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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 17 ianuarie 2022 

 

- sesiune extraordinară - 

  

Şedinţa a început la ora 14.17. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Florin-Vasile Cîțu, președintele Senatului, asistat 

de domnul Eugen Pîrvulescu și domnul Sorin Lavric, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Haideți să începem ședința. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă ședința plenului Senatului, întrunit în sesiune extraordinară astăzi, în 17 

ianuarie 2022. 

Ședința este condusă de subsemnatul, Florin-Vasile Cîțu, președinte al Senatului, asistat de 

domnul senator Eugen Pîrvulescu și domnul senator Sorin Lavric, secretari ai Senatului. 

Stimați colegi, 

În temeiul dispozițiilor art.66 și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, precum 

și ale art.84 din Regulament, Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară astăzi, 17 ianuarie 2022. 

Ordinea de zi și programul sesiunii extraordinare se regăsesc înscrise în Decizia nr.1/2022 și 

sunt publicate pe pagina de internet a Senatului. 

Vă reamintesc că, potrivit dispozițiilor art.111 și art.136 din Regulamentul Senatului, în situații 

excepționale, ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și 

adoptarea inițiativelor legislative se vor face printr-o procedură simplificată. 

Pentru operativitate, în prima parte a ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra 

punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a doua parte a ședinței, se va 

desfășura sesiunea de vot final. 

La punctul 1 al ședinței de astăzi avem aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru pentru 

sesiunea extraordinară a Senatului. 

Votul asupra acestui punct îl vom exercita la finalizarea dezbaterilor asupra punctelor înscrise 

pe ordinea de zi. 

* 

La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind validarea unui membru 

interimar al Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Proiectul de hotărâre a fost afișat pe pagina de internet al Senatului. 

Dau cuvântul, în acest moment, reprezentantului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 

imunități și validări pentru a prezenta raportul și proiectul de hotărâre. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Vă mulțumesc, domnule președinte al Senatului. 

Bună ziua, stimați colegi, și „La mulți ani!”, fiind prima ședință de plen la care particip. 

Biroul permanent al Senatului a sesizat Comisia juridică cu solicitarea Consiliului Superior al 

Magistraturii privind validarea unui membru interimar al CSM din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, 

ca urmare a încetării calității de membru al CSM a doamnei judecător Mariana Ghena, prin pensionare. 

Comisia juridică și-a desfășurat… și-a încheiat activitatea, ședința, acum câteva minute și, în 

urma dezbaterilor din cadrul comisiei, a fost adoptat, cu majoritate de voturi, un raport favorabil 

privind validarea unui membru interimar al CSM, în persoana domnului judecător Marian Budă. 

Trebuie să știți că această decizie și acest raport au fost adoptate în baza art.57 din Legea 

nr.317/2004, care menționează că: atunci când încetează calitatea de membru al CSM în unul din 

cazurile prevăzute de lege – în cazul de față, ca urmare a pensionării –, până la alegerea unui nou 

membru, interimatul va fi asigurat de judecătorul sau procurorul care a obținut numărul următor de 

voturi în cadrul alegerilor desfășurate potrivit legii. 

La nivelul anului 2016, în urma alegerilor validate de către CSM și validate, la fel, de către 

Senatul României în plenul de atunci, domnul judecător Marian Budă este cel care a obținut al doilea 

număr de voturi în cadrul alegerilor organizate la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție, după 

doamna judecător Mariana Ghena. 

Prin urmare, în virtutea validării rezultatului alegerilor din 2016 și ca urmare a solicitării 

Consiliului Superior al Magistraturii, Senatul a fost solicitat pentru a valida alegerea ca membru interimar a 

domnului judecător Marian Budă, până la alegerea unui nou membru la nivelul Înaltei Curți de Casație. 

Este un gest de responsabilitate, un vot care a fost organizat, iată, cu sprijinul președintelui 

Senatului, în cadrul unei proceduri… unei sesiuni excepționale a Senatului, în cadrul unei sesiuni 

extraordinare a Senatului, tocmai pentru a oferi plenului CSM posibilitatea să lucreze și să adopte decizii în 

plen cu reprezentanții validați din partea tuturor instanțelor care sunt reprezentate la nivelul plenului CSM. 

