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Doamnei 

Senator Laura-Iuliana Scântei 

PREŞEDINTELE COMISIEI JURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINĂ, 
~ ~ 

IMUNITAŢI ŞI VALIDARI 

În temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, în şedinţa din 22 martie 2021, plenul Senatului a hotărât trimiterea 

spre reexaminare a propunerii legislative pentru modificarea art.33 alin.(1) din Legea 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (L595/ 2018), în vederea 

întocmirii unui raport suplimen tar. 

În acest sens, vă anexăm extras din stenograma şedinţei Senatului din data 

de 22 martie 2021. 

PREŞEDINTELE SENATULUI 

Anca ţ : na Dragu 



EXTRAS 

din stenograma şedinţei Senatului din 22 martie 2021 

Doamna Anca Dana Dragu: 

La punctul 3 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunţăm prin vot 

asupra solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a Legii pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea 

mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 

2016 — 2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, 

precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. (L206/2020) 

Reexaminare. 

Vă rog să votaţi. 

Rezultatul votului ester 83 de voturi pentru, 35 împotrivă, o abţinere, 

zero „nu votez". 

La punctul 4 al ordinii de zi urmează să ne pronunţăm prin vot asupra 

solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a Legii privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor 

termene, precum Şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii 

în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă. (L643/20 16) 

Reexaminare din 20.07.20 17. 

Stimaţi colegi, vă rog să votaţi. 

Rezultatul votului ester 80 de voturi pentru, 38 împotrivă, o abţinere, 

zero „nu votez". 



La punctul 5 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunţăm prin vot 

asupra solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a Legii privind unele 

măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca 

urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anu1 2016. (L464/2020) 

Reexaminare din 26.10.2020. 

Stimaţi colegi, vă rog să votaţi. 

Rezultatul votului ester 118 voturi pentru, zero împotrivă, o abţinere. 

(...) 

La punctul 11 al ordinii de zi urmează să ne pronunţăm prin vot asupra 

solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii legislative 

privind Statutul Autorităţii Nationale pentru Protecţia Consumatorilor. 

(L468/20 16) 

Stimaţi colegi, vă rog să votaţi. 

Rezultatul votului ester 115 voturi pentru, 2 împotrivă, zero abţineri, 

zero „nu votez". 

La punctul 12 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunţăm prin 

vot asupra solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii 

legislative pentru modificarea. şi completarea Legii nr.47/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (L43/20 17) 

Stimaţi colegi, vă rog să votaţi. 

Rezultatul votului ester 118 voturi pentru, zero împotrivă, zero abţineri, 

zero „nu votez". 

La punctul 13 al ordinii de zi de astăzi urmează să ne pronunţăm prin 

vot asupra solicitării de retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii 

legislative pentru modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor. (L595/2018) 

Stimaţi colegi, vă rog să votaţi. 



Rezultatul votului pe tabletă ester 117 voturi pentru, un vot împotrivâ, 

zero abţineri, zero „nu votez". 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Îl rog pe domnul secretar de edinţă să anunţe rezultatul votului teiefonic. 

Domnul Eugen P'irvulescu: 

In completarea voturilor de pe tabletă, avem votul prin apel telefonic: 

Punctul 3: 2 voturi pentru, 4 contra, zero abţineri. 

Punctul 4: 2 voturi pentru, 4 contra, zero abţineri. 

Punctul 5: 6 pentru, zero contra, zero abţineri. 

(...) 

Punctul 11: 6 pentru, zero contra, zero abţineri. 

Punctul 12: 6 pentru, zero contra, zero abţineri. 

Punctul 13: pentru —6 voturi, zero contra, zero abţineri. 

(...) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

La punctul 3 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de 

specialitate a fost aprobată. 

La punctul 4 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de 

specialitate a fost aprobată. 

_ La punctul 5 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de 

specialitate a fost aprobată. 

(...) 

La punctul 11 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de 

specialitate a fost aprobată. 

La punctul 12 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de 

specialitate a fost aprobată. 

La punctul 13 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisia de 

specialitate a fost aprobată. 
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PRE§EDINTE

Domnului
Senator §ERBAN NICOLAE

PRESEDINTELE COMISIEI JURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINA,
IMUNITATI §I VALIDARI

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, in §edin^a din 3 februarie 2020, plenul Senatului a hot^at trimiterea spre reexaminare 

a propunerii legislative pentru modijicarea art 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecatorilor $i procurorilor (L595/2018), in vederea intocmirii unui raport 
suplimentar.

In acest sens, va anexam extras din stenograma §edinlei Senatului din data de 

3 februarie 2020.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI

Titus Co/Iafean

./



Qx) /J}

Extras din stenograma sedintei Senatului 
din 3 februarie 2020

Domnul Titus Corlatean:
Domnul senator Serban Nicolae, care solicitase sa ia cuvantul.
Va rog, precizati.

Domnul Serban Nicolae:
Multumesc, domnule presedinte.
Doamnelor si domnilor colegi,

In acord si cu ceilalti colegi, la punctul 7 am solicitat sa intervin acum, 
pentru ca voiam dupa vot. Fiind nevoie §i de votul plenului, va rog sa fiti de acord. 
S-a facut solicitarea din partea comisiei catre Biroul permanent, dar plenul este cel 

care decide retrimiterea la comisie a L595/2018. E vorba de precizarea unor 

termeni, modificarea Legii privind statutul judecatorilor si procurorilor. Pe o 

chestiune sensibila, e bine sa fim de acord in comisie. De aceea, va rog sa fiti de 

acord cu retrimiterea la comisie, termen - 2 saptamani.

Multumesc.
Domnul Titus Corlatean:
Multumesc.
Potrivit procedurii, supun votului dumneavoastra retrimiterea la comisie 

pentru 2 sapt^ani.

Va rog, vot.
97 de voturi pentru... 98 de voturi pentru. S-a decis retrimiterea la comisie 

potrivit solicitarii.
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