
 

 

 

 

 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Biroului permanent al Senatului 

din 8 iulie 2019 
 

 

Şedinţa a început la ora 16.00. 

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Nicolae Moga, 

vicepreședinte al Senatului. 

 

Au participat la şedinţă: 

 

Membrii Biroului permanent: domnul senator Şerban-Constantin 

Valeca, doamna  senator  Doina-Elena Federovici, doamna senator Alina-

Ștefania Gorghiu – vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, doamna 

senator Silvia-Monica Dinică, domnul Ion-Marcel Vela – secretari; 

doamna senator Emilia Arcan – chestor.  

 

Liderii grupurilor parlamentare: domnul senator Liviu-Lucian 

Mazilu – Grupul parlamentar al PSD și domnul senator Daniel-Cătălin 

Zamfir – Grupul parlamentar al ALDE. 
 

Din partea Guvernului: doamna Diana Severin – secretar de stat în 

cadrul Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul  

 

Invitaţi: doamna Izabela Chencian – secretar general al Senatului, 

domnul Mihăiță Calimente – secretar general adjunct, doamna Roxana 

Paula Truinea – directorul general al Direcţiei generale legislative, 

domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei secretariat general, doamna 

Claudia Pencea – directorul Direcţiei pentru organizarea lucrărilor 

plenului şi comisiilor, doamna Gabriela Drugă - director la Cabinetul 

preşedintelui, doamna Lucia Efrim – Direcția secretariat general. 
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Din partea comisiilor permanente: 
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – domnul 

senator Robert-Marius Cazanciuc. 

 

 

PUNCTUL 1: 

Scrisoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție prin care transmite referatul întocmit de Direcția Națională 

Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate 

infracțiunilor de corupție în care se solicită formularea cererii de 

efectuare a urmăririi penale față de domnul senator Florian-Dorel 

Bodog pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz de serviciu în formă 

continuată și fals intelectual în formă continuată în timpul exercitării 

funcției de ministru al sănătății 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Bună ziua! 

Vreau să știu dacă toți colegii au în mapă toate documentele, că data 

trecută s-a întâmplat să vină unul pe furiș și nu vreau să se mai întâmple. 

Vă mulțumesc din tot sufletul că ați făcut posibil să avem cvorum în 

ședința de astăzi. Suntem în cvorum... 2, 4, 6, 8. 

Ordinea de zi ați primit-o toată lumea. Ordinea de zi are două puncte. 

Am mai suplimentat cu un punct. 

Primul punct: scrisoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție prin care transmite referatul întocmit de Direcția 

Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate 

infracțiunilor de corupție în care se solicită formularea cererii de efectuare 

a urmăririi penale față de domnul senator Florian-Dorel Bodog pentru 

săvârșirea infracțiunilor de abuz de serviciu în formă continuată și fals 

intelectual în formă continuată în timpul exercitării funcției de ministru al 

Sănătății. 

Iar la punctul 2 e o Solicitare a domnului deputat Dumitru Gherman, 

în numele inițiatorilor, privind retragerea propunerii legislative referitoare 

la „Legea recunoștinței între generații”. 

Vă supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru?  

În unanimitate. 

Vă mulțumesc. 
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Acum vreau să știu dacă toată lumea are informarea din 

Regulamentul Senatului referitoare la punctul 1 din ordinea de zi.  

Dacă nu, vă rog să-mi permiteți să vă citesc eu din Regulamentul 

Senatului, secțiunea a 10-a – Procedura privind punerea sub urmărire 

penală a membrilor Guvernului. 

La art. 161, o cerere de urmărire penală a unui senator care este 

membru al Guvernului – atenție, nu care a fost, da? care e membru al 

Guvernului – respectiva solicitare este adusă la cunoștința Biroului 

permanent al Senatului de îndată. Biroul permanent al Senatului are 

obligația să ceară Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și 

validări să prezinte, în cel mult cinci zile, o primă evaluare a respectivei 

solicitări și o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea 

senatorului și pentru a studia documentele înaintate de procurorul-general. 

