
 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului  

din data de 7 octombrie 2019 
 

 

Şedinţa a început la ora 13.11. 

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, doamna  senator  Alina-Ștefania 

Gorghiu – vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, domnul 

senator Ion Ganea, domnul senator Ion Marcel Vela, doamna 

senator Silvia-Monica Dinică – 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 

Florin-Vasile Cîțu – 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 – directorul Cabinetului secretarului general, 

doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului 
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permanent, doamna Lucia Efrim - Serviciul pentru lucrările 

Biroului permanent, doamna Elena Deaconescu - directorul 

Direcţiei buget, finanţe, contabilitate, doamna Mihaela Butariu – 

directorul general al Direcţiei generale cooperare parlamentară 

externă, doamna Gabriela Drugă - directorul Cabinetului 

preşedintelui Senatului. 

 

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

domnul senator Șerban Nicolae;  

 

Comisia pentru afaceri europene – doamna senator Gabriela 

Creţu;  
 

Comisia pentru sănătate publică – domnul senator Florian-

Dorel Bodog. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Bună ziua! 

Mulțumesc frumos pentru participare la ședința Biroului 

permanent al Senatului. 

Avem o ordine de zi care este deja introdusă în materialele 

dumneavoastră și cu propunerea de a avea o ordine de zi 

suplimentară la încheierea discuțiilor.  

Este vorba de un amendament al Ministerului Finanțelor 

Publice asupra proiectului de lege pentru aprobarea contului general 

anual de execuție al bugetului de stat, al contului de execuție al 

bugetului Fondului național unic de asigurări sociale și de sănătate 

și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018. 

Dacă nu sunt observații, atunci vă propun să începem cu 

ordinea de zi, așa cum a fost propusă, și la sfârșit să adăugăm 

materialul respectiv. 

Deci avem ordinea de zi pe care o aveți în dosarele 

dumneavoastră și vreau să vă informez că, sub conducerea atentă a 

domnului vicepreședinte Titus Corlățean, pentru punctele 1 și 2 din 

ordinea de zi a Biroului permanent au fost aprobate comisiile și 

termenele propuse, precum și cealaltă solicitare. 
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PUNCTUL 3: 

Raportul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

combaterea corupției și petiții asupra petițiilor primite în 

trimestrul al II-lea din 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la Tehnico-legislative.  

Avem, în primul rând, raportul Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, combaterea corupției și petiții în ceea ce privește petițiile 

primite în trimestrul al II-lea din 2019. 

Propunerea este să înscriem în proiectul ordinii de zi a ședinței 

Senatului, potrivit art. 184 alin. (3) din Regulamentul Senatului, 

republicat, a acestui raport. 

Dacă sunt observații sau alte puncte de vedere? 

Dacă nu, atunci considerăm că s-a aprobat înscrierea pe 

ordinea de zi a plenului Senatului. 

 

PUNCTUL 4: 

Propunerea Consiliului Științific al Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului de numire a 

domnului Emil Constantinescu în funcția de președinte al 

institutului 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Următoarea este propunerea Consiliului Științific al 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului de numire a domnului Emil Constantinescu în funcția de 

președinte al institutului. 

Potrivit art. 5 alin. (2) teza întâi din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2019, președintele Institutului de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului este numit de Biroul 

permanent al Senatului României, la propunerea Consiliului 

științific, dintre membrii acestuia, pentru un mandat de cinci ani, 

care poate fi reînnoit.  

Aveți anexată propunerea Consiliului Științific, și vreau să vă 

întreb dacă sunt observații sau dacă putem să decidem acum în 

legătură cu numirea președintelui? 

Este vorba de domnul președinte Emil Constantinescu. 

Sunt observații sau probleme? Nu. 
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Atunci, a fost aprobată numirea domnului... 

 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Cu o observație. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Vă rog.  

 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

Cu un vot împotrivă. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Cu un vot împotrivă, s-a aprobat numirea domnului președinte 

Emil Constantinescu, în calitate de președinte al Institutului de 

Studii Avansate. 

