ordinea de zi. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Ca să fie. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

11.00. Mă rog, om vedea... Dumnezeu e mare, se uită la noi de sus, 

așa... 

Cu această...  

Stai, că mai avem și pe 7-12. Nu vreți? Nu vă interesează? Mai avem. 

Aici suntem o instituție serioasă, Alina, nu e așa... 

 

PUNCTUL 22: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru 

perioada 7-12 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru al Senatului pentru perioada 7-12 

octombrie; cu ședință pregătitoare a Biroului permanent al Senatului, luni, la 

ora 12.30, Birou permanent, ședința Comitetului liderilor, lucrări în grupurile 

parlamentare, lucrări în plenul Senatului, interpelări-întrebări și răspunsuri 

până la ora 19.45. 

Marți, lucrări în comisii; 

Miercuri: declarații politice în plenul Senatului; 

Joi, lucrări în comisiile permanente; 

Vineri, activități în circumscripțiile electorale; 

Sâmbătă, activități în circumscripții electorale. 

Dar vreau să spun așa: noi trebuie să facem și... A, dar eu sunt aici cu 
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domnul Ganea și cu Silvia Dinică. 

 

 situația inițiativelor legislative care pot fi înscrise pe ordinea de zi a 

plenului Senatului  

 

De asemenea, vă supun atenției dumneavoastră ordinea de zi a ședinței 

de azi a Senatului, prevăzută pentru ora 12.00. O aveți. 

Dacă nu sunt observații, o considerăm adoptată. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

 

PARTICIPĂRI LA REUNIUNI EUROPENE 

PUNCTUL 23: 

Memorandum intern privind participarea domnului senator  

Tanczos Barna la ”Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, 

Bruxelles, 7-10 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la participări la reuniuni europene. E un memorandum foarte 

important, pentru că privește participarea domnului senator Tanczos Barna la 

„Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor” la Bruxelles. 

Avem avize de la toate instituțiile. 

Vă propun să aprobăm memorandumul intern. 

Dacă nu sunt observații, e aprobat. 

 

PUNCTUL 24: 

Memorandum intern privind Conferința comisiilor  

pentru agricultură din parlamentele Uniunii Europene 

„PAC 2020 – De la argumente la un acord”, 

Helsinki, 27-28 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Memorandum privind Conferința comisiilor pentru agricultură din 

parlamentele Uniunii Europene „PAC 2020 – De la argumente la un acord”. 

E la Helsinki, 27-28 octombrie. 

Participă doamna senator Silistru, președintele Comisiei pentru 

agricultură, evident, domnul Tánczos Barna, chestor al Senatului, precum și 

doamna Raluca Contanu sau Conțanu? Cum? Aici scrie Contanu.   

 



17 

 

Din sală: Așa e. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Așa e? Corect. Bine. Consilier în cadrul Comisiei pentru agricultură, 

industrie alimentară și dezvoltare rurală. 

Avem avize din partea tuturor și vă propun să aprobăm acest 

memorandum, dacă nu sunt observații. 

Nu sunt. 

Vă mulțumesc. 

 

RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE 

 

PUNCTUL 25: 

Situația cheltuielilor privind deplasările în  

străinătate la data de 2 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Relații parlamentare externe. 

Situația cheltuielilor privind deplasările în străinătate la data de 2 

octombrie. 

Vă rog să luați act de acest document. 

 

PUNCTUL 26: 

Memorandum intern privind participarea președintelui  

Senatului și a delegației Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

la cea de-a 141-a Adunare a  

Uniunii Interparlamentare și reuniunile asociate,  

Belgrad, 12-17 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:  

Trecem la memorandumul intern privind participarea președintelui 

Senatului și a delegației Grupului Român al Uniunii Interparlamentare la cea 

de-a 141-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și reuniunile asociate, 

Belgrad, 12-17 octombrie 2019. 

Participă Teodor Meleșcanu, Doru-Adrian Pănescu, Victorel Lupu, 

precum și doamna senator Silvia-Monica Dinică, secretar al Senatului. De 

asemenea, participă doamnele Cristina Dumitrescu, Adriana Badea și domnul 

Gruia Jacotă. Avem avize favorabile.  
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Dacă nu aveți observații, vă propun să adoptăm acest memorandum 

intern. 

S-a adoptat. 

 

PUNCTUL 27: 

Memorandum intern privind modificarea coordonatelor  

de deplasare aferente participării la Forumul zootehniei,  

organizat în localitatea Clermont-Ferrand,  

Republica Franceză, 2-4 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind modificarea coordonatelor de deplasare 

aferente participării la Forumul zootehniei, organizat în localitatea Clermont-

Ferrand, Republica Franceză, 2-4 octombrie. 

Domnul Tánczos Barna, chestor. Se solicită aprobarea din buget a 

sumei de 295 de euro, reprezentând costurile legate de modificarea biletului 

de avion. Vă propun să fiți de acord cu acest memorandum. 

