
S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Senatului și Camerei Deputaților 

din 24 iunie 2020 

 

S U M A R  

 

1. Numirea președintelui – membru executiv al Consiliului Autorităţii de 

Supraveghere Financiară. 

3-5; 12-50; 

52-53 

2. Numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al 

Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

5-8;  

12-50; 53-54 

3. Numirea președintelui Secției de drept public și a președintelui Secției de drept 

privat ai Consiliului Legislativ. 

8-9; 

12-50; 54 

4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României 

nr.3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a 

Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. 

9-10; 

12-50; 

54-55; 

57-58 

5. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României 

nr.21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare 

speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe. 

10; 12-50; 

55-56; 58 

 

6. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 

nr.9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 

permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. 

10; 12-50; 

56-57 

 

7. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 

României nr.10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii 

Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 

Cooperării Economice a Mării Negre. 

11; 12-50; 

56-57 

 

8. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 

nr.14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației 

permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei. 

11; 12-50; 

56-57 

 

9. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 

României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii 

Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei. 

11; 12-50; 

56-57 

 



 - 2 - 

10. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 

României nr.11/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii 

Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. 

11-12; 

12-50; 

56-57 

 

11. Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a 

Curţii Constituţionale asupra legilor depuse la secretarii generali ai Senatului și 

Camerei Deputaților, conform prevederilor art.15 alin.(2) şi (3) din Legea 

nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată. 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor 

din 24 iunie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 14.43. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al 

Senatului, și domnul Ion-Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, asistaţi de domnul 

Mario-Ovidiu Oprea, secretar al Senatului, și domnul Dragoș Gabriel Zisopol, secretar al 

Camerei Deputaţilor. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Haideți să începem! 

Ca să citez un hâtru de aici, de lângă mine: mai răsfirați puțin. 

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei și Senatului. 

Din totalul de 465 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența, până în momentul de 

față, 324 de colegi. 

Ordinea de zi și programul de lucru, precum și forma desfășurării pentru ședința comună au 

fost stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor 

parlamentare, fiind afișate pe site-urile celor două Camere. 

Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinii de zi. 

Stimați colegi, 

După cum știți, astăzi o să avem mai multe proceduri de vot – vot secret cu buletine. Votul se 

va exercita pe grupuri parlamentare, în ordine descrescătoare, după următorul program. Cel afișat și 

distribuit a fost cu primul vot, deputați și senatori neafiliați, la ora 14.15. Programul a fost decalat cu 

45 de minute, deci față de ora anunțată inițial, 14.15, începem votul practic la ora 15.00. Cel puțin așa 

ne propunem în momentul de față. 

Vom începe cu senatorii neafiliați și, din 5 în 5 minute, următorul grup este Grupul PMP de la 

Camera Deputaților, următorul grup – minoritățile naționale Camera Deputaților, următorul grup – UDMR, 

următorul – PRO Europa Camera Deputaților, USR, PNL și, în final, Grupurile parlamentare PSD. 

În sală vor fi prezenți, cu precădere, chestorii care înmânează buletinele de vot și secretarul 

care consemnează prezența parlamentarilor la vot. 

Cu aceste precizări, intrăm în ordinea de zi, stimați colegi. 

Primul punct al ordinii de zi, numirea președintelui – membru executiv al Consiliului 

Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
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Avizul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere, Comisiei pentru politică 

economică a Camerei Deputaților și Comisiei economice a Senatului a fost distribuit și afișat. 

Din partea celor două comisii avem raportor prezent pentru prezentarea avizului comun? 

Cameră, Senat? Comisia de buget, cea economică, v-ați hotărât cine prezintă raportul? 

Colegii raportori s-au răsfirat prea tare. Îi rugăm să se adune. 

Domnule Zisopol, vă rog, pentru prezentarea primului aviz. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

 … (Neinteligibil.)… cu modificările și completările ulterioare, Comisia economică, industrii și 

servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, împreună cu 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din 

Camera Deputaților, întrunite în ședință comună în data de 23 iunie 2020, au procedat la audierea 

candidatului înscris pentru ocuparea funcției de președinte – membru executiv al Consiliului Autorității 

de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisia domnului Badea Leonardo. Numirea 

noului președinte – membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară se va face pe 

durata rămasă a mandatului început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotărârii Parlamentului 

României nr.37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.965 din 14 noiembrie 2018. 

Potrivit reglementărilor art.52 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților 

și Senatului, republicat, ședința reunită a celor patru comisii s-a desfășurat prin mijloace electronice, 

candidatul fiind prezent în sala de ședințe a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Membrii celor patru comisii au luat act de faptul că domnul Marcu Nicu, unicul candidat, a 

depus declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la art.9 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Înainte de începerea audierii, membrii celor patru comisii au aprobat cu majoritate de voturi, 

52 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, procedura de lucru, respectiv timpul alocat pentru susținerea 

candidaturii și pentru adresarea întrebărilor de către membrii celor patru comisii, precum și timpul 

alocat răspunsurilor la întrebări. Candidatul și-a prezentat activitatea, competențele profesionale și a 

răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii. 

În aplicarea dispozițiilor art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, comisiile 

reunite au procedat la verificarea îndeplinirii candidaților… mai sus menționați în vederea numirii 

domnului Marcu Nicu în funcția de președinte – membru executiv al Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară. 
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În ședință comună, votul deputaților și senatorilor a fost deschis, fiind exprimat atât de cei 

prezenți la sediul Parlamentului României, cât și prin mijloace electronice. 

În urma audierii și a votului exprimat, membrii celor patru comisii au hotărât cu majoritate de 

voturi, 51 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere, să propună plenului Camerelor reunite 

numirea domnului Marcu Nicu în funcția de președinte – membru executiv al Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară, conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz comun. 

Vă mulțumesc. 

Aveți anexat și CV-ul candidatului. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului Zisopol. 

Stimați colegi, potrivit art.99 din Regulamentul comun, votul pentru numire este secret și se 

exprimă prin buletine de vot. 

* 

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul 

de reglementare al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Raportul comun al Comisiei pentru industrii a Camerei Deputaților, Comisiei pentru energie și 

Comisiei economice a Senatului este distribuit. 

Îl rog pe domnul deputat Iancu, din partea celor trei comisii, să prezinte raportul. 

Domnul Iulian Iancu: 

Domnule președinte, domnilor președinți, 

Stimați colegi, 

Conform deciziei Birourilor permanente reunite, respectiv Decizia nr.303 din 19 iunie 2020, 

s-au dispus, în conformitate cu prevederile art.3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, comisiilor, respectiv Comisia pentru industrii și 

servicii din Camera Deputaților, Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale 

și Comisia economică, industrii și servicii din Senat, selectarea și propunerea pentru plen a unui 

candidat pentru funcția de vicepreședinte și doi reglementatori pentru Comitetul de reglementare al 

Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Lista candidaților și CV-urile acestora sunt cuprinse în anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezentul raport comun. 

În urma dezbaterilor, în conformitate cu art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.33/2007, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului reunit al celor 

două Camere ale Parlamentului numirea, pentru Comitetul de reglementare al ANRE, în funcția de 
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vicepreședinte și doi membri, a candidaților cuprinși în anexa nr.2, care face parte integrantă din 

prezentul raport comun. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule deputat Iancu. 

Avem o solicitare de procedură, vă rog, din partea USR. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. 

Vreau să iau cuvântul la dezbateri generale pe numirea în Comitetul de reglementare al ANRE 

a vicepreședintelui și celor doi membri. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Cred că s-a stabilit deja în Comitetul liderilor și în Birourile permanente reunite o procedură 

pentru această ședință de vot. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Sigur, dar este dreptul nostru să ne exprimăm de la tribuna Parlamentului… 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Știu, dar suntem într-o procedură agreată cu toate grupurile parlamentare. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

… pe maniera în care s-au desfășurat aceste selecții. 

Totuși, sunt instituții aflate în subordinea Parlamentului. La ANRE vorbim de o piață de miliarde 

de euro, care va fi, cumva, sub supravegherea acestor membri și a acestui Comitet de reglementare, și 

cred că putem să ne spunem măcar opinia de aici, din Parlament. Dacă puteți să-mi dați cuvântul. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimată colegă, dezbaterile au avut loc în comisiile de specialitate, s-au dezbătut și iar dezbătut, 

iar lucrurile sunt foarte… 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Păi, nu au avut loc, tocmai aceasta este problema, că cel puțin în privința membrilor și 

vicepreședintelui Comitetului de reglementare al ANRE nu au avut loc dezbateri serioase. A fost doar 

un simulacru, nu au avut loc audieri, nici măcar lucrul acesta… 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Bine, mulțumesc de aprecierea dumneavoastră, stimată colegă. 

Mergem mai departe, procedura a fost stabilită… 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Domnule președinte, 

Vreau să iau cuvântul și aș dori să-mi dați cuvântul, ca să nu-mi închideți microfonul. 
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Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Procedura a fost stabilită. Nu se poate în această procedură, stimată colegă. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

De ce nu se poate?! Sunt dezbateri generale, cum adică nu se poate?! Este Regulamentul 

Camerei Deputaților și al Senatului și avem dreptul să avem intervenții pe punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Înțeleg că mai vrea cineva de la USR, pe procedură, să ia cuvântul. 

Domnule senator, vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Într-adevăr, aveți dreptate, s-a agreat o procedură, dar, dat fiindcă în comisii nu s-au respectat 

regulile minime de desfășurare corectă a acestor audieri, vă rog s-o lăsați pe colega noastră să intervină 

pe acest subiect specific. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog, doamna deputat, țara așteaptă. 

Doamna Cristina-Mădălina Prună: 

Vă mulțumesc frumos. 

Ați văzut că se poate pe regulamentul actual? 

Dezbaterile în ceea ce privește numirea celor doi membri și a vicepreședintelui Comitetului de 

reglementare al ANRE, practic, nu au avut loc în comisiile reunite, a fost o simplă formalitate. Am 

avut CV-uri destul de multe, puteam să-i chemăm pe cei care au depus efortul de a-și trimite 

candidaturile, să-i chemăm la comisie, să-i audiem. USR a cerut lucrul acesta, însă a fost refuzat de 

către membri de la toate partidele, că vorbim de PSD, de PNL, de toți cei care au fost prezenți. 

Aș vrea să atrag atenția că pregătirea celor care vor fi votați astăzi de majoritatea parlamentară 

nu este în niciun fel aproape de ceea ce am avea nevoie în acest Comitet de reglementare. Cel puțin doi 

dintre oamenii pe care îi veți vota astăzi nu au niciun fel de tangență cu piața de energie: nici cu 

sectorul gazelor naturale, nici al energiei electrice, nici al energiei termice. Deci este o mare rușine ce 

se va vota astăzi aici, în Parlament. 