Prin urmare, supunem votului plenului Senatului o hotărâre de validare având un singur articol unic: 

„Senatul îl validează în calitate de membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii pe 

domnul judecător Marian Budă, ca urmare a încetării calității de membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, prin pensionare, a doamnei judecător Mariana Ghena, până la alegerea unui nou membru.” 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mulțumesc, doamna senator. 

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare. Nu sunt. 

Atunci, stimați colegi, prin Regulamentul Senatului și Legea nr.317/2004 privind organizarea și 

funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii nu se stabilește o procedură de vot obligatorie. 

Pentru celeritate, în conformitate cu prevederile regulamentare, vă propun ca procedură de vot – vot 

deschis prin intermediul sistemului electronic hibrid, inclusiv prin apel nominal telefonic. 

Vă aduc la cunoștință că această procedură de vot a fost consultată cu liderii de grup și a fost 

agreată. (Discuții.) 

Intervenție telefonică din partea liderului de grup de la USR, Radu-Mihai Mihail. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Sper că mă auziți. 

Vreau să insist pe faptul că această solicitare pe care am primit-o nu vine din partea plenului 

CSM, vine din partea unui președinte interimar a cărui legitimitate nu este clarificată, deci procedura 

ca atare nu este corectă. Nu înțeleg cum Comisia juridică a ajuns la o astfel de concluzie, că putem 

merge înainte în plen cu a valida sau nu o astfel de propunere. 

Cred că funcționarea CSM nu este corespunzătoare și nu ar trebui noi, ca Senat, să validăm o 

situație anormală în cadrul CSM, drept pentru care Grupul parlamentar USR nu va vota o astfel de 

propunere. 

Mulțumesc. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mulțumesc, domnule senator. 

Nu mai sunt alte intervenții. 

Revenind, propunerea procedurii de vot este sistemul hibrid, prin intermediul sistemului 

electronic hibrid, inclusiv prin apel telefonic, așa cum am spus, discutat cu toată lumea. 

Urmează să exercităm votul în maniera stabilită în cadrul sesiunii de vot final. 

* 

Stimați colegi, 

La Secțiunea Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre și alte acte prevăzute de lege avem 

o informare cu privire la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 
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unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ. (b4/2022) 

Vă aduc la cunoștință că în ședința de Birou permanent de astăzi, 17 ianuarie, a fost repartizat 

comisiilor permanente competente, pentru a fi analizat și dezbătut în conformitate cu procedura 

legislativă, următorul proiect de lege privind aprobarea unei ordonanțe de urgență – Proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. (b4/2022) 

Termenele stabilite pentru depunerea avizului și raportului comisiilor de specialitate sunt 2, 

respectiv 8 februarie 2022. 

* 

Continuăm lucrările cu cea de a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului asupra 

punctelor înscrise la ordinea de zi. 

Vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul sistemului de vot electronic hibrid, 

respectiv prin intermediul tabletei puse la dispoziție de STS și card de vot electronic, iar senatorii care 

nu vor putea să-și exprime votul în această modalitate vor fi apelați din sala de plen la numerele de 

telefon puse la dispoziție la solicitarea liderilor de grup. 

Rezultatul votului se obține prin însumarea voturilor exprimate prin sistemul de vot electronic 

hibrid, prin cardul de vot și pe tabletă, și prin apel nominal telefonic. 

În timpul ședinței de vot electronic hibrid, în cazul în care senatorul este înregistrat în aplicație 

sau are cardul de vot introdus în consolă, dar nu apasă nicio tastă va figura absent la votul respectiv. 

În situația în care, din eroare, senatorul prezent în sala de plen își exercită votul prin 

intermediul cardului de vot, cât și on-line, prin intermediul tabletei STS sau prin apel telefonic, în mod 

automat se va înregistra și se va lua în considerare doar opțiunea exprimată prin intermediul sistemului 

din sala de vot… de plen, cardul de vot. 

Având în vedere cele prezentate anterior cu privire la votul prin intermediul sistemului de vot 

electronic hibrid, cartelă și tabletă, urmează să derulăm un vot test. În acest sens, vă rog să introduceți 

cardurile de vot în console sau să accesați aplicația de vot. 