Eu vreau să-i mulțumesc, de față cu dumneavoastră, și președintelui 

Comisiei juridice, domnul senator Cazanciuc, pentru că, fiind în vacanță 

parlamentară, o să trebuiască să găsim soluțiile legale, regulamentare ca să 

putem să ne facem treaba așa cum scrie Regulamentul. 

Cinci zile. Noi o să trebuiască să hotărâm, să supunem la vot și să 

trimitem către Comisia juridică. După ce trimitem la Comisia juridică – 

aici, dacă nu aveți documentul ăsta, o să vi-l pună la dispoziția doamna 

senator Gorghiu, văd că îl are, voi îl aveți? – spune că, pe baza evaluării 

preliminare, Biroul permanent al Senatului va fixa un termen de depunere a 

raportului către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și 

validări, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile. Vorbesc de raport. 

 Și atunci – o să vă supun la vot transmiterea acestei cereri către 

Comisia juridică – să fixăm și un program pentru Comisia juridică. 

Domnule senator, domnule președinte, dacă doriți să interveniți... Cu 

cea mai mare plăcere. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, ideea este în felul următor: Comisia juridică are 

aprobat program de lucru de vacanță ultima săptămână din luna august. 

Termenul de cinci zile nu spune Regulamentul de când curge. El poate să 

curgă începând de mâine, poimâine când ajunge sesizarea la noi sau poate 

să curgă de la momentul reluării activității Comisiei juridice. 

Dacă veți interpreta că trebuie „de îndată”, atunci va trebui să stabiliți 

și un alt program de lucru al Comisiei juridice pentru perioada de vacanță 
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parlamentară. Pentru că, spune art. 35 din Regulament, Biroul permanent 

aprobă programul de lucru al comisiilor în vacanța parlamentară. 

Biroul permanent a aprobat deja un program de lucru în comisie, 

ultima săptămână din august. Deci dacă vreți să lucrăm în altă perioadă, va 

trebui, pe lângă transmiterea sesizării la comisie, să stabiliți și un interval 

de lucru al Comisiei juridice. 

Va trebui, pe lângă transmiterea sesizării la comisie, să stabiliți și un 

interval de lucru al Comisiei juridice. 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Doamna senator vicepreședinte Alina Gorghiu, vă rog! 

 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:  

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Stimați colegi, 

Regulamentul Senatului este foarte clar. Începerea, punerea sub 

urmărire penală a membrilor Guvernul – cum e secțiunea a 10-a intitulată 

și toată procedura prevăzută – este una care reclamă urgență. 

Știți foarte bine că în sensul ăsta sunt explicitate toate mesajele și toți 

termenii legați – „de îndată”, „de urgență” – și tocmai de aceea s-au impus 

și niște termene. 

Art. 161 alin. (2) spune foarte clar că Biroului permanent al Senatului 

i se aduce la cunoștință de îndată această sesizare și o transmite rapid, în 

cel mult 5 zile de la BP, Comisiei juridice. 

În opinia mea, termenul limită pentru a primi evaluarea primă de la 

Comisia juridică, ultima zi este 12 iulie. Deci asta ar fi a cincea zi, dacă 

astăzi este ședința Biroului permanent. 

De astăzi în cinci zile are timp Comisia juridică. Și, dacă agreăm cu 

toții că așa se interpretează articolul, putem să convocăm Comisia juridică 

să-și facă programul astfel încât să poată da această primă evaluare. Repet, 

e o primă evaluare prevăzută de Regulament. 

Ulterior, pe baza evaluării, tot Biroul permanent al Senatului fixează 

un termen de depunere a raportului care, conform Regulamentului, nu 

poate fi mai mare de 14 zile, dar nu cred că putem lăsa, în niciun caz, pe 

luna august ședința Comisiei juridice, câtă vreme suntem în procedură de 

urgență. 
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Domnul Nicolae Moga: 

Mulțumesc din tot sufletul, doamna senator. 