Dacă nu sunt observații, a fost aprobat. 

 

PUNCTUL 28: 

Memorandum intern privind desemnarea delegației 

Senatului la Forumul global al femeilor lideri,  

Reykjavik, 18-20 noiembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum intern privind desemnarea delegației Senatului la 

Forumul global al femeilor lideri, la Reykjavik, noiembrie 2019. 

Se solicită desemnarea – vă rog să luați notă cu toții – a două doamne 

senator care să reprezinte Senatul. 

Cred că cel mai bine e Comitetul liderilor să vă întâlniți și să faceți 

propunerile, da? 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 29: 

Informări privind: 

 participarea domnului senator Șerban Valeca, vicepreședinte al 

Senatului, la vizita de lucru efectuată în Statele Unite ale Americii de 

către doamna Viorica Dăncilă, prim-ministrul României; 
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 participarea la Conferința interparlamentară privind politica 

externă și de securitate comună și politica de securitate și apărare 

comună, Helsinki, 4-6 septembrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Informare privind participarea domnului Șerban Valeca la vizita de 

lucru în Statele Unite a doamnei Viorica Dăncilă. 

Vă propun să luăm act de raport. 

Doriți? Intervenții cineva? Nu. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Nu, domnule președinte. 

 

ORGANIZATORICO-ADMINSTRATIVE 

PUNCTUL 30: 

Solicitarea domnului Cristian Dragoș Ștefănescu și a  

domnului Răzvan Hainăroșie, reprezentanți ai Universității  

de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, privind punerea la  

dispoziție a foaierului sălii de plen, în vederea organizării 

celei de-a patra ediții a ENT Masterclass Europe,  

în perioada 21-22 august 2020 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem atunci la organizatorice și administrative. 

Solicitarea domnului Cristian Dragoș Ștefănescu și a domnului Răzvan 

Hainăroșie, de al Universitatea „Davila” privind punerea la dispoziție a 

foaierului sălii de plen, în vederea organizării celei de-a patra ediții a 

Masterclass Europa. 

Biroul permanent poate aproba solicitarea, dacă nu sunt observații. 

Vă propun să fiți de acord și să aprobăm această solicitare. 

Vă mulțumesc. 

 

PUNCTUL 31: 

Memorandum intern cu tema: măsuri organizatorice 

privind structura serviciilor Senatului 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Memorandum privind măsuri organizatorice referitoare la structura 
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serviciilor Senatului. E vorba de niște treceri de la un grup la altul. 

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

Aveți... Înainte de asta, vreau să o rog pe doamna secretar general să 

distribuie CV-ul doamnei Cristina Ionescu. Săptămâna trecută v-am rămas 

dator cu o prezentare exhaustivă a temei. A venit, bineînțeles, decizia de 

pensionare pentru domnul Calimente. Da. 

Și propunerea este pentru doamna Cristina Ionescu. Poate puteți CV-

ul... A! L-ai primit. OK. Așa. 

Cu mare dragoste o să găsim o soluție și pentru domnul Calimente, fără 

nicio problemă. Da. E pensionar. Vedem ce mai poate... 

Dacă nu sunt... 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Susținem. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Se susține. De acord. Da? 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Un vot împotrivă. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Un vot împotrivă. Două? Și tu? 

 

Din sală: Nu. Un vot împotrivă. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Păi, ai ridicat mâna și... Deci nu. 

Deci un vot împotrivă, doamna Alina Gorghiu. Vă rog să fie prins în 

stenogramă: când se duce pentru anumite chestiuni la secretarul general 

adjunct să fie primită foarte bine. 

Deci vă propun să adoptăm acest document. 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Domnule președinte, în BP faceți?... Nu cred. 

 

(Discuții.) 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Și vă invit cât mai rapid și mai bine la ședința de plen. 

Mulțumesc mult. 

Te rog frumos, domnule Vela. 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

Domnule președinte, la conducerea ședinței, doamna Silvia-Monica 

Dinică este învoită, este absentă astăzi, și aș dori să precizez că țin eu locul 

Domniei Sale la prezidiu la plen. Și aș dori staff-ul... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mă deranjează, că aș prefera-o pe doamna Dinică decât pe tine, dar, mă 

rog... 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

Poftiți? 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Aș prefera-o pe doamna Dinică decât pe tine, dar... 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

Atunci vă rog să o așteptați până săptămâna viitoare și să-l desemnați pe 

domnul Valeca să conducă. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bine. Am înțeles. Am luat notă de schimbare. 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

Și aș ruga staff-ul pe viitor lunea să fiu eu trecut și miercurea – a doua 

ședință din săptămână – doamna Monica. 

  

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Schimbăm săptămâna viitoare. 

 

Domnul Ion-Marcel Vela: 

Mulțumesc. 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bine. Mulțumesc foarte mult. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 11.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