Vă reamintesc că aveți la dispoziție 30 de secunde pentru exercitarea votului. 

Vă rog să votați. 

Rezultatul votului: prezenți – 59, pentru – 21, împotrivă – 12, ațineri – 21, „nu votez” – 5. 

Dacă sunt intervenții cu privire la sesiunea de test. Nu sunt. 
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Trecem la votul asupra celor două puncte de pe ordinea de zi. 

Supun votului ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară de astăzi, 17 

ianuarie 2022. 

Vă rog să votați. 

61 de senatori prezenți: vot pentru – 35, împotrivă – 22, abțineri – 4. 

* 

Supun votului validarea domnului judecător Marian Budă în calitatea de membru interimar al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

Vă rog să votați. 

61 de senatori prezenți: voturi pentru – 31, împotrivă – 22, abțineri – 8, „nu votez” – zero. 

Urmează exercitarea votului prin apel nominal efectuat telefonic. 

Îl rog pe domnul secretar Eugen Pîrvulescu să efectueze apelul. 

Mulțumesc. 

* * 

PAUZĂ 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Stimați colegi, 

Începem sesiunea de vot telefonic din 17.01.2022. 

Începem cu doamna senator Anastase Roberta-Alma. 

Mai departe, Anisie Monica-Cristina, Antal István-Loránt. 

Vă rog să deschideți microfoanele. Vă rog! 

(Intervenție neinteligibilă a doamnei Roberta-Alma Anastase.) 

Mulțumesc. 

Microfoanele din sală nu se aud. Nu auzim aici, vă rog! 

Am auzit-o pe doamna Roberta, sunt aproape, într-adevăr, „pentru” la ambele proiecte, dar nu 

funcționează ceva. Ce se întâmplă acolo? 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

Monica-Cristina Anisie… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Perfect. 

Doamna Monica-Cristina Anisie: 

…senator PNL de București, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi votul meu 

este pentru. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Anisie. 

Mai departe, Antal István-Loránt, Azamfirei Leonard. 

(Intervenție neinteligibilă a domnului Antal István-Loránt.) 

Puneți la 6, dincolo, sau la 5…, dați-vă puțin mai încolo, vă rog, numai puțin. Perfect. 

Antal. (Discuții.) 

Vă rog, mai departe, Azamfirei, Banu Claudia. 

Domnul Antal István-Loránt: 

Bună ziua! 

Sunt Antal István-Loránt, senator UDMR, la ambele puncte de pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc. 

Azamfirei Leonard, vă rog. 

Banu Claudia, Berea Cristinel, apoi. 

Domnul Leonard Azamfirei: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Leonard Azamfirei, de Mureș, votez „pentru” pentru fiecare dintre cele două 

puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Banu Claudia, Berea Cristinel, Bourceanu Septimiu, vă rog. 

Vă rog. 

Doamna Claudia-Mihaela Banu: 

Bună ziua! 

Claudia Banu, Circumscripția nr.40 Vâlcea, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, doamna Banu. 

Berea Cristinel, Bourceanu Septimiu, Breahnă-Pravăț. 

Domnul Cristinel-Gabriel Berea: 

Bună ziua! 

Cristi Berea sunt, senator USR de Iași, votul meu este împotrivă la ambele puncte avute în 

discuție astăzi. 

Mulțumesc. 



 

- 8 - 

 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

„Împotrivă”, am reținut. 

Bourceanu, Breahnă, Bumb Sorin. 

Domnul Bourceanu nu răspunde, îl luăm la apelul doi. 

Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț: 

Bună ziua! 

Cristina Breahnă-Pravăț, senator PSD de Bacău, votul meu este pentru la toate punctele aflate 

astăzi pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Bumb Sorin, Cadariu. 

Domnul Septimiu-Sebastian Bourceanu: 

Septimiu Bourceanu, Circumscripția Constanța, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Bourceanu. 

Cadariu Constantin, Carp Gheorghe, Chirteș Ioan-Cristian. 

Vă rog. 