 

PUNCTUL 5: 

Solicitarea Ministerului Justiției privind implementarea 

Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 – audit 

intermediar pentru perioada 2016-2018 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la punctul următor, punctul 5.  

E o solicitare a Ministerului Justiției privind implementarea 

Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și un audit 

intermediar pentru perioada 2016-2018. 

Dacă nu sunt observații sau propuneri, v-aș ruga să fim de 

acord să transmitem către Comisia juridică de numiri, disciplină, 

imunități și validări și Comisia pentru regulament, în vederea 

formulării unui răspuns comun. 

Dacă nu sunt observații, s-a aprobat. 

 

PROGRAM DE LUCRU 

PUNCTUL 6: 

 Proiectul programului de lucru al Senatului pentru 

perioada 7 – 12 octombrie 2019; 

 Asigurarea conducerii ședințelor Senatului în perioada 7 

– 10 octombrie 2019; 
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 Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 7 

octombrie 2019; 

 Proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului din 9 

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. 

 În această săptămână, în perioada 7 – 12 octombrie 2019, 

avem: 

- astăzi: ședința pregătitoare; ședința Biroului permanent; 

ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; ora 14.00 – 

16.00, lucrări în grupurile Senatului; orele 16.00 – 18.00, dezbaterea 

inițiativelor legislative; ora 17.00 – vot final pe inițiative legislative 

cu caracter organic; o scurtă pauză de 15 minute; întrebări, 

interpelări și răspunsuri; 

- marți, 8 octombrie: orele 9.00 – 16.00, lucrări în comisiile 

permanente; 

- miercuri: 9.00 – 10.30, declarații politice în plenul Senatului; 

10.30 – 13.00, dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea 

de zi și, de asemenea, dacă este nevoie, lucrări în comisiile 

permanente; 

- joi, 10 octombrie: ora 10.00 – ședința comună a Senatului și 

Camerei Deputaților și lucrări, de asemenea, lucrări în comisiile 

permanente; 

- vineri, 11 octombrie și sâmbătă, 12 octombrie: activități în 

circumscripțiile electorale. 

Vreți să spuneți ceva? 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Joi nu-i moțiunea? 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Da, este ședința comună pentru moțiune. Mă rog, joi, 10 

octombrie, ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților 

pentru dezbaterea moțiunii de cenzură și votul asupra moțiunii de 

cenzură. 
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Dacă nu sunt probleme, vă propun să adoptăm acest program 

de lucru pentru perioada în curs. 

 

Din punct de vedere al asigurării conducerii: 

- luni, la program legislativ o să fiu eu; întrebări interpelări, 

dacă tot am pornit-o cu dreptul, voi fi la pupitru; 

- miercuri, declarații politice, de dimineață – domnul Robert 

Cazanciuc; program legislativ – Teodor Meleșcanu; 

- joi, ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, la 

care, de asemenea, voi participa. 

Vă rog foarte mult. 

 

Doamna Silvia-Monica Dinică: 

O rugăminte, ca astăzi să fac schimb cu domnul senator Vela 

la prezidiu. Voi fi eu astăzi și domnul senator Vela va fi la ședința 

de miercuri. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mulțumesc foarte mult. 

Vom face modificarea... Da. 

 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Și la ședința comună. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Și la ședința comună – asta înseamnă că e o chestiune 

importantă dacă te-au desemnat pe tine – domnul Vela. Biroul 

permanent va fi de acord, desigur. Îl avem pe domnul Ion Marcel 

Vela și din partea... la Cameră. OK. 

Dacă sunt observații față de asigurarea conducerii? 

Dacă nu, vă propun să adoptăm acest program referitor la 

conducerea ședințelor Senatului. 

 

Avem o ordine de zi după aceea, pe care o să o supunem, 

sigur, și în plen, pentru ședința de astăzi de la ora 16.00. 

