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Luna trecută în Parlament – APRILIE, 2018

Dragi prieteni,

Vă semnalez publicarea unui periodic pe care îl scriu pentru voi și care se 
numește „Luna trecută în Parlament”.

Sunt diferite activități la care particip în Parlament, de la discuția unor proiecte 
de legi sau a unor ordonanțe de urgență, la audierea unor miniștri sau secretari 
de stat în comisiile de specialitate sau a unor persoane reprezentând asociații 
reprezentative din domeniul public/privat. Din tot acest travaliu rezultă decizii, 
informații, luări de poziție pe subiecte de interes și pe care vreau să vi le 
împărtășesc.

Nu-mi propun să inventariez toate proiectele de legi care au venit la Parlament 
pentru că puteți face asta singuri, urmărind pagina de internet a Senatului. Mă 
voi opri însă asupra unor legi pe care le consider importante și pe care cred că 
trebuie să le știți. La fel cum vă voi relata și discuții de substanță care au avut 
loc în comisiile de specialitate în care activez respectiv: Comisia de apărare, 
ordine publică și siguranță națională respectiv Comisia de transporturi și 
energie. În fiecare caz în parte voi prezenta contextul, lucrurile esențiale și cu 
voia dumneavoastră, câteva considerații personale dacă voi considera necesar.

Vă invit să-l lecturați!

Birou parlamentar:

Bd. Tomis, nr. 133, Constanța

Program audiențe:

Vineri (10:00-14:00)

Bine ați găsit Luna trecută în Parlament, buletinul informativ lunar 

dedicat activității mele parlamentare.

Vă doresc lectură plăcută!
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Senat – Proiecte de lege

L 158/2018 – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenței exercitării demnităților publice, a funcțiilor publice și 
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Obiectul legii

Propunerea legislativă elimină o discriminare ce există în Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Astfel, în cazul avocaților este incompatibilă cu 
statutul lor exercitarea oricărei activități cu excepția celor didactice dar numai în învățământul 
superior juridic. Această reglementare restrictivă creează un tratament diferit și nejustificat la 
care sunt supuși avocații fată de executori judecătorești, notari publici, consilieri juridici sau 
magistrați. Ca atare propunerea adoptată de plenul senatului este de a lărgi cadrul de activități 
compatibile cu exercitarea profesiei de avocat incluzând activități și funcții didactice din 
învățământul superior (indiferent de profil), activități de cercetare juridică ori de creație 
tehnico-științifică.
Proiectul de lege a fost adoptat și trimis la Camera Deputaților spre dezbatere care este 

cameră decizională.

L 147/2018 – Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Obiectul legii 

Modificarea Legii nr. 217/2003 privind violența în familie era necesară pentru 
transpunerea în legislația românească a prevederilor Convenției de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice ratificată de 
România prin Legea nr. 30/2016. În prezent, amploarea și gravitatea fenomenului (în 2015 
statisticile au înregistrat 186 de decese) reclamă măsuri urgente și active. Măsurile vizează:
Prevenția: educația prin elaborarea și difuzarea de materiale documentare, includerea în 
programa școlară a subiectelor privind egalitatea între bărbați și femei adaptate nivelului de 
înțelegere al elevilor, cunoașterea reală a fenomenului și alocarea unui buget adecvat 
necesităților;
Acțiunea eficientă: extinderea gamei de servicii oferită victimelor (linii telefonice de urgență, 
centre pentru victimele violenței sexuale, locuințe protejate), respectarea și monitorizarea 
respectării ordinului de protecție;
Respectarea prevederilor legale: contravenții și sancțiuni cu privire la nerespectarea 
obligativității creării și funcționării serviciilor sociale necesare.
Revine celor două ministere implicate respectiv: Ministerul Munci și Protecției Sociale și 
Ministerul Afacerilor Interne; sarcina elaborării legislației terțiare (ordine de ministru) pentru 
a operaționaliza prezenta lege.
Proiectul de lege a fost adoptat și trimis la Camera Deputaților spre dezbatere care 

este cameră decizională.
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L 106/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și 
funcționarea Curții Constituționale

Obiectul legii

Propunerea legislativă a vrut să instituie o condiție suplimentară pentru a fi numit 
judecător la Curtea Constituțională, respectiv aceea de nu fi fost membru al unui partid politic 
în ultimii 9 ani.
Proiectul de lege a avut aviz negativ dat de Comisia juridică și Comisia pentru drepturile 

omului, aviz ce a fost confirmat prin votul plenului, ca atare propunerea a fost respinsă.

Considerațiuni personale 
Nu pot să nu observ că marea majoritate a membrilor Curții Constituționale sunt foști membrii 
ai partidelor politice. Și nici nu este de mirare atât timp cât cei nouă judecători sunt numiți în 
conformitate cu Constituția după următorul algoritm: trei de Camera Deputaților, trei de Senat 
și trei de Președintele României. Curtea Constituțională a fost acuzată de-a lungul timpului că ia 
decizii în favoarea puterii politice uneori încălcându-și propria jurisprudență. Mărturisesc că și 
eu am acest sentiment, ca atare sunt un puternic susținător al unei Curți Constituționale 
alcătuită din judecători independenți din punct de vedere politic.
Însă propunerea de față nu putea fi considerată o soluție fără a avea probleme de 
constituționalitate din următorul raționament. Articolul 143, Condiții pentru numire, din 
Constituție prevede: „Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică 
superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea 
juridică sau în învățământul juridic superior”. Ori a introduce prin lege o condiție suplimentară 
cum este aceea de a nu fi fost membrii ai unui partid politic în ultimii 9 ani ar însemna să 
adăugăm la Constituție.
Concluzionând, voi spune că soluția trebuie să vină odată cu modificarea Constituției care 
trebuie schimbată din mai multe perspective: Curte Constituțională independentă politic, 
republică parlamentară sau republică prezidențială, norma de reprezentare în Parlament a 
românilor din străinătate; de exemplu.