Am fi avut nevoie de profesioniști, care să vină cu o viziune nouă. Avem două evenimente mari 

care se vor întâmpla anul acesta: liberalizarea pieței gazelor naturale, de la 1 iulie, și cea a pieței 

energiei electrice, la finalul anului acestuia. Nu mai vorbesc de dezbaterile care au loc la nivel 

european, de Pactul ecologic european, cu influențe extrem de importante asupra pieței de energie. Ar 
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fi trebuit să trimitem în acest Comitet de reglementare și să selectăm oameni competenți, care chiar 

înțeleg realitățile acestei piețe, dar și care să apere interesele consumatorilor români. 

În consecință, Parlamentul va face astăzi o mare greșeală votându-i pe acești oameni. 

Vă mulțumesc. 

Și USR nu va susține lucrul acesta. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc doamnei deputat. 

Sunt convins că toți colegii prezenți astăzi în sală au reținut ceea ce ați spus dumneavoastră. 

Cum spuneam, conform art.99 din Regulamentul comun, votul se va exprima prin buletine de vot. 

* 

Următorul punct, numirea președintelui Secției de drept public și a președintelui Secției de 

drept privat ai Consiliului Legislativ. 

Avizul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere a fost distribuit și afișat. 

Din partea Comisiei juridice este cineva prezent? 

Aud din sală un nume – Cioloș? 

Nu e membru în Comisia juridică. 

Domnule Varga, vă rog. 

Domnul Vasile Varga: 

Mulțumesc, domnilor președinți. 

Biroul permanent al Camerei Deputaților și al Senatului au decis, în ședința comună din 26 mai, 

să declanșeze procedurile de numiri pentru cele două posturi vacante, de președinte de Secție de drept 

public și președinte de Secție de drept privat, din cadrul Consiliului Legislativ și au stabilit ca 

propunerile care îndeplinesc condițiile prevăzute de art.9 alin.(2) din Legea nr.73 pentru înființarea și 

organizarea, precum și pentru funcționarea Consiliului Legislativ, republicată, să fie depuse la cabinetul 

secretarilor generali ai celor două Camere și înaintate Birourilor reunite până la data de 4 iunie. 

În ședința comună din 3 iunie, Birourile permanente reunite au stabilit termenul inițial 4 iunie 

pentru depunerea candidaturilor în vederea numirii pe cele două posturi vacante și au hotărât să fie 

prelungit cu două săptămâni. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.73, președintele Consiliului 

Legislativ, președinții de secții se numesc prin votul majorității deputaților și senatorilor, reuniți în 

ședință comună a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza a câte trei propuneri ale Birourilor 

permanente pentru fiecare funcție, cu avizul Comisiilor juridice reunite. Aceștia își exercită atribuțiile 

de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la alin.(3). 
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Pot fi numite în funcțiile de președinte al Consiliului Legislativ, președinte de secție, șef 

departament și consilier persoane care au cetățenie română, domiciliază în țară, au pregătire juridică 

superioară, precum și o bună reputație profesională și morală. Pentru funcțiile de președinte al 

Consiliului Legislativ, președinte șef de secție este necesară o vechime în activitatea juridică de cel 

puțin 15 ani, iar pentru funcțiile de șef de sector, șef de departament, de cel puțin 8 ani. 

În temeiul art.11 lit.c), al art.12 și al art.13 pct.21 din Regulamentul activității comune a 

Camerei și Senatului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților și 

Senat au validat… s-au reunit în ședință comună la data de 22 iunie 2020. 

Propunerile pentru cele două posturi vacante sunt: 

- pentru șef de Secție de drept public: Moț Sofia Mariana, Marin Eugenia, Răducu Olimpia; 

- pentru președinte Secție de drept privat: Greblă Toni, Diaconu Elena și Marinescu Maria Raluca. 

Membrii celor două comisii au analizat dosarele candidaților propuși pentru cele două posturi 

vacante de șef de secție, au audiat online cinci dinte cei șase candidați propuși pentru aceste posturi și 

au constatat faptul că toți cei șase candidați îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor de 

președinte de secție în cadrul Consiliului Legislativ. Doamna Diaconu, fac precizarea, nu a participat 

la ședința comună online. 

Dosarele candidaților, depuse în original la cabinetele secretarilor generali din cele două 

Camere și înaintate Birourilor permanente reunite, sunt anexă în fotocopie la prezentul aviz. 

Deputații și senatorii prezenți la ședința comună online și la audieri au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaților și Senatului un aviz favorabil celor șase candidați 

propuși pentru cele două funcții de președinte de secție în cadrul Consiliului Legislativ. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului deputat Varga. 

Stimați colegi, 

Potrivit art.99 din Regulamentul comun, de asemenea, votul secret – prin buletine de vot. 

Vă reamintesc, după votare și prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului în 

cazul numirii celor doi președinți de secție ai Consiliului Legislativ, aceștia exercită mandatul de la 

data depunerii, în mod individual, a jurământului în fața președinților celor două Camere. 

* 

Mergem mai departe, punctul 4 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Parlamentului României nr.3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune 

permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activităţii Serviciului Român de Informaţii. 

Grupurile parlamentare PSD propun următoarele: 
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- numirea domnului deputat Bejinariu Eugen în calitate de membru și președinte al Comisiei 

comune permanente a Camerei și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activității SRI, pe locul rămas vacant urmare a demisiei domnului senator Manda Iulian-Claudiu; 

- de asemenea, numirea domnului deputat Mărgărit Mitică-Marius ca membru al Comisiei 

comune permanente a Camerei și Senatului pentru exercitarea controlului asupra activității SRI, în 

locul domnului deputat Cucșa Marian-Gheorghe. 

Grupurile parlamentare PNL propun numirea domnului deputat Preda Cezar-Florin în funcția 

de vicepreședinte al Comisiei SRI. 

Conform art.99 din Regulamentul comun, votul – de asemenea prin buletine de vot. Cele trei 

nume vor fi înscrise pe buletinul de vot. 

De asemenea, vă reamintesc, după votare și prezentarea procesului-verbal cu privire la 

rezultatul votului în cazul numirii noilor membri ai Comisiei SRI, aceștia vor depune jurământul în 

cadrul ședinței comune a Camerei și Senatului. 

* 

Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 5, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Parlamentului României nr.21/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei parlamentare 

speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe. 

Grupurile parlamentare PSD propun numirea domnului deputat Bontea Vlad ca membru al 

Comisiei speciale a Camerei și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității 

SIE, în locul domnului deputat Căprar Dorel-Gheorghe. 

Vă reamintesc, după votare și prezentarea rezultatului votului în cazul numirii noului membru 

al Comisiei SIE, acesta va depune jurământul în cadrul ședinței comune a Camerei și Senatului. 

* 

Punctul 6 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Parlamentului României nr.9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei 

permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei. 

Proiectul a fost distribuit și afișat. 

Grupul parlamentar PRO Europa din Camera Deputaților propune înlocuirea domnului deputat 

Cîmpeanu Sorin Mihai, membru al delegației, cu domnul deputat Bănicioiu Nicolae. 

Domnul deputat Bănicioiu Nicolae va ocupa și funcția de președinte al delegației, în locul 

doamnei deputat Bucura-Oprescu Simona. 

Proiectul de hotărâre va fi, de asemenea, afișat. 
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* 

Punctul 7, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 

României nr.10/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. 

Proiectul de hotărâre a fost distribuit și afișat. 

Grupurile parlamentare PNL propun înlocuirea domnului deputat Popescu Virgil-Daniel cu 

domnul deputat Șișcu George. 

Proiectul de hotărâre – la votul final, prin buletine de vot. 

* 

Punctul 8, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 

României nr.14/2017 privind aprobarea… 

Chestorii, vă rog frumos să avem puțină ordine aici, în sală.  

Punctul 8 – modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2017 privind 

aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la 

Adunarea Parlamentară a Mediteranei. 

Proiectul de hotărâre a fost distribuit și afișat. 

Grupurile parlamentare PNL propun înlocuirea domnului deputat Alexe Costel, membru al 

delegației, cu domnul deputat Varga Aurel. 

Proiectul de hotărâre – la votul final, prin buletine de vot. 

* 

Punctul 9, stimați colegi, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Parlamentului României nr.7/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației 

permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. 

Proiectul a fost distribuit și afișat. 

Grupurile parlamentare PNL propun: 

- înlocuirea domnului deputat Stroe Ionuț-Marian, membru titular, cu domnul deputat 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel; 

- de asemenea, înlocuirea domnului deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, membru supleant 

al delegației, cu domnul deputat Dobrovie Matei-Adrian. 

Proiectul de hotărâre – la votul final, prin buletine de vot. 

* 

Punctul 10 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Parlamentului României nr.11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii 
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Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa. 

Proiectul de hotărâre a fost distribuit și afișat. 

Grupurile parlamentare PNL propun înlocuirea domnului deputat Alexe Costel, membru 

supleant al delegației, cu domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. 

Proiectul de hotărâre – la votul final, prin buletine de vot. 

* 

Stimați colegi, 

Acestea fiind spuse, urmează votul secret cu buletine de vot. Avem în față șase urne, fiecare 

având denumirea pe ea. Fiecare deputat și senator va primi șase buletine de vot. 

Reamintesc semnificația votului secret cu buletine de vot, potrivit dispozițiilor regulamentare 

comune. Votul pentru numire se face lăsând neatinse numele și prenumele persoanei propuse a fi 

numită și se votează contra numirii tăind numele persoanei propuse. Sunt nule buletinele de vot care 

nu poartă ștampilele de control și cele pe care numărul candidaților ale căror nume nu au fost tăiate 

depășește numărul funcțiilor pentru care se face alegerea. 

Ca urmare, în situația buletinelor de vot de la Consiliul Legislativ, pentru a avea un vot pentru 

numire valabil exprimat, pe buletinul de vot trebuie să rămână un singur candidat pentru funcția de 

președinte al Secției de drept public și, respectiv, un singur candidat pentru funcția de președinte al 

Secției de drept privat ai Consiliului Legislativ. 

Cu aceste precizări, urmează exprimarea votului. 

Invit la tribună pe domnul secretar, pentru efectuarea apelului nominal, și chestorii, pentru 

înmânarea buletinelor de vot. 

Stimați colegi, începem cu membrii Guvernului, cu acordul dumneavoastră, dacă sunt prezenți. 