Domnul Sorin-Ioan Bumb: 

Bună ziua! 

Sunt Sorin-Ioan Bumb, senator de Alba, și votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Bumb. 

Domnul ministru Cadariu, Carp Gheorghe și Chirteș Ioan-Cristian, vă rog. 

Domnul Constantin-Daniel Cadariu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Cadariu Constantin-Daniel, iar votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Domnul senator Carp Gheorghe, Chirteș Ioan, domnul ministru Cîmpeanu. 

Domnul Gheorghe Carp: 

(Neinteligibil.) …Carp, Bihor, pentru – la ambele puncte. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Carp. 
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Chirteș Ioan-Cristian, Cîmpeanu Sorin, Corlățean Titus. 

Domnul Ioan-Cristian Chirteș: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Cristian Chirteș, senator PNL de Mureș, votul meu este pentru la ambele punctele de pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Domnul ministru Cîmpeanu, domnul Titus Corlățean, Cosma Dorinel, Costea Adrian. 

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu: 

Sorin Cîmpeanu, Grup PNL, votul meu este pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Domnul Titus Corlățean, Cosma Dorinel, Costea Adrian, vă rog. 

Domnul Titus Corlățean: 

Titus Corlățean, senator PSD de Dâmbovița, votul meu este pentru la punctele înscrise pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Corlățean. 

Cosma Dorinel, Costea Adrian, Cristina Ioan. 

Domnul Adrian Costea: 

Bună ziua! 

Votez împotrivă la punctul 1, iar la 2 mă abțin, senator Costea Adrian. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

„Împotrivă” și „abținere” – Costea Adrian. 

Mulțumesc frumos. 

Cosma Dorinel, Cristina Ioan. (Discuții.) 

Te rog. (Discuții.) 

Nu, nu Cosma, Costea Adrian a fost. 

Domnul Ioan Cristina: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul PNL Ioan Cristina și votez pentru la ambele puncte aflate pe ordinea de zi de astăzi. 

Vă mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Cristina Ioan. 

Cosma Dorinel răspunde? 

Vă rog. 

Apoi, Cseke Attila. 

Domnul Dorinel Cosma: 

Bună ziua! 

La mulți ani de anul nou… de anul ăsta! 

Sunt senator Cosma Dorinel, Botoșani, AUR, votul pentru… este contra, punctul 1 – contra, 

punctul 2 – contra. Deci punctul 1 e contra, punctul 2 – contra. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Împotrivă la ambele puncte. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul ministru Cseke Attila, Dăneasă Mircea, Dunca Marius-Alexandru. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Sunt senatorul Cseke Attila și votez pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Cseke. 

Dăneasă Mircea, Dunca Marius, Fejér László-Ődőn. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Nu știu despre ce e vorba. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Păi, dacă sunteți senator, trebuie să votați, asta facem aici. (Discuții.) 

Cine-i, domnul Dăneasă cumva? 

Vă rog, domnule Dăneasă, votați. 

Domnul Mircea Dăneasă: 

Da, abținere. Abținere. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Abținere la care, domnule Dăneasă? Ce punct? 

Domnul Mircea Dăneasă: 

M-ați auzit? Alo! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Avem două puncte pe ordinea de zi, vă rog. 
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Domnul Mircea Dăneasă: 

La ambele – abținere. Abținere. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Abținere la ambele, domnule Dăneasă, mulțumim frumos. 

Dunca Marius-Alexandru… 

Domnul Marius-Alexandru Dunca: 

Dunca Marius-Alexandru, senator PSD Brașov, votul meu este pentru la punctele înscrise la 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Fejér László-Ődőn, Fenechiu Daniel, Firu Gabriela… Firea Gabriela, scuze. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Buna ziua! 

Sunt senatorul Daniel Fenechiu, Circumscripția nr.4 Bacău, Grup parlamentar PNL, votul meu 

este pentru la ambele puncte aflate pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Firea Gabriela, Firu Stela, Guran Virgil. 

Domnul Fejér László-Ődőn: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Fejér László-Ődőn, senator UDMR Covasna, votez pentru la cele două puncte 

de pe ordinea… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumesc, domnule senator Fejér László. 