L 219/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative 
și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale

Punere în temă

După 1989 industria de armament a înregistrat un recul zdrobitor din două motive: 
scăderea drastică a exporturilor și lipsa contractelor atribuite de Armata României.  Toate 
unitățile care produceau armament și-au redus volumul producției, nu au mai beneficiat de 
tehnologii noi, cercetarea științifică de profil a stagnat, în consecință a slăbit potențialul de 
producție și cercetare – dezvoltare al acestui sector. 

Pe ansamblu, acest sector stagnează, înregistrează pierderi, operatorii economici 
confruntându-se cu lipsa contractelor, din cauza liniilor de fabricație învechite, depășite fizic 
și moral, cu costuri/regii foarte mari.

În decembrie 2017, 25 de state din UE au semnat inițiativa Cooperarea Structurată 
Permanentă (PESCO) care va permite statelor membre să dezvolte în comun capabilităţi
militare, să investească în proiecte comune şi să îşi îmbunătăţească forţele armate. Mai mult 
decât atât, Comisia Europeană a declarat într-un comunicat de presă că va susţine reţeaua
prin Fondul European al Apărării. Vor fi alocaţi 500 de milioane de Euro pentru achiziţionarea
de capabilități militare comune şi tehnologii pentru apărare, precum și 90 de milioane de 
Euro pentru finanţarea proiectelor de cercetare colaborative. Obiectivul fundamental este 
cheltuirea mai eficientă a banilor europeni pentru achiziția de echipamente militare prin 
cercetare, proiectare, standardizare și reducerea numărului de repere. Proiectele finanțabile 
sunt colaborative cu un număr de minim 3 parteneri. Se apreciază că dacă achizițiile de 
armament s-ar optimiza costurile de înzestrare militară la nivel european s-ar reduce 
cu 30%.
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Obiectul legii 

Propunerea legislativă propune preluarea coordonării industriei naționale de apărare de către 
Ministerul Apărării Naționale, valorificându-se experiența personalului deja existent și 
contopirea cu specialiștii ministerului în materia achizițiilor în domeniul apărării, cercetare-
dezvoltare-inovare, managementul activităților de testare și evaluare a echipamentelor 
militare, managementul calității furnizorilor de echipamente militare.

Propunerea legislativă a fost adoptată și trimisă la Camera Deputaților spre dezbatere care 
este cameră decizională

Considerațiuni personale

Voi rezuma  câteva idei pe care le-am expus în luarea de cuvânt pe care am avut-o în 
plenul Senatului, pe marginea acestei propuneri legislative:
Industria de apărare este „pe butuci”, așa că avem două opțiuni; fie o desființăm fie avem o 
abordare pro-activă și căutăm să facem ceva. Trecerea în coordonarea Ministerului Apărării 
Naționale este o abordare pro-activă.
Sigur că există îngrijorări legate de finanțarea industriei de apărare care intrând în componența 
Ministerului Apărării Naționale, poate consuma din bugetul de 2% din PIB alocat pentru acest 
an. Reprezentantul Ministerului Economiei ne-a asigurat că transferul se va face cu filă de 
buget. Altfel vor fi afectate toate programele majore de achiziții ale armatei planificate a se 
derula pe 10 ani începând de anul trecut.
Cred că în contextul  PESCO și al Fondului European al Apărării, industria românească de 
armament trebuie să-și găsească locul în industria europeană de apărare și trecerea în 
coordonarea Ministerului Apărării este un pas necesar.

L 77/2018 – Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 448/2006 privind 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Obiectul legii 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Legii 448/2006 privind 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin crearea unui cadru legal pentru ca 
evaluarea, reevaluarea și încadrarea în grad și tip de handicap, în cazul persoanelor 
nedeplasabile să se efectueze la domiciliul sau reședința persoanei în cauză.

Guvernul a motivat că nu are resursele necesare pentru o astfel de modificare iar 
Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a dat aviz negativ.  Votul în plen a fost 
pentru respingerea legii.  

Considerațiuni personale
Am votat în favoarea acestui proiect de lege. Este inuman să condiționezi plata 

ajutoarelor sociale sau a pensiilor de handicap de prezentarea unor persoane nedeplasabile în 
fața unei comisii. Mai ales că am dubii legate de buna credință și profesionalismul unor astfel 
de comisii dintr-o experiență familială. Pe scurt, vi se pare normal ca o persoană care se 
prezintă în fața comisiei cu un diagnostic de boala Alzheimer, să nu capete starea de handicap 
permanent și să fie rechemată după 2 ani? Ca și când o afecțiune degenerativă și progresivă a 
creierului mai poate fi reparată!!!