Stimați colegi, cum spuneam la începutul ședinței, mai întâi grupurile mici și neafiliații. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Așa cum s-a stabilit de comun acord, vom începe cu colegii de la Camera Deputaților, cu 

deputații neafiliați: 

Birchall Ana – absentă 

Bîzgan-Gayral Oana-Mioara – absentă 

Bodea Marius – absent 

Dohotaru Adrian-Octavian – absent 

Drăghici Mircea-Gheorghe – absent 

Iftimie Neculai – absent 
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Lovin Dumitru 

Domnul Dumitru Lovin (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Lovin Dumitru este prezent? Vreau să vă văd. 

Domnul Lovin Dumitru, domnul deputat – prezent 

Grupul parlamentar PMP: 

Pașcan Emil. Domnul deputat Pașcan Emil – prezent 

Domnul deputat Bichineț Corneliu – absent (Discuții.) 

Dacă ați răspuns, v-am trecut prezent, domnule Lovin. Deci nu putem să ne oprim. 

Doamna deputat Bozianu Nicoleta-Cătălina – prezentă 

Nu, nu. Nu pun pe nimeni decât la final. 

Codreanu Constantin – prezent 

Coliu Doru-Petrişor. Domnul deputat Coliu Doru-Petrişor – absent 

Cristache Cătălin – absent 

Cupă Ion – absent 

Mocanu Adrian – absent 

Moise Costin-Sebastian – prezent 

Movilă Petru. Domnul deputat Movilă Petru – prezent 

Vă rog să treceți prin fața pupitrului, ca să vă văd. 

Pistru Eusebiu-Manea… 

Nu, nu pot să vă trec înainte, nu. 

Pistru Eusebiu-Manea, vă rog – absent 

Sămărtinean Cornel-Mircea. Domnul deputat Sămărtinean – absent 

Domnul deputat Simionca Ionuț – prezent 

Domnul deputat Teacă Alexandru. Domnul deputat Teacă Alexandru – prezent 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnule secretar, o să vă rog să vă opriți puțin. Domnule secretar… 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 
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Am rugămintea să respectăm ordinea în care au fost anunțate grupurile, pentru că, dacă votați 

acum, veți fi considerați absenți la apelul nominal. Vă rog foarte mult să respectăm ordinea în care au 

fost anunțate grupurile pentru vot. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog, domnule Zisopol. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Todoran Adrian-Mihăiță – prezent 

Turcescu Robert-Nicolae – prezent 

Urmează lista Grupului parlamentar al minorităților naționale: 

Pambuccian Varujan… (Discuții.) 

I-am strigat primii, stimate domnule deputat. Au fost strigați. 

Îmi pare foarte rău. La sfârșit, când vom relua lista. (Discuții.) 

Domnul președinte așa m-a rugat, așa am făcut. 

Domnul Pambuccian – prezent, da? 

Domnul deputat Adnagi Slavoliub – prezent 

Domnul deputat Ampleev Andrian – prezent 

Vă rog să veniți prin fața pupitrului, că vă aud foarte, foarte greu și nici nu vă văd. 

Doamna deputat Csokany Petronela-Mihaela – absentă 

Domnul deputat Firczak Iulius Marian – prezent 

Domnul deputat Furic Iarco – prezent 

Domnul deputat Ganț Ovidiu Victor – absent 

Domnul deputat… 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Cei care ați votat, vă rog să părăsiți sala, pentru a respecta măsurile de securitate sanitară. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan… (Discuții.) 

Nu putem decât la rând, vă rog foarte mult, nu se poate altfel. 

Vă rog. (Discuții.) 

Nu, nu, nu, nu vă pot… la sfârșit o să reiau lista. 

Domnul deputat Ghera – prezent (Discuții.) 

Nu, nu are importanță. 
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Domnul deputat Grosaru Andi-Gabriel – prezent 

Domnul deputat Ibram Iusein – prezent 

Doamna deputat Longher Victoria – absentă 

Domnul deputat Petrețchi Nicolae-Miroslav – absent 

Doamna deputat Popescu Mariana-Venera. Doamna deputat Popescu Venera – absentă 

Domnul deputat Stoica Bogdan-Alin – prezent 

Domnul deputat Vasile Daniel. Domnul deputat Vasile Daniel – absent 

Domnul deputat Vexler Silviu – prezent 

Subsemnatul – prezent, votez la sfârșit. 

Trecem la Grupul parlamentar UDMR: 

Benedek Zacharie, liderul Grupului parlamentar UDMR – prezent 

Ambrus Izabella-Agnes – prezentă 

Antal István-János – prezent 

Apjok Norbert… (Discuții.) 

Nu vă aud. Vă rog, veniți în față, aici. 

Prezent? Absent? Nu se aude, îmi cer scuze. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnule Zisopol… 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Haideți puțin la tribună, vă rog. Haideți puțin la tribună. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Sigur. (Discuții la prezidiu.) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog să reluați. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Continuăm. 

Bende Sándor – prezent 

Domnule deputat Bende Sándor, vă rog, să vă văd aici. 

Aici, prezent. Vă rog foarte mult, nu se aude. (Discuții.) 

Nu-mi dați mie, că nu pot. Nu pot să țin evidența, îmi pare rău. (Discuții.) 

Nu, nu. Nu este lista la noi. 

Benkő Erika… vă rog… Benkő Erika… (Discuții.) 
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Vă rog să vorbiți cu altcineva, vă rog să vorbiți cu președintele. Nu urmați pe listă. 

Deci repet, Benkő Erika – absentă 

Ajutați-mă puțin, vă rog, de la UDMR. 

Biró Rozália-Ibolya – prezentă 

Biro Zsolt-Istvan – prezent 

Csép Éva-Andrea – prezentă 

Csoma Botond – prezent 

Erdei István – prezent 

Farago Petru – prezent 

Kelemen Hunor – absent 

Korodi Attila – absent 

Kulcsár-Terza József-György– absent… prezent 

Magyar Loránd-Bálint – prezent 

Márton Árpád-Francisc – prezent 

Sebestyén Csaba-István – prezent 

Seres Dénes – prezent 

Szabó Ödön – prezent 

Vass Levente – prezent 

În conformitate cu cele solicitate de președintele de ședință… (Discuții.) 

Imediat, imediat. Cine este absent? 

Din sală: Sebestyén. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Sebestyén. Imediat, să verificăm. (Discuții.) 

Așa cum vă spuneam, în conformitate cu cele discutate cu președintele de ședință, urmează să 

strigăm acum două grupuri parlamentare din partea Senatului României. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Înainte de a merge mai departe, vă rog foarte mult încă o dată, păstrați distanța corespunzătoare. 

Vă rog foarte mult, cei care au votat să nu rămână în sală. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vom începe cu lista senatorilor neafiliați la grupurile parlamentare de la Senat: 

Baciu Gheorghe – prezent 

Bădulescu Dorin-Valeriu – prezent (Discuții.) 

Covaciu Severica-Rodica – absentă 
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Domnul senator Hadârcă Ion – prezent 

Domnul senator Ilea Vasile – absent 

Domnul senator Iliescu Cătălin Lucian – absent 

Domnul senator Ionaşcu Gabi – prezent 

Domnul senator Lungu Vasile-Cristian – absent 

Domnul senator Marin Nicolae –a votat, prezent 

Domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton – prezent 

Domnul senator Ruse Mihai – a votat, prezent 

Domnul senator Simionca Ioan – prezent 

Domnul senator Ţuţuianu Adrian – prezent 

Vom continua cu lista senatorilor Grupului UDMR de la Senat, după ce colegii deputați 

reușesc să voteze. (Discuții.) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Rog chestorii să vină puțin la tribună, de la ambele Camere. 

Vă rog foarte mult, chestorii de la ambele Camere, la tribună.(Discuții.) 

Stimați colegi… numai puțin, domnule secretar. 

Stimați colegi, 

La vot iese acum Grupul UDMR. Urmează Grupul USR. Vă rog să rămână în sală doar aceste 

grupuri. Dacă nu vor rămâne aceste grupuri, voi suspenda ședința. 

Vă rog foarte mult, grupurile parlamentare care sunt programate la altă oră să nu rămână în sală. 

După apelul pe Grupul USR vom suspenda ședința și vom sta aici până diseară, dacă nu se poate altfel. 

Vă mulțumesc pentru înțelegere. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumim, domnule președinte. 

Continuăm cu membrii Grupului parlamentar al UDMR din Senat. 

Se pregătește Grupul USR din Camera Deputaților. 

Domnul senator Antal István-Loránt… 

Din sală: Avem PRO Europa. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Scuzați-mă, PRO Europa, PRO Europa. 

Domnul senator Antal István-Loránt – prezent 

Domnul senator Császár Károly Zsolt – prezent 

Domnul senator Cseke Attila-Zoltan – prezent 

Domnul senator Derzsi Ákos. Domnul senator Derzsi – absent 
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Domnul senator Fejér László-Ődőn – prezent 

Domnul senator László Attila – prezent 

Domnul senator Novák Csaba-Zoltán – prezent 

Domnul senator Tánczos Barna – prezent 

Domnul senator Turos Lóránd. Domnul senator Turos – absent 

Vă rog, domnule deputat. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă mulțumesc, stimate domnule senator. 

Continuăm cu Grupul parlamentar PRO Europa. 

Avem solicitarea din partea colegilor noștri chestori să procedăm în felul următor: noi strigăm 

numele și prenumele colegilor noștri, veți veni în fața domnilor chestori, acolo veți spune „prezent”, 

după care veți lua buletinele de vot. Altfel, nu se consemnează prezența Domniilor Voastre. 

Ponta Victor-Viorel 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să poftiți să votați. 

Bălănescu Alexandru – prezent 

Bănicioiu Nicolae – prezent 

Dobre Mircea-Titus. Repet, Dobre Mircea-Titus – absent 

Havrici Emanuel-Iuliu. Havrici – prezent 

Exact. Pentru că nu vă putem auzi foarte bine, purtând masca. 

Huncă Mihaela. Doamna deputat Huncă Mihaela – absentă 

Marica Petru-Sorin – absent 

Mocioalcă Ion. Mocioalcă – absent. (Discuții.) Prezent, a votat. 

Mohaci Mihai – absent 

Nechifor Cătălin-Ioan – absent 

Niţă Mihai 

Poftiți, domnule Niță, deci vă rog să votați. Dacă se face aglomerație, ne oprim și vă rugăm să 

aveți amabilitatea să respectați regulile și Regulamentul. 

Niță Mihai – prezent 

Pau Radu-Adrian… poftiți, vă rog… prezent 

Petrea Gabriel. Deci Petrea Gabriel. 

Petrea Gabriel este prezent? Prezent. 