Vă rog, Firea Gabriela, Firu Stela, Guran Virgil. 

Doamna Gabriela Firea: 

Bună ziua! 

Gabriela Firea, senator PSD București: la punctul 1 – pentru ordinea de zi, la punctul 2 – pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Firea. 

Firu Stela, Guran Virgil, Hatos Adrian. 
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Doamna Stela Firu: 

Bună ziua! 

Stela Firu, senator de Mehedinți, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator. 

Vă rog. 

Domnul Virgil Guran: 

Bună ziua! 

Senatorul Virgil Guran: la ambele puncte – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Guran. 

Hatos Adrian, Ioan Raluca-Gabriela, Kovács Irina Elisabeta. 

Domnul Adrian Hatos: 

Bună ziua! 

Sunt Adrian Hatos, senator PNL Bihor, votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Hatos. 

Ioan Raluca-Gabriela, Kovács Irina. 

Doamna Raluca-Gabriela Ioan: 

Senator Ioan Raluca-Gabriela, Circumscripția nr.41, votez pentru la cele două puncte de pe 

ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Kovács Irina, Mateescu Sorin, Matei Constantin-Bogdan. 

Doamna Kovács Irina Elisabeta: 

Bună ziua! 

Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Sunt senator Kovács Irina Elisabeta, senator UDMR Sălaj. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Domnul Sorin-Cristian Mateescu: 

Sorin Mateescu, senator AUR Constanța: la punctul 1 – împotrivă, la punctul 2 – împotrivă. 

Mulțumesc. 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Matei Constantin-Bogdan, Matieș Călin-Gheorghe. 

Domnul Constantin-Bogdan Matei: 

Bună ziua! 

Numele meu este Matei Constantin-Bogdan și votul meu este pentru la toate punctele înscrise 

pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Matieș Călin-Gheorghe, Mihai Alfred, Mirea Siminica. 

Domnul Călin-Gheorghe Matieș: 

Bună ziua! 

Călin Matieș, senator PSD Alba, Circumscripția nr.1: la ambele puncte, la punctul 1 și punctul 

2 – pentru. 

Mulțumesc, An Nou fericit! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio, Mirea Siminica, Niculescu-Ţâgârlaş. 

Domnul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai: 

Mulțumesc frumos. 

Bună ziua, stimați colegi! 

(Neinteligibil.)… Alfred-Laurențiu, senator PSD, Circumscripția electorală nr… (Neinteligibil.) 

vot pentru… (Neinteligibil.) de lucru și la punctul 2… (Neinteligibil.) membrului CSM. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Pentru la ambele puncte. 

Mulțumesc frumos. 

Mirea Siminica, Niculescu-Ţâgârlaş, Novák Csaba-Zoltán. 

Doamna Siminica Mirea: 

Bună ziua! 
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Siminica Mirea, senator PSD de Olt, votul meu este pentru la cele două puncte înscrise pe 

ordinea de zi. 

Mulțumesc frumos. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna senator de Olt. 

Niculescu-Ţâgârlaş, Novák Csaba, Oprea Ştefan-Radu. 

Domnul Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş: 

Sunt senator Niculescu-Ţâgârlaş Cristian, de Maramureș, PNL, vot pentru la ambele puncte de vot. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Ţâgârlaş. 

Vă rog. 

Domnul Novák Csaba-Zoltán: 

Pot să votez acum? 

Alo, bună ziua! 

Sunt Novák Csaba-Zoltán, senator UDMR de Mureș, votul meu este pentru la toate punctele de 

pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Oprea Ștefan-Radu, Pandea Ciprian, Pauliuc Nicoleta. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Ciprian Pandea… da… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Vă rog, domnule senator de Călărași. 

Domnul Ciprian Pandea: 

Bună ziua! 

Ciprian Pandea, senator PNL de Călărași, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Pandea. 

Oprea Ştefan-Radu, Pauliuc Nicoleta, Toma Petcu. (Discuții.) 

Domnul Oprea nu răspunde. La apelul doi. 

Mai departe. 

Doamna Nicoleta Pauliuc: 

Bună ziua, stimați colegi! 
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Nicoleta Pauliuc sunt, senator PNL de Ilfov, votul meu este pentru la toată ordinea de zi de astăzi. 