Vreau să vă informez respectuos că avem 23 de proiecte de 

lege și propuneri legislative, toate cu termen de adoptare tacită în 

perioada imediat următoare. 
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Rugămintea este să încercăm să ne concentrăm pe adoptarea 

acestora, ca să nu mai fim în situația de a... 

Domnul vicepreședinte Corlățean. 

Vă rog. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

O chestiune tehnică și o propunere.  Am și discutat cu câțiva 

dintre colegii din Biroul permanent.  

Pe lista inițiativelor legislative care pot fi înscrise pe ordinea 

de zi a plenului Senatului astăzi figurează la punctul 12 propunerea 

legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie ziua Tratatului de la 

Trianon, eu sunt coinițiator. E nevoie de câteva clarificări de natură 

tehnică care impun să mai treacă o dată pe la Comisia pentru 

administrație. Cum acest proiect nu e pe ordinea de zi astăzi, v-aș 

propune să-l înscriem, nu știu, la punctul 4, pentru a avea 

posibilitatea tehnică să-l retrimitem la Comisia pentru administrație, 

astfel încât să clarificăm în comisie și lunea viitoare să fie înscris pe 

ordinea de zi. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Să fie mai clar, spune-mi încă o dată numele inițiativei. 

 

Domnul Titus Corlățean: 

Propunere legislativă pentru declararera zilei de 4 iunie ziua ... 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Sunteți de acord să o introducem la punctul 4 de pe ordinea de 

zi? 

 

Domnul Titus Corlățean: 

În ideea de a retransmite la Comisiei pentru administrație, cu 

termenul de maxim o săptămână. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Te rog să îmi dai titlul. 

Mersi foarte mult. 
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PUNCTUL 7: 

Proiectul programului de lucru al Senatului pentru 

perioada 14 – 19 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la programul de lucru al Senatului pentru perioada 14 

– 19 octombrie. Îl aveți în mapă. 

- ora 12.30, pregătitoare; ora 13.00, Biroul permanent; ora 

14.00 – 16.00, lucrări în grupurile parlamentare; 16.00 – 18.00, 

lucrări în plenul Senatului, inclusiv vot pe inițiative legislative cu 

caracter organic la ora 17.00; ora 18.00 – 18.15, pauză; orele 18.15 

– 19.45, întrebări, interpelări și răspunsuri; 

- marți: lucrări în comisiile permanente; 

- miercuri: declarații politice și dezbaterea inițiativelor 

legislative; 

- joi: lucrări în comisiile permanente; 

- vineri și sâmbătă: activități în circumscripțiile electorale. 

Dacă în legătură cu acest program de lucru aveți observații sau 

propuneri, vă rog. Nu este cazul. 

Atunci, considerăm adoptat programul de lucru al Senatului 

pentru perioada 14 – 19 octombrie. 

 

RELAȚII PARLAMENTARE EXTERNE 

PUNCTUL 8: 

Memorandum intern privind participarea la conferința 

parlamentară cu tema: Strategii de contracarare a 

discursului motivat de ură, Berlin, 14 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

În continuare, trecem la punctul referitor la relații 

parlamentare externe. 

Avem un prim memorandum intern privind participarea la 

conferința parlamentară cu tema: Strategii de contracarare a 

discursului motivat de ură, Berlin, 14 octombrie 2019. 

E o temă foarte la modă, da. 

La acțiune participă domnul senator Liviu-Marian Pop, 

președintele delegației Parlamentului României la Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei și domnul senator Viorel-

Riceard Badea, membru al delegației. 
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Avem aviz favorabil din partea Comisiei pentru politică 

externă, aviz favorabil de la cele două grupuri, Grupul PSD și 

Grupul Partidului Național Liberal și, evident, cea mai mare 

greutate are avizul favorabil din partea domnului senator Tánczos 

Barna, chestor al Senatului, fără de care nu s-ar putea rezolva 

problema respectivă. 