 - 19 - 

Deci vă rog frumos să comunicați cu mine și apoi să luați documentele pentru vot. 

Prezent. 

Petric Octavian…(Discuții.) 

Nu pot, nu pot acum deocamdată, sunt la un alt grup. 

Vă rog, stimate domnule coleg, nu se poate deocamdată. 

Petric Octavian – absent 

Vă rog să nu stați foarte aproape de noi. 

Podașcă Gabriela-Maria 

Vă rog să eliberați acest culoar, vă rog foarte mult. 

Rog și chestorii să intervină. (Discuții.) 

Nu, nu pot acum, nu se poate. 

Podașcă Gabriela, repet – absentă… (Discuții.) 

Doamna deputat Podașcă? Nu este. Absentă. 

Popa Mihai Valentin – absent 

Spânu Ion – absent 

Stancu Florinel – absent 

Teiș Alina – prezentă 

Văcaru Alin Vasile – prezent. Vă rog să poftiți la vot. 

Vlăducă Oana-Silvia – prezentă 

Trecem la Grupul parlamentar USR: 

Drulă Cătălin – prezent 

Arsu Alin-Ionuț. Arsu Alin-Ionuț – absent 

Vă rog să poftiți aici. Eu v-am spus care este procedura: în momentul în care v-auziți numele, 

vă rugăm să veniți în fața chestorilor. Aici facem prezența. 

Deci Arsu Alin-Ionuț – prezent 

Barna Ilie Dan. Domnul deputat Barna – absent (Discuții.) 

Când va veni, atunci va fi prezent, deocamdată este absent. 

Benga Tudor-Vlad este aici? 

Deocamdată, nu. Absent. 

Botez Mihai-Cătălin – prezent 

Poftiți. 

Bulai Iulian 

Poftiți, domnule deputat. Prezent. 

Chichirău Cosette-Paula 
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Doamna deputat Chichirău? Absentă. 

Cosma Lavinia-Corina 

Doamna deputat Cosma? Absentă. 

Dan Nicușor Daniel – absent 

Dehelean Silviu – absent (Discuții.) 

Am înțeles, când vor veni. 

Duruș Vlad-Emanuel 

La următoarea strigare a listei. 

Absent. 

Ioan Stelian-Cristian – absent 

Iurișniți Cristina-Ionela 

Am văzut-o pe doamna deputat. 

Vă rog să poftiți la vot. 

Vă rog. Nu consemnez prezența, până în momentul în care nu ați luat documentele. 

Deci, prezentă. 

Lupescu Dumitru 

Lupescu Dumitru? Absent. 

Moșteanu Liviu-Ionuț (Discuții.) 

Vă rog să așteptați puțin. 

Deci Moșteanu Liviu-Ionuț… 

Vă rog să nu votați ceilalți, până în momentul în care nu strig din nou lista, pentru că nu vă mai 

pot pune prezenți. 

Vă rog să așteptați puțin. Vă rog din suflet! (Discuții.) 

Nu pot. Să puneți pe o altă listă. 

Moșteanu Liviu-Ionuț… (Discuții.) 

Nu vă pot ține minte pe toți, sunteți foarte mulți. 

Deci Moșteanu, prezent, da? 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril – absent 

Pop Tudor Rareș – prezent 

Popescu Nicolae-Daniel 

Vă rog, domnul Popescu Nicolae. 

Poftiți. 

Deci, Popescu Nicolae-Daniel. 

Deci Popescu – prezent și Pop Tudor – prezent. Da? 
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Vă rog să mergeți să votați. 

Prisnel Adrian-Claudiu – absent 

Prună Cristina-Mădălina – prezentă 

Rădulescu Dan-Răzvan – prezent 

Deci Rădulescu, prezent, da? 

Așteptăm să luați documentele. (Discuții.) 

Rodeanu Bogdan-Ionel (Discuții.) 

Când vom reveni pe listă, când le recitim, atunci. 

Deci Rodeanu, prezent. 

Seidler Cristian-Gabriel – prezent 

Poftiți, domnule deputat. 

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel – prezent 

Poftiți. 

Ungureanu Emanuel-Dumitru – absent 

Vlad Sergiu Cosmin 

Repet, Vlad Sergiu Cosmin. Absent. 

Zainea Cornel – prezent 

Poftiți. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Îi rugăm pe membrii Grupului parlamentar USR din Senat să se apropie. 

Domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor – prezent 

Domnul senator Coliban Allen – absent 

Doamna senator Dinică Silvia-Monica – prezentă 

Doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona – absentă 

Domnul senator Dircă George-Edward – prezent 

Domnul senator Fălcoi Nicu – prezent… (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Absent. E absent, clar! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Domnul senator Ghica Cristian 

Din sală: Mai târziu, absent. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Domnul senator Goţiu Remus Mihai – prezent 

Domnul senator Lungu Dan – absent 
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Domnul senator Marussi George-Nicolae – prezent 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai – prezent 

Doamna senator Presadă Florina-Raluca – prezentă 

Domnul senator Wiener Adrian – absent 

Gata, domnule deputat. (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Nu, la sfârșit. 

Mergem mai departe, Grupul Partidului Național Liberal. 

Roman Florin-Claudiu 

Domnul deputat Roman Florin, pentru vot. 

Deocamdată, absent… (Discuții.) 

A venit? Poftiți, domnule deputat. Prezent. 

Așteptăm să veniți să votați, poftiți. 

Achiței Vasile-Cristian 

Domnul deputat Achiței? Absent. 

Alexe Costel – prezent 

Anastase Roberta Alma – absentă 

Din sală: E prezentă. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Prezentă? 

Poftiți, vă rog, să votați. Așteptăm. 

Andrei Alexandru-Ioan 

Repet, Andrei Alexandru-Ioan. Absent, da? 

Andronache Gabriel 

Domnul deputat Andronache? Nu este, absent. 

Ardelean Ben-Oni – prezent 

Vă rog să votați. 

Balan Ioan 

Domnul deputat Balan Ioan? Prezent. 

Poftiți, vă rog, să votați. Așa cum am discutat, vă rog să treceți la chestori… 

Ne înțelegem foarte greu folosind aceste măști, vă rog să ne ajutați, să ne sprijiniți. 

Deci Balan Ioan – prezent. 

Balint Liviu-Ioan – prezent, da? 

Banias Mircea Marius 
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PNL, Banias Mircea Marius? Absent. 

Bica Dănuț 

Domnule deputat Bica Dănuț, vă rog să poftiți să vă exercitați dreptul la vot. Poftiți. 

Bode Lucian Nicolae (Discuții.) 

Bode Lucian Nicolae – prezent 

Boroianu Aurel-Robert 

Repet, Boroianu Aurel-Robert. Absent. 

Am să vă rog să nu mai purtați discuții în zona aceasta, a secretariatului. Vă rog din suflet! 

Din sală: Pauză, vă rog. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Pauză cerută de colegii noștri chestori. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să păstrați distanța regulamentară. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Fac un apel: cei care ați votat, vă rog să nu rămâneți în sală. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să așteptați să fiți strigați. 

Domnii chestori, putem continua? Nu. 

Domnul Aurel-Robert Boroianu: 

Boroianu, m-ați strigat. Sunt prezent. (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Domnule, nu putem să venim când vrem în sală, mai ales în situația aceasta, pe care o vedeți. 

Deci vă rog să credeți că nu mai strig pe nimeni în situația de față. (Discuții.) 

Nu pot citi pentru că ne-au cerut chestorii să nu citim mai departe. Am anunțat public acest 

lucru. Așteptăm acordul chestorilor. (Discuții.) 

Mai așteptăm? Așteptăm. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Tánczos Barna: 

Nu vreți să terminăm Grupul USR, că s-au întors în sală? 

Strigați-i pe cei care nu au fost prezenți încă o dată… 
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Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Da, dar nu știu dacă am acordul colegilor de la Senat. Adică, fără acordul colegilor de la Senat, 

nu pot. Eu sunt la Grupul PNL acum. 

Domnul Tánczos Barna: 

Haideți să terminăm cu USR-ul… (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Haideți să terminăm Grupul PNL și apoi… 

Din sală: Abia ați terminat cu USR-ul… 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Nu, sunt la Grupul PNL deja. Nu pot face chestia asta. 

Din sală: Pe cine ați strigat de la PNL? 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

O listă întreagă. 

Din sală: Am crezut că ați suspendat. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Nu am suspendat, stimate coleg! 

Deci îmi permiteți să mergem mai departe, domnilor chestori? Da. 

Din sală: Da. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Borza Remus-Adrian 

Domnul deputat Borza? Absent. 

Buican Cristian – prezent 

Bumb Sorin-Ioan – prezent 

Vă rog să mergeți să votați. 

Burciu Cristina – prezentă 

Calista Mara-Daniela – prezentă 

Calotă Florică Ică – prezent 

Vă rog să vă exercitați dreptul de vot, pentru că, altfel, ajungem din nou să avem aglomerație. 

Cherecheş Florica – absentă 

Cherecheş Viorica – absentă 

Cîmpeanu Sorin Mihai – prezent 

Constantin Daniel – absent 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel 

Constantin Daniel, deci, vă rog – prezent. 
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Vă rog să fiți foarte atenți și v-am rugat să veniți alături de noi, aici. 

Cozmanciuc Corneliu 

Așteptăm să se elibereze la chestori. (Discuții.) 

Repet, Cozmanciuc Corneliu. Deocamdată, nu este în sală, când va veni… Absent, deocamdată. 

Culeafă Mihai – prezent 

Cupșa Ioan – prezent 

Dobre Victor Paul – prezent 

Dobrovie Matei-Adrian 

Este în sală domnul deputat Dobrovie? Absent. 

Fădor Angelica – prezentă 

Vă rog să vă luați buletinele de vot. 

Florea Damian 

Domnul Damian Florea (din sală): 

Prezent! 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Mulțumesc. 

Florea Damian. 

Vă rog să luați buletinele de vot. 

Găină Mihăiţă – prezent 

Gheorghe Andrei Daniel 

Poftiți. Prezent. 

Gheorghe Tinel – prezent 

Gheorghiu Bogdan 

Poftiți, vă rog. 

Gheorghiu Bogdan, da? Poftiți. Prezent. 

Ghilea Găvrilă – absent 

Giugea Nicolae 

Domnul Nicolae Giugea (din sală): 

Prezent! 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să poftiți să votați. 

Mulțumesc. 

Prezent. 

Gudu Vasile 
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Din sală: Pauză! 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Pauză cerută de colegii noștri chestori. 

Deci Gudu Vasile este sau…? Da? 