Eu îmi permit să vă citesc de la art.161 din Regulament și alin. (8): 

„În condiţiile în care Senatul nu este în sesiune, situația de fapt, 

preşedintele Senatului convoacă o sesiune extraordinară şi ia măsurile 

necesare respectării termenelor prevăzute în prezentul articol.” 

Așadar, eu vreau să trimitem – și să vă supun la vot – Comisiei 

juridice, în termen de cinci zile, să respectăm Regulamentul. 

Cine este pentru? 

Vă propun să facem și un program de lucru, să hotărâm un program 

de lucru, ca în 14 zile domnul senator, domnul președinte, să convoace 

ședința Comisiei juridice. Dacă vrea să mai amâne, atunci mai facem un 

BP și atunci o să stabilim în BP, dacă nu... 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Am rugămintea să stabiliți un calendar foarte clar. Din data de în data 

de... 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Calendar. Da. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Cinci zile de mâine. Nu pot face sâmbăta. Miercuri este OK. 

 

(Discuții.) 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Dragi colegi, vă supun la vot programul pentru săptămâna viitoare. 

Numai puțin. Nu supun la vot, dar vreau să știu și poziția directorului 

de la legislativ, doamna Roxana Truinea. 

Vă rog. Spuneți-mi care este poziția dumneavoastră. 

 

Doamna Roxana Paula Truinea: 

Bună ziua! 

Conform Regulamentului Senatului, în termen de cinci zile Comisia 

juridică se va întruni și va da o primă evaluare, având în vedere materialul 

cu care vor fi sesizați, urmând ca, ulterior evaluării, de la data la care va fi 

un alt BP, în 14 zile să facă raportul și să-l depună la Biroul permanent. 
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Domnul Nicolae Moga: 

Eu v-am supus la vot în cinci zile... 

 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Azi este 8. În cinci zile trimitem. 8+5... (Discuții.) Bine, 9+5=14 zile 

lucrătoare. Marți... 16...  

 

(Discuții.)  

 

Domnul Nicolae Moga: 

Stimați colegi, v-am înțeles doleanțele. 

Eu vă supun la vot dacă facem program pentru Comisia juridică 

pentru săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare însemnând... 

 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Luni sau marți. 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Începând de luni când vrea președintele. Începând de luni, că se fac 

cinci zile. 

Cine este pentru? 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Nu numai săptămâna viitoare. Până pe 16. 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Până pe 16. 

 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Nu, domnule senator, până în 15 inclusiv. 

Săptămâna viitoare Comisia juridică este în activitate. 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Da. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Termenul maxim este până pe 16, dar eu vă spun că putem stabili 

program de lucru toată săptămâna, de asta zic să nu stabilim... 
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Domnul Nicolae Moga: 

Păi, asta v-am propus și eu, săptămâna viitoare să aibă Comisia 

juridică program de lucru. 

Cine este pentru? 

Toată lumea. 

Da. Mulțumesc. 
 

PUNCTUL 2:  

Solicitarea domnului deputat Dumitru Gherman,  

în numele inițiatorilor, privind retragerea propunerii legislative 

referitoare la Legea recunoștinței între generații 

 

Domnul Nicolae Moga: 

Al doilea punct pe ordinea de zi a venit astăzi. 

Solicitarea domnului deputat Dumitru Gherman, în numele 

inițiatorilor, să retragă propunerea legislativă Legea recunoștinței. 

Cine este pentru? 

Toată lumea pentru. 

Vă mulțumesc. 

Altceva? Altcineva vrea să mai intervină? 

Vă mulțumesc pentru deranj încă o dată și vă doresc toate cele bune. 

Am închis ședința de astăzi. 

Mulțumesc. 

 

 

 

 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.15. 

 
 