Dacă sunteți de acord, vă rog.  

Vă mulțumesc foarte mult. 

 

PUNCTUL 9: 

Memorandum intern privind modificarea coordonatelor de 

deplasare aferente participării la reuniunile la nivel înalt 

din cadrul celei de-a 141-a Adunări a Uniunii 

Interparlamentare, Belgrad, 14 – 15 octombrie 2019 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Următorul memorandum se referă la modificarea unor 

coordonate de deplasare aferente participării la reuniunile de la nivel 

înalt din cadrul celei de-a 141-a Adunări a Uniunii 

Interparlamentare, Belgrad, 14 – 15 octombrie 2019. 

A fost aprobat deja în ședința Biroului permanent din 2 

octombrie. Acum rămâne doar să modificăm coordonatele de 

deplasare și să solicit aprobarea suportării din bugetul Senatului a 

sumei de 1 983 de euro, reprezentând costurile determinate de 

modificarea biletelor de avion. 

Avem aviz favorabil din partea domnului chestor Tánczos 

Barna și vă supun aprobării acest memorandum. 

Dacă aveți observații sau alte propuneri? 

Dacă nu, s-a aprobat memorandumul privind coordonatele de 

deplasare la reuniunile de la Belgrad. 

Vă mulțumesc. 
 

ORGANIZATORICO-ADMINISTRATIVE 

PUNCTUL 10: 

Memorandum intern referitor la efectuarea procedurilor 

legale cu privire la înscrierea în cartea funciară a dreptului 

de administrare al Senatului asupra bunurilor imobile pe 

care le deține în patrimoniu 
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Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Trecem la organizatorico-administrative. 

E un memorandum intern referitor la efectuarea procedurilor 

legale cu privire la înscrierea în cartea funciară a dreptului de 

administrare al Senatului asupra bunurilor imobile pe care le deține 

în patrimoniu. 

Vă supun aprobării memorandumul intern, dacă nu sunt 

observații. 

 

(Discuții în sală.) 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ 

PUNCTUL 1:  

Amendamentele Ministerului Finanțelor Publice asupra 

proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente 

anului 2018 (L523/2019) 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

În continuare, o să fie ședința Comitetului liderilor, dar până 

atunci aș vrea să vă prezint punctul care sper că a fost distribuit din 

ordinea de zi suplimentară.  

Este vorba de niște amendamente ale Ministerului Finanțelor 

Publice asupra proiectului de lege pentru aprobarea contului general 

anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018. 

Având în vedere că nu știm foarte curând când va mai fi un 

BPR, vă propunem să transmitem către comisiile sesizate, și noi, și 

Camera, pentru întocmirea raportului și, respectiv, și avizele. Și, de 

asemenea, propunerea de înlocuire a anexei nr. 12 din materialul 

inițial, conform solicitării prezentate de Ministerul Finanțelor 

Publice. 

Dacă sunt observații, vă rog, sau propuneri? 

Dacă nu, atunci am aprobat decizia privind trimiterea către 

comisiile sesizate. 
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Cu acestea, mi-ar fi plăcut să mai continuăm să stăm, dar, din 

păcate, s-a epuizat ordinea de zi a Biroului permanent. 

Vă mulțumesc din suflet și vă rog să mobilizați pe toți colegii, 

în special liderii politici, domnule Cseke, liderii politici să vă 

preocupați ca să fie toți prezenți și să încercăm să mergem cât mai 

rapid în cursul ședinței de astăzi în procesul legislativ. 

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Voiam să vă spun, domnule președinte, conform 

Regulamentului Senatului, dintre toți membrii Biroului permanent, 

dumneavoastră singur aveți dreptul să participați la Comitetul 

liderilor. 

Așa încât, vă așteptăm ca să vă continuați această plăcere de a 

fi în ședință. 

 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu: 

Mă simt onorat. 

Mulțumesc foarte mult. 

Vă mulțumesc frumos și ne vedem la plen. 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.26. 

 

 