Gudu Vasile a votat? (Discuții.) 

Deci îl pun prezent. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Din sală: Gata. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Da? Mulțumesc. 

Hărătău Elena – absentă 

Heiuş Lucian-Ovidiu 

Heiuş Lucian-Ovidiu? Absent. 

Huţucă Bogdan-Iulian – absent 

Ionescu George – prezent 

Vă rog să mă ajutați, da. 

Ioniţă Antoneta – prezentă 

Poftiți! 

Leoreanu Laurenţiu-Dan – prezent 

Lungu Tudoriţa 

Nu este, nu?  

Lungu Tudoriţa, vă rog să veniți să votați. (Discuții.) 

Deci Lungu Tudorița, vă rog să luați buletinele de vot. (Discuții.) 

Doamna Elena Hărătău (din sală): 

Ai strigat Hărătău? 

Din sală: Da, a strigat Hărătău, a strigat. (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

La sfârșit, nu mai pot acum. 

Deci, Lungu Tudorița, da? Ați luat buletinele de vot. 

Mareş Mara – absentă 

Doamna Mara Mareș (din sală): 

Prezentă! 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Prezentă? Poftiți, vă rog. 
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Nu vă aud. V-am rugat să veniți aproape de noi, că nici nu vă văd și nici nu vă aud. 

Deci Mareș Mara, poftiți! 

Vă rog. (Discuții.) 

Sărut mâna! Am înțeles, dar v-am rugat să veniți aici, că nu avem… (Discuții.) 

Prezentă. 

Mihalescul Dumitru 

Poftiți. Prezent. 

Moldovan Sorin-Dan 

Poftiți. (Discuții.) 

Aveți puțintică răbdare, vă rog, că nu pot să trec… 

Neagu Nicolae (Discuții.) 

Ce să facem, stimate domnule deputat? Aceasta e situația. 

Neagu Nicolae – prezent 

Poftiți. 

Nicoară Romeo Florin 

Poftiți. Prezent. 

Olar Corneliu – absent 

Oprea Dumitru 

Oprea Dumitru? Absent. 

Oros Nechita-Adrian – absent 

Palăr Ionel 

Poftiți, vă rog. Prezent. (Discuții.) 

Vă rog să mă lăsați, să-mi permiteți să termin lista. 

Petcu Toma-Florin 

Poftiți, vă rog, să votați. (Discuții.) 

Pirtea Marilen-Gabriel 

Repet, Pirtea Gabriel. Absent. 

Popescu Pavel 

Domnul Pavel Popescu (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să poftiți la vot, dacă sunteți, să luați buletinele de vot. 

Popescu Pavel, da? 

Mulțumesc. 
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Prezent. 

Popescu Virgil-Daniel – absent 

Preda Cezar-Florin 

Domnul deputat Preda Cezar? Absent. 

Domnul deputat Predoiu Marian-Cătălin – absent 

Prişcă Răzvan Sorin – prezent 

Poftiți, domnule Prișcă. 

Răcuci Claudiu-Vasile 

Poftiți. 

Raeţchi Ovidiu Alexandru 

Poftiți. 

Romanescu Cristinel – prezent 

Săftoiu Ana Adriana 

Doamna deputat Săftoiu? Nu este. Absentă. 

Schelean-Şomfelean Valeria-Diana – prezentă 

A, nu, nu stați… Deci repet, Schelean Valeria-Diana? 

Doamna Valeria-Diana Schelean-Şomfelean (din sală): 

Prezent! 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Poftiți, aștept să veniți să luați buletinele de vot. Prezentă. 

Sighiartău Robert-Ionatan – prezent 

Domnul deputat Sighiartău? Prezent? 

Mulțumesc. 

Şişcu George 

Poftiți, vă rog. Prezent. 

Sitterli Ovidiu-Ioan – prezent 

Poftiți, vă rog. 

Şovăială Constantin – prezent 

Stamatian Vasile-Florin 

Stamatian? Absent. 

Ștefan Ion 

Domnul Ștefan Ion? Absent. 

Ştirbu Gigel-Sorinel – prezent 

Vă rog să votați. 
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Stroe Ionuț-Marian – absent 

Surgent Marius-Gheorghe 

Domnul Marius-Gheorghe Surgent (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Prezent. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Imediat! 

Prezent. 

Terminăm lista. Imediat! 

Tabugan Ion 

Tabugan? Prezent. 

Vă rog să poftiți să votați. 

Vă rog. 

Trăilă Cristina 

Vă rog, poftiți. 

Deci Trăilă Cristina, prezentă, vă rog, la… 

Din sală: Iar s-a aglomerat aici. (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Imediat. Terminăm cu lista PNL. 

Turcan Raluca – absentă 

Varga Glad-Aurel 

Poftiți, domnule Varga. 

Varga Aurel, da? Prezent. 

Și Varga Vasile, domnul deputat Varga Vasile – prezent. 

Vă rog, vă rog, domnule… 

Domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc: 

M-ați strigat și nu eram în sală – Cozmanciuc. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Vă rog, domnul senator Oprea doar vrea să vă ajute. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Îi rugăm pe membrii Grupului parlamentar PNL din Senat să se apropie. 
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Domnii chestori, putem continua? 

Mulțumim. 

Domnul senator Badea Viorel-Riceard – absent 

Domnul senator Bulacu Romulus – prezent 

Domnul senator Cadariu Constantin-Daniel – prezent 

Domnul senator Caracota Iancu – prezent 

Domnul senator Cazan Mircea-Vasile – prezent 

Domnul senator Chirteş Ioan-Cristian – prezent 

Domnul senator Chițac Vergil – absent 

Domnul senator Cîțu Florin-Vasile – absent 

Domnul senator Cristina Ioan – prezent 

Domnul senator Dănăilă Leon – prezent 

Domnul senator Dumitrescu Iulian – prezent 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel – deocamdată, absent 

Domnul senator Filipescu Răducu-George – prezent 

Domnul senator Gioancă Eugen – prezent 

Doamna senator Gorghiu Alina-Ştefania 

Din sală: Este, este! 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Știu că este. Prezentă. 

Doamna senator Hărău Eleonora-Carmen – absentă 

Domnul senator Ilie Viorel – prezent 

Domnul senator Nicoară Marius-Petre – prezent 

Oprea Mario-Ovidiu – prezent 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta – prezentă 

Domnul senator Pereş Alexandru – absent 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen 

E prezent, dar nu-l văd. 

Domnul senator Pîrvulescu? Este, vorbește la telefon acolo. 

Domnul senator Popa Cornel – prezent 

Domnul senator Popa Ion – prezent 

Doamna senator Scântei Laura-Iuliana – absentă (Discuții.) 

Nu eu. Eu sunt la Senat. 

Domnul senator Stângă George-Cătălin – prezent 
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Domnul senator Şoptică Costel – prezent 

Domnul senator Talpoș Ioan-Iustin – prezent 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru 

Domnul senator Toma? Absent. 

Domnul senator Ţapu Nazare Eugen – prezent 

Domnul senator Vela Ion Marcel – absent 

Rezolvat. 

Domnule secretar. 

Domnule secretar deputat! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnule Zisopol, vă rog. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Putem merge mai departe? 

Din sală: Da, da! (Discuții.) 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Grupul PSD. 

Simonis Alfred-Robert – prezent 

Andrușcă Dănuț – prezent 

Vă rog să votați. 

Anton Anton 

Anton Anton? Prezent. 

Poftiți la vot. 

Avram Constantin 

Avram Constantin? Absent. 

Axinte Vasile – prezent 

Babuș Radu – prezent 

Poftiți, vă rog să votați. 

Ne-am înghesuit mult prea mult aici, să știți. Uitați-vă ce e în față! (Discuții.) 

Ni s-a sugerat să facem o pauză din partea unui lider de grup. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să aveți amabilitatea să păstrați distanța de un metru și jumătate. 

Eu ați văzut că m-am retras. (Discuții.) 
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PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Ne permiteți să continuăm? 

Domnilor chestori, putem continua cu lista? 

Băișanu Ștefan-Alexandru – prezent 

Poftiți să votați, vă rog, domnule Băișanu. 

Bârlădeanu Dragoș-Petruț – prezent 

Poftiți, domnule Bârlădeanu. 

Bejinariu Eugen – prezent 

Boboc Tudorița-Rodica – prezentă 

Boboc Valentin Gabriel – prezent 

Bogaciu Alexandra-Corina – prezentă 

Bogdan Gheorghe-Dănuț – prezent 

Bontea Vlad 

Bontea Vlad? Deocamdată, absent. 

Bota Marius Sorin-Ovidiu – prezent (Discuții.) 

Bran Ioana – prezentă 

Bucura-Oprescu Simona – prezentă 

Poftiți, vă rog să votați. 

Budăi Marius-Constantin 

Domnul deputat Budăi? Absent. 

Buicu Corneliu-Florin – prezent 

L-am văzut mai devreme. 

Căciulă Aurel – prezent 

Călin Ion – prezent 

Căprar Dorel-Gheorghe – absent 

Căruceru Aida-Cristina – prezentă 

Cătăniciu Steluța-Gustica – prezentă 

Vă rog să poftiți să votați. 

Chiriac Viorel – prezent 

Deci domnul Chiriac, da? 

Cioabă Petre – prezent 

Ciocan Dan – prezent 

Ciofu Tamara-Dorina – prezentă 
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Ciolacu Ion-Marcel – prezent 

Cîtea Vasile – prezent 

Cobuz Maricela – prezentă 

Cocoș Vasile – prezent 

Vă rog să mă scuzați, se vede greu. 

Cojocaru Petru-Bogdan – prezent 

Cosma Andreea – absentă 

Cuc Alexandru-Răzvan – prezent 

Cucşa Marian-Gheorghe – prezent 

Dinu Cristina-Elena (Discuții.) 

Din sală: Dar pe Bacalbașa nu l-ați strigat. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Unde e? Imediat mă uit. 

Dinu Cristina este aici? Absentă. 

Imediat. 

Din sală: Bacalbașa a fost la mine, dar nu l-am auzit strigat. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Aveți răbdare, că nu pot… (Discuții.) 

Din sală: Spuneți acum „prezent”, să rămână în stenogramă. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Da. 

Deci, Budăi – prezent. 

Dîrzu Ioan – prezent 

Eu vă propun să mai stăm puțin, ca să se dezaglomereze, pentru că… 

Deci, Dîrzu, am zis – prezent. 

Ne oprim deocamdată aici. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Așteptăm. 

Vă rog să păstrați distanța regulamentară. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog încă o dată să păstrați distanța regulamentară. Mă obligă regulamentul. 

Vă rog să aveți amabilitatea să păstrați distanța. 
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Domnul Ilie Toma: 

Treceți-mă și pe mine prezent. Toma Ilie. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Nu pot. Nu pot. La listă. Toată lumea în ordinea respectivă a listei. (Discuții.) 

Cine a absentat, voi striga, repet, încă o dată toate listele de la început, de la neafiliați până la 

Grupul PSD. Reluăm, în conformitate cu Regulamentul, toate listele respective. 

Din sală: Acum? 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Nu acum, după ce terminăm grupul. (Discuții.) 

Păi, cei care au absentat, ce să facem?! Și au venit mai târziu. 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Domnilor chestori, putem continua? 

Mulțumesc. 

Dobrică Ionela Viorela – prezentă 

Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae – prezent 

Dumitrache Ileana Cristina 

Prezentă? 

Din sală: Da, este. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vă rog să poftiți să votați. 

Dunava Costel Neculai 

Din sală: Uitați-l acolo. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Mă scuzați încă o dată că nu am observat. 

Dunava – prezent. 

Durbacă Eugen – absent 

Florea Oana-Consuela – prezentă 

Poftiți. 

Floroiu Ionel – prezent 

Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela 

Poftiți. Prezentă. 

Vă rog încă o dată să aveți amabilitatea să păstrați distanța regulamentară. 

Furtună Mirela – prezentă 
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Gavrilă Camelia – prezentă 

Gavrilescu Graţiela Leocadia 

V-am văzut. 

Mulțumesc. 

La mulți ani! 

Gavriliţă Bianca-Miruna 

Din sală: Uite-o aici pe Bianca. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Poftiți. 

Mulțumesc. 

Prezentă. 

Se vede greu. 

Georgescu Laura – prezentă 

Georgescu Nicolae – prezent 

Gerea Andrei Dominic 

V-am văzut, prezent. 

Vă rog să veniți să vă exercitați dreptul de vot. Ok. 

Gherman Dumitru – prezent 

Gilia Claudia – prezentă 

Halici Nicuşor – absent 

Holban Georgeta-Carmen – prezentă 

V-am văzut. 

Vă rog să aveți amabilitatea să vă apropiați, că nici nu vă aud și nici nu vă văd. Nu vă 

recunosc din cauza… 

Holban – prezentă. 

Iancu Iulian 

Domnul Iulian Iancu (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Mulțumesc. 

Prezent. 

Iancu Marius-Ionel – prezent 

Ilişanu Claudiu-Augustin – prezent 

Intotero Natalia-Elena – prezentă 
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Iordache Florin – prezent 

V-am văzut, v-am văzut. 

Itu Cornel – prezent 

V-am văzut. 

Jivan Luminiţa-Maria – prezentă 

Vă propun să mai facem o mică pauză, până se dezaglomerează aici. 

Mulțumesc. 

Îmi pare rău, dar… (Discuții.) 

Din sală: Eu sunt aici, la 67. O să votez la urmă. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Da, doar îmi spuneți prezent, nu e o problemă. Și eu m-am pus prezent și votez la urmă. Vedeți 

că votează lumea oricum, fără să fie chemată. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Am făcut pauză. Am făcut. 

Vă rog să păstrați distanța regulamentară. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Putem continua? 

Din sală: Da, haideți să continuăm. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Lazăr Sorin – prezent 

Lupaşcu Costel – prezent 

Macovei Silviu Nicu – prezent 

Manole Petre-Florin – prezent 

Mărgărit Mitică-Marius – prezent 

Mulțumesc. 

Matei Călin-Vasile-Andrei – prezent 

Mulțumesc. 

Meiroşu Marilena-Emilia – absentă 

Mihălcescu Carmen-Ileana – prezentă 

Mînzatu Roxana – absentă 

Mircea Florin – prezent 

Muşoiu Ştefan – prezent 
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Nasra Gabriel-Horia – absent 

Neaţă Eugen – prezent 

Nicolae Andrei – prezent 

V-am văzut. Greu, dar v-am văzut. 

Nicolicea Eugen – prezent 

Nistor Laurenţiu – prezent 

Niţă Nicu – prezent 

Nosa Iuliu 

Nosa Iuliu? Nu este. Absent. 

Olteanu Daniel 

Olteanu Daniel? Nu este? Nu aud… 

Nu este, nu? Absent. 

Mulțumesc. 

Oprişcan Mihai Doru – absent 

Oteşanu Daniela – prezentă 

Păle Dănuţ – prezent 

Pană Adriana-Doina – prezentă 

Paraschiv Rodica – prezentă 

Peța-Ștefănescu Eliza-Mihaela – prezentă 

Pleşoianu Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu Liviu? Absent. 

Pop Andrei – absent 

Din sală: Este prezent! 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Este prezent? Vă rog. Mă scuzați. Da. Nu l-am văzut. Da. 

Pop Andrei, prezent, da? (Discuții.) 

Din sală: Mai opriți un pic. Mai opriți. Mai opriți un pic… 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Suntem solicitați să întrerupem prezența deocamdată pentru vot pentru câteva minute, sigur. 

Să se înscrie pe listă aici. Eu nu pot. Voi relua listele toate. 

Din sală: Cine vrea să vină la mine. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Să vină la colegul. (Discuții.) 

La colegul, nu la mine. (Discuții.) 
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Putem continua?  Mai stăm. 

OK! Cum ziceți dumneavoastră. Dumneavoastră coordonați activitatea. (Discuții.) 

PAUZĂ 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Putem reîncepe, domnilor chestori? 

Vă mulțumesc. 

Pop Georgian 

Prezent? Domnul Pop Georgian este prezent, da? 

Mulțumesc. V-am văzut. 

Popa Florin – prezent 

V-am văzut. 

Popa Ştefan-Ovidiu – prezent 

(Discuții.)Mă scuzați. Nu v-am văzut, că mă uit spre zona de vot. Așa am hotărât. 

Poftiți, vă rog. (Discuții.) 

I-am dat colegului. Uitați aici. 

Domnul Virgil-Daniel Popescu (din sală): 

Nu, nu. În regulă. Gata. 

Popescu Virgil – ministru. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

E corect. 

Presură Alexandra 

Prezentă. 

Radu Anișoara – prezentă. V-am văzut. 

Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin 

Prezent. 

Rădulescu Alexandru 

Rădulescu Alexandru 

Prezent. V-am văzut. 

Rădulescu Cătălin-Marian – prezent 

Răduț Violeta – prezent 

Roman Ioan-Sorin 

Prezent. (Discuții.) 

Roşca Lucreţia – absentă 

Rotaru Alexandru – absent 
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Rotaru Răzvan-Ilie 

Prezent. 

Şarapatin Elvira – prezentă 

V-am văzut, stimată doamnă. 

Sefer Cristian-George 

Prezent. V-am văzut. (Discuții.) 

Şerban Ciprian-Constantin 

Prezent. 

Simion Lucian-Eduard – absent 

Şimon Gheorghe 

Prezent. 

Socotar Gheorghe-Dinu – prezent 

V-am văzut. 

Solomon Adrian 

V-am văzut. Prezent. 

Şotcan Theodora 

V-am văzut. Prezentă. 

Şova Lucian – prezent 

Stan Viorel – absent 

Stănescu Alexandru – prezent 

Stativă Irinel-Ioan – prezent 

Ştefan Corneliu – prezent 

Steriu Valeriu-Andrei – prezent 

Suciu Matei – prezent 

Suciu Vasile-Daniel – prezent 

Tănăsescu Alina-Elena – prezentă 

Terea Ioan – prezent 

Tîlvăr Angel 

Nu este în sală. Deocamdată, absent. 

Todor Adrian – prezent 

Toma Ilie – absent 

Din sală: Toma Ilie e prezent la mine. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

A! Prezent. OK! 
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Vă rog să păstrați distanța regulamentară! 

Vă rog să aveți amabilitatea să respectăm regulile și regulamentele! 

Tripa Florin-Dan – absent 

Tudor Beatrice – prezentă 

Am văzut. 

Tuşa Adriana Diana – prezentă 

Țachianu Marian 

V-am văzut. Prezent. 

Ursu Răzvan-Ion 

V-am văzut. Poftiți la vot. 

Vosganian Varujan 

Nu este. Absent. 

Vasilescu Lia Olguţa – prezentă 

Vasilică Radu Costin – prezent 

Velcea Nicolae 

Domnul Nicolae Velcea (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Prezent. Mulțumesc. 

Vîrză Mihăiţă – prezent 

Poftiți să votați, vă rog. 

Vişan George-Gabriel – prezent 

V-am văzut. 

Vrăjitoru Sorinel-Marian – prezent 

V-am văzut. 

Weber Mihai 

Domnul Mihai Weber (din sală): 

Prezent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Prezent. Mulțumesc. 

Zamfira Constantin-Cătălin – prezent 

Simonis Alfred-Robert a votat. 

Roman Florin-Claudiu a votat. Da? Domnul Roman? 

Am o listă. 
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Drulă? Știu că a votat domnul deputat Drulă. Am o listă la final aici. 

Domnul Ponta a votat. 

Benedek Zaharie, da. 

Aceștia nu știu de ce au fost apărut încă o data. 

Sunt liderii de grup. (Discuții.) 

Imediat după ce se strigă lista de la PSD vom relua listele, de la neafiliați până la Grupul PSD, 

pentru cei care nu au putut fi în timp util aici. (Discuții.) 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vom continua cu membrii Grupului parlamentar PSD din Senat. (Discuții.) 

Andronescu Ecaterina – prezentă 

Arcan Emilia – prezentă 

Arcaș Viorel – prezent 

Avram Nicolae (Discuții.) 

Domnul senator Avram Nicolae? Prezent. 

Domnul senator Bădălău Niculae 

V-am trecut prezent. Prezent. Prezent și domnul Bădălău. 

Domnul senator Bodog Florian-Dorel – prezent 

Domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel – prezent 

Domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu – prezent 

Domnul senator Breaz Valer-Daniel – prezent 

Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel – prezent 

Domnul președinte Cazanciuc Robert-Marius – prezent 

Domnul senator Cârciumaru Florin – prezent  

Domnul senator Chisăliță Ioan-Narcis – prezent (Discuții.) 

Domnul senator Corlățean Titus – prezent 

Domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin – prezent 

Doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia – prezentă 

Doamna senator Crețu Gabriela – prezentă 

Doamna senator Dan Carmen Daniela – prezentă 

Domnul senator Deneș Ioan – prezent 

Domnul senator Diaconescu Renică – prezent 

Domnul senator Diaconu Adrian-Nicolae – prezent 

Doamna senator Dima Carmen – prezentă 

Domnul senator Dogariu Eugen – prezent (Discuții.) 



 - 42 - 

V-am trecut prezent. V-am strigat și v-am trecut prezent. 

Domnul senator Dumitrescu Cristian-Sorin – prezent 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru – prezent 

Doamna senator Federovici Doina-Elena – prezentă 

Domnul senator Fifor Mihai-Viorel – absent 

Domnul senator Ganea Ion – prezent 

Domnul senator Iordache Virginel – prezent 

Domnul senator Iriza Scarlat – prezent 

Domnul senator Leș Gabriel-Beniamin – prezent 

Domnul senator Lupu Victorel – absent 

Domnul senator Manoliu Dan – prezent 

Domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan – prezent 

Domnul senator Marin Gheorghe – prezent 

Domnul senator Matei Constantin-Bogdan – prezent 

Domnul senator Mazilu Liviu-Lucian – prezent (Discuții.) 

Domnul senator Meleșcanu Teodor-Viorel 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu (din sală): 

Prezent. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Prezent. 

Domnul senator Mihu Ștefan – prezent 

Doamna senator Mirea Siminica – prezentă 

Domnul senator Moga Nicolae – prezent 

Domnul senator Nicolae Șerban – prezent 

Domnul senator Niță Ilie – prezent 

Domnul senator Oprea Ștefan-Radu – prezent 

Domnul senator Orțan Ovidiu-Florin 

Domnul senator Orțan! (Discuții.) 

Domnul senator Pavel Marian (Discuții.) 

Prezent. Prezent. Și domnul Orțan, și domnul Pavel. 

Doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia – prezentă 

Domnul senator Pănescu Doru-Adrian – prezent 

Domnul senator Pop Gheorghe – prezent 

Domnul senator Pop Liviu-Marian – prezent 
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Domnul senator Preda Radu-Cosmin – prezent 

Domnul senator Resmeriță Cornel-Cristian – prezent 

Domnul senator Romașcanu Lucian – absent 

Domnul senator Rotaru Ion – prezent 

Domnul senator Salan Viorel – prezent  

Domnul senator Savin Emanoil 

Domnul Emanoil Savin (din sală): 

Prezent. Prezent. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Prezent. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana – prezentă 

Domnul senator Sibinescu Ionuț – absent 

Doamna senator Silistru Doina – prezentă 

Domnul senator Smarandache Miron-Alexandru – prezent 

Domnul senator Soporan Aurel-Horea 

Domnul Aurel-Horea Soporan (din sală): 

Aici, aici. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Unde aud prezent? Prezent. 

Domnul senator Stan Ioan – prezent 

Domnul senator Stănescu Paul – prezent 

Doamna senator Stocheci Cristina-Mariana – prezentă 

Domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando – absent 

Domnul senator Toma Vasilică – da 

Domnul senator Trufin Lucian – prezent 

Domnul senator Valeca Șerban-Constantin – prezent 

Domnul senator Vulpescu Ioan – prezent 

Domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin 

Era pe aici. Domnul senator Zamfir? 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir (din sală): 

Da. (Discuții.) 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Acum văd. 

Prezent. 
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Din sală: Gata? 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vom relua listele de la Camera Deputaților, raportate la cei care au întârziat sau au absentat din 

diverse motive. 

Birchall Ana 

A votat, da? 

Din sală: Da. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Bîzgan Oana-Mioara 

Nu a venit. 

Bodea Marius 

Nu a venit. 

Dohotaru Adrian 

Este o ultimă verificare a tuturor listelor. 

Deci Dohotaru Adrian nu a venit. 

Drăghici Mircea-Gheorghe (Discuții.) 

Nu am trecut. N-am trecut. 

Deci Drăghici Mircea-Gheorghe nu a sosit. 

Iftimie Neculai – absent 

Trecem la Grupul PMP. 

Bichineţ Corneliu 

Nu a sosit. 

Coliu Doru – nu 

Cristache Cătălin 

Din sală: Nu. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Cupă Ion 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnule Costoiu, la tribună, vă rog. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Mocanu Adrian 

Din sală: Mai e cineva sau nu? 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Nu, stați, că mai sunt. 
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Pistru Eusebiu-Manea 

N-au venit. 

Sămărtinean Cornel 

Repet, aceasta este cea de-a doua strigare a fiecărei liste. 

Trecem la Grupul minorităților naționale. 

Csokany Petronela  

Nu este în sală. 

Ganț Ovidiu  

Nu este în sală. 

Longher Victoria 

Nu este în sală. 

Petrețchi Nicolae – nu 

Popescu Mariana – prezentă. Poftiți, doamna deputat. 

Vasile Daniel (Discuții.) 

Din sală: A votat. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

O să vă rog să păstrați distanța regulamentară. 

Trecem la UDMR. 

Apjok Norbert 

Nu este. 

Benkő Erika – nu 

Kelemen Hunor – nu 

Korodi Attila – nu 

Sebestyén Csaba-István – nu 

Mulțumesc. 

Trecem la PRO Europa. 

Dobre Mircea-Titus – prezent 

Huncă Mihaela 

Nu a venit. 

Marica Petru-Sorin – nu 

Mohaci – nu 

Nechifor – nu 

Petric Octavian – nu 

Din sală: Da,da, Petric. 
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Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Da. OK. 

Podașcă Gabriela 

Din sală: Da, da. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Deci sunt cei care au întârziat. 

Popa Mihai Valentin – nu 

Spânu Ion – nu 

Stancu Florinel – da 

Teiș Alina 

A fost. 

Ceilalți au fost. 

Trecem la Grupul USR. 

Deci, repet, îi strigăm pe cei care nu... 

Barna Ilie Dan 

Din sală: Da. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Da? Sigur, dar v-am spus, n-au fost în primă fază. 

Benga Tudor-Vlad – prezent 

Chichirău Paula – prezentă 

Cosma Lavinia  – absentă 

Dan Nicușor Daniel – absent 

Mulțumim pentru ajutor. 

Dehelean Silviu – absent 

Duruș Vlad – prezent (Discuții.) 

Ion Stelian-Cristian – absent 

Mergem mai departe. 

Lupescu Dumitru – prezent 

Mulțumim pentru înțelegere. 

Năsui Claudiu 

Din sală: Nu-l văd. Nu e. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Prisnel Adrian – prezent 

Ungureanu Emanuel-Dumitru 
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Din sală: Nu-l văd. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Vlad Sergiu Cosmin (Discuții.) 

Imediat, că și noi trebuie să votăm. 

Vlad Sergiu Cosmin 

Ce să facem? A fost? Să-l găsească colegul. Vlad Sergiu Cosmin 

Imediat. Să ne confirme colegul. 

Din sală: Ba da. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

A fost prezent. (Discuții.) 

Trecem la lista PNL. 

Achiței Vasile 

Din sală: Nu-l văd. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Andrei Alexandru 

Andronache Gabriel 

Banias Mircea 

Borza Remus (Discuții.) 

A fost prezent. 

Cherecheș Viorica 

Și Cherecheș Florica. Dacă sunt. 

Nu. Mai departe. 

Cozmanciuc  

Știu că a votat. Da? Prezent. 

Dobrovie Matei-Adrian (Discuții.) 

Da. Suntem la Grupul PNL. 

În sală nu este. 

Ghilea Găvrilă (Discuții.) 

Deci Ghilea Găvrilă – nu 

Hărătău Elena 

Poftiți! Sărut-mâna! Prezentă. 

Heiuș Lucian-Ovidiu (Discuții.) 

Nu. 

Huţucă Bogdan 
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Olar Corneliu 

Oprea Dumitru 

Din sală: Nu. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Oros Nechita-Adrian 

Prezent. A votat. 

Pirtea Marilen-Gabriel 

Deci domnul deputat Pirtea. A fost? 

Din sală: Nu. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Popescu Virgil-Daniel 

Domnul Popescu Virgil Daniel, da. Prezent. 

Preda Cezar-Florin 

Predoiu Cătălin 

Săftoiu Ana-Adriana 

Stamatian Vasile-Florin 

Ştefan Ion 

Stroe Ionuț 

Turcan Raluca 

Eu am văzut-o, că a venit și a votat doamna Turcan. Vă rog să verificați. 

Deci doamna Turcan – prezentă (Discuții.) 

Vîlceanu Dan 

Din sală: Nu. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Voicu Mihai Alexandru 

Din sală: Nu. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Trecem la Grupul PSD. 

Avram Constantin – nu 

Căprar Dorel – nu 

Cosma Andreea 

A venit. Prezentă. Este prezentă și în sală. 

Dinu Cristina-Elena 

Vă rog să verificați. Absentă. Da? 



 - 49 - 

Din sală: Da. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Mergem mai departe. 

Durbacă Eugen 

Din sală: Absent. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Halici Nicuşor – absent 

Imediat, mai avem câteva nume. 

Meiroşu Emilia 

Nu am văzut-o în sală, dar verificăm. 

Mînzatu Roxana 

Nu este. 

Nasra Gabriel 

Nu este. 

Nosa Iuliu 

Nu este. 

Olteanu Daniel 

Nu este. 

Oprişcan Mihai 

Nu este. 

Pleşoianu Liviu  

Nu este. 

Roşca Lucreţia – nu  

Rotaru Alexandru… (Discuții. ) Rotaru Alexandru – nu 

Simion Lucian-Eduard – nu 

Stan Viorel – nu 

Tîlvăr Angel – nu 

Tripa Florin – nu 

Vosganian Varujan 

Vă mulțumesc pentru amabilitate. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Facem rapid al doilea apel și pentru colegii senatori care nu au răspuns la primul apel. 

Covaciu Severica – absentă 

Ilea Vasile – absent 
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Iliescu Cătălin Lucian – absent 

Lungu Vasile-Cristian – absent 

Acesta a fost Grupul senatorilor neafiliați. 

Trecem la Grupul parlamentar UDMR. 

Derzsi Ákos – absent 

Turos Lóránd – absent 

Urmează cei din Grupul USR. 

Dinu Nicoleta-Ramona – absentă 

Fălcoi Nicu – absent 

Ghica Cristian – absent 

Lungu Dan – absent 

Wiener Adrian – absent 

La Grupul PNL: 

Badea Viorel – absent 

Chiţac Vergil – absent 

Cîţu Florin – absent 

Hărău Eleonora – absentă 

Pereş Alexandru – absent 

Scântei Laura-Iuliana – absentă 

Toma Cătălin – absent 

Vela Ion Marcel – absent (Discuții.) 

Grupul PSD. 

Fifor Mihai – absent 

Lupu Victorel – absent 

Resmeriță… 

Nu, scuzați-mă! 

Romaşcanu Lucian – absent 

Sibinescu Ionuţ – absent 

Teodorovici Eugen – absent 

Domnule președinte, am finalizat și la Senat cele două apeluri. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Pentru numărarea voturilor invit membrii Biroului permanent reunit la sala obișnuită 

pentru această ședință. 
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* 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Dați-mi voie să dau citire: conform art.15 alin.(2) și (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea 

și funcționarea Curții Constituționale, astăzi, 24 iunie 2020, s-au depus la secretarii generali ai 

Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale Parlamentului: 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea 

Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică; 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

3. Lege privind transmiterea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., 

din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București; 

4. Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.33/1994 privind expropr ierea pentru cauză 

de utilitate publică. 

Primele două proiecte au fost în procedură de urgență, aceste ultime două, în procedură de 

drept comun. 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative – de asemenea, 

procedură de urgență; 

6. Lege pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – procedură de drept comun; 

7. Lege privind meșteșugarii tradiționali din România – procedură obișnuită; 

8. Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi 

pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare – procedură obișnuită; 

9. Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Mediului, Apelor şi   Pădurilor –  Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public 

al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina – procedură obișnuită; 

10. Lege pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua naţională pentru comemorarea martirilor 

Brâncoveni şi de conştientizare a violenţelor  împotriva creştinilor – procedură de drept comun; 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri 

pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de 
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investiții pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora – procedură de urgență; 

12. Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia – 

procedură de urgență; 

13. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele 

măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 

Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru – procedură obișnuită; 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor 

măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ – procedură de urgență; 

15. Lege pentru completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 – procedură de 

drept comun; 

16. Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 – procedură de drept comun. 

Sunt două care privesc Legea nr.1/2011: primul este Pl-x 671/2019 și al doilea Pl-x 126/2020. 

Stimați colegi, 

Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 

cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 24 iunie 2020. 

* 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Da, vă rog. 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol: 

Domnilor președinți, 

Stimați invitați,  

Doamnelor și domnilor, 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la 

numirea președintelui – membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. 

În temeiul prevederilor art.44 alin.(4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au 

procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret, cu 

buletine de vot, cu privire la numirea președintelui – membru executiv al Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară și au constatat următoarele: 
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- numărul total al deputaților și senatorilor – 465; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți – 366; 

- numărul total de voturi exprimate – 360; 

- numărul de voturi anulate – niciunul; 

- numărul total de voturi valabil exprimate – 360, din care: 

- voturi pentru – 340; 

- voturi contra – 20. 

Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 366, din care 

340 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi 

necesară pentru numirea domnului Marcu Nicu în funcția de președinte – membru executiv al 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. 

* 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la 

numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei. 

În temeiul prevederilor art.44 alin.(4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la 

verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine,  de către deputați și senatori 

cu privire la numirea unui vicepreședinte și a doi membri în Comitetul de reglementare al Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor – 465; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți – 366; 

- numărul total de voturi exprimate – 364; 

- numărul de voturi anulate – niciunul; 

- numărul total de voturi valabil exprimate – 364. 

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: 

- domnul Man Mircea, vicepreședinte al ANRE, membru în Comitetul de reglementare al 

ANRE: voturi pentru – 315, voturi contra – 49; 

- domnul Neacșu Marian, membru în Comitetul de reglementare al ANRE: voturi pentru – 321, 

voturi contra – 43; 

- domnul Steriu Valeriu-Andrei, membru în Comitetul de reglementare al ANRE: voturi pentru 

– 316, voturi contra – 48. 
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Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție, Birourile 

permanente au constatat că toți candidații au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea 

în funcțiile pentru care au fost propuși. 

* 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu 

privire la numirea președintelui Secției de drept public, precum și a președintelui Secției de drept 

privat ai Consiliului Legislativ. 

În temeiul prevederilor art.44 alin.(4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la 

verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori cu 

privire la numirea președintelui Secției de drept public, precum și a președintelui Secției de drept 

privat ai Consiliului Legislativ și au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor – 465; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți – 366; 

- numărul total de voturi exprimate – 366; 

- numărul de voturi anulate – 61; 

- numărul total de voturi valabil exprimate – 305. 

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: 

- pentru funcția de președinte al Secției de drept public: 

Doamna Moț Sofia-Mariana: voturi pentru – 295, voturi contra 10. 

Doamna Marin Eugenia: voturi pentru – zero, voturi contra – 305. 

Doamna Răducu Olimpia: voturi pentru – 3, voturi contra – 302. 

- pentru funcția de președinte al Secției de drept privat: 

Domnul Grebă Toni: voturi pentru – 295, voturi contra – 10. 

Doamna Diaconu Elena: voturi pentru – 3, voturi contra – 302 voturi. 

Doamna Marinescu Maria Raluca: voturi pentru – un singur vot, voturi contra – 304. 

Birourile permanente au constatat că au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru 

desemnarea în funcțiile pentru care au fost propuși, după cum urmează: 

Doamna Moț Sofia, președinte al Secției de drept public și, respectiv, domnul Greblă Toni, 

președinte al Secției de drept privat. 

* 

Proces-verbal pentru alegerea președintelui, a vicepreședintelui și a unui membru al Comisiei 

comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activității Serviciului Român de Informații. 
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Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului în temeiul art.44 alin.(4) din 

Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și 

numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret, cu buletine de vot, asupra 

propunerii de alegere a președintelui, a vicepreședintelui și a unui membru ai Comisiei comune 

permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activității SRI, au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor – 465; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți – 366; 

- numărul total de voturi exprimate – 366; 

- numărul de voturi anulate – niciunul; 

- numărul total de voturi valabil exprimate – 366. 

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: 

- domnul deputat Bejinariu Eugen, membru și președinte: voturi pentru – 350, voturi contra – 16; 

- domnul Mărgărit Mitică-Marius, membru: voturi pentru – 349, voturi contra – 17; 

- domnul Preda Cezar-Florin, vicepreședinte: voturi pentru – 353, voturi contra – 13. 

Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție, Birourile 

permanente au constatat că cei trei candidați au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru 

desemnarea în funcțiile pentru care au fost propuși. 

* 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la 

alegerea unui membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de 

Informații Externe. 

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art.44 alin.(4) din 

Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și 

numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret, cu buletine de vot, asupra 

propunerii de alegere a domnului deputat Bontea Vlad în calitatea de membru al Comisiei 

parlamentare speciale de control al activității SIE, au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor – 465; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți – 366; 

- numărul total de voturi exprimate – 366; 

- numărul de voturi anulate – niciunul; 

- numărul total de voturi valabil exprimate – 366, din care: 

- voturi pentru – 354; 

- voturi contra – 12. 
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Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 366, din care 

354 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară 

pentru numirea domnului deputat Bontea Vlad în calitatea de membru al Comisiei parlamentare 

speciale pentru controlul activității SIE. 

* 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la 

modificarea componenței nominale a unor delegații permanente ale Parlamentului României. 

În temeiul prevederilor art.44 alin.(4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la 

verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori cu 

privire la modificarea componenței nominale a unor delegații permanente ale Parlamentului României 

și au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor – 465; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți – 366; 

- numărul total de voturi exprimate – 366; 

- numărul de voturi anulate – niciunul; 

- numărul total de voturi valabil exprimate – 366. 

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: 

- domnul deputat Șișcu George, membru al Delegației permanente a Parlamentului României la 

Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre: voturi pentru – 346, voturi contra – 20; 

- domnul deputat Varga Glad-Aurel, membru al Delegației permanente a Parlamentului 

României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei: voturi pentru – 347, voturi contra – 19; 

- domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, membru titular al Delegației permanente 

a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei: voturi pentru – 346, 

voturi contra – 20; 

- domnul deputat Dobrovie Matei-Adrian, membru supleant al Delegației permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei: voturi pentru – 347, 

voturi contra – 19; 

- domnul deputat Bănicioiu Nicolae, membru și președinte al Delegației permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei: voturi pentru – 348, voturi contra – 18; 

- domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, membru supleant al Delegației permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în 

Europa: voturi pentru – 347, voturi contra – 19. 
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Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară,  Birourile permanente au 

constatat că toți cei nominalizați au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în 

funcțiile pentru care au fost propuși. 

Vă mulțumesc. 

* 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului secretar Zisopol. 

Stimați colegi, 

Potrivit rezultatelor voturilor, Parlamentul României a hotărât: 

Numirea președintelui – membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. 

Numirea unui vicepreședinte și a doi membri pentru Comitetul de reglementare al Autorității 

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. 

Numirea președintelui Secției de drept public și a președintelui Secției de drept privat din 

cadrul Consiliului Legislativ. 

Alegerea președintelui, a vicepreședintelui și a unui membru ai Comisiei SRI. 

Alegerea unui membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității SIE. 

Tuturor le dorim felicitări! 

Doamnelor și domnilor senatori, așa cum am anunțat anterior, trecem la depunerea 

jurământului de către noii membri ai Comisiei SRI și, respectiv, noul membru al Comisiei SIE. 

Aceștia, cu mâna pe Constituție și Biblie, vor rosti textul jurământului, îl vor semna și depune 

la președintele de ședință. 

Îl invit, așadar, în continuare pe domnul deputat Bejinariu Eugen, ales membru și 

președinte al Comisiei SRI. 

Domnul Eugen Bejinariu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Eu, Bejinariu Eugen, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de 

care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea 

acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și nu fac parte 

din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații. 

Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Domnule Bejinariu, să fie într-un ceas bun, ar spune colegii noștri! Să fiți aspru ca de obicei! 

Îl invit în continuare pentru depunerea jurământului pe domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius, 

ales membru al Comisiei SRI. 
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Domnul Mitică-Marius Mărgărit: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Eu, Mărgărit Mitică-Marius, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și 

informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după 

încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securități și nu 

fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete. 

* 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Îl invit în continuare pe domnul Bontea Vlad, membru al Comisiei SIE, pentru depunerea 

jurământului. 

Domnul Vlad Bontea: 

Mulțumesc frumos, domnule președinte. 

Eu, Bontea Vlad, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității 

Serviciului de Informații Externe, jur să apăr interesele României și să respect Constituția și legile țării. 

Jur că, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra 

documentelor, datelor și informațiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoștință în 

exercitarea atribuțiilor. Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei 

Securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor  servicii 

secrete de informații. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Urăm felicitări celor care astăzi au primit aceste înalte demnități. 

Ordinea de zi a fost epuizată. 

Declar închisă ședința de astăzi. 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 18.09. 