Mulțumesc, o zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Nicoleta Pauliuc. 

Toma Petcu, Pistru Eusebiu-Manea, Potecă Vasilică. 

Domnul Toma-Florin Petcu: 

Bună ziua! 

Senator Petcu Toma, Circumscripția nr.19 Giurgiu, votez pentru la punctul de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator de Giurgiu. 

Pistru Eusebiu, Potecă Vasilică, Pufu Vlad-Mircea. 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

Bună ziua! 

Eusebiu Pistru sunt, deputat PSD… 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Senator. 

Domnul Eusebiu-Manea Pistru: 

… la ambele puncte de pe ordinea de zi – pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 

Senator astăzi, ați fost deputat înainte. 

Potecă Vasilică, Pufu Vlad-Mircea, Puiu Ovidiu. 

Domnul Vasilică Potecă: 

Sunt senatorul de Hunedoara Vasilică Potecă, la toate punctele de pe ordinea de zi votez pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator de Hunedoara. 

Pufu Vlad-Mircea, Puiu Ovidiu, Purcărin Bianca-Mihaela. (Discuții.) 

Vă rog. 

Domnul Vlad-Mircea Pufu: 

Bună ziua! 

Vlad-Mircea Pufu, senator PNL de Buzău, votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea 

de zi astăzi. 

Mulțumesc, o zi bună tuturor! 
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Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. 

Mai departe, vă rog. 

Domnul Ovidiu Puiu: 

Ovidiu Puiu, senator de Argeș, PSD, votul meu pentru astăzi este pentru: și la punctul 1, și la 

punctul 2. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator Puiu Ovidiu. 

Purcărin Bianca, Romașcanu Lucian. 

Doamna Bianca-Mihaela Purcărin: 

Bună ziua! 

Bianca Purcărin, PSD Bacău, votez pentru la ambele puncte înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Purcărin. 

Domnul Romașcanu, domnul Rotaru, Rujan Ion-Cristinel. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Bună ziua! 

Lucian Romașcanu, senator PSD Buzău, votul meu este… (Neinteligibil.) de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Nu v-am auzit, domnule ministru. Pentru? 

Nu l-am auzit, mai sunați-l o dată pe domnul Romașcanu. 

Domnul Ion Rotaru: 

Bună ziua! 

Ion Rotaru, senator PSD Brăila, votul pentru ședința de astăzi este pentru la ambele puncte de 

pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Rotaru. 

Rujan Ion-Cristinel, Sbîrnea Liliana. 

Și domnul Romașcanu încă o dată. Doar ce votăm, atât, cum votează. Că n-am fost atent. 

Sau nu s-a auzit, da. 
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Domnul Ion-Cristinel Rujan: 

Bună ziua! 

Rujan Ion-Cristinel sunt, senator, votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim și noi. (Discuții.) 

Mai lăsați-l puțin. Domnul Romașcanu mi se pare că are și COVID. 

Sbîrnea Liliana, Scântei Laura-Iuliana, Stan Ioan. 

Doamna Liliana Sbîrnea: 

Sunt senator Liliana Sbîrnea, votul meu este pentru la punctele înscrise pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Sbîrnea. 

Scântei Laura, Stan Ioan. 

Doamna Laura-Iuliana Scântei: 

Bună ziua! 

Sunt Iulia Scântei, senator PNL de Iași, voturile mele pentru proiectele de pe ordinea de zi sunt 

voturi pentru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Scântei. 

Stan Ioan, Stroe Felix, Tánczos Barna. 

Domnul Ioan Stan: 

Bună ziua! 

Senator Ioan Stan: vot pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc, zi bună! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Stroe Felix, Tánczos Barna și Tîlvăr Angel. 

Domnul Felix Stroe: 

Bună ziua! 

Senator Stroe Felix, Circumscripția nr.14 Constanța, votul meu astăzi este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim. 
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La ambele puncte, bineînțeles. 

Tánczos Barna, Tîlvăr Angel. 

Domnul Angel Tîlvăr: 

Vă mulțumesc frumos. 

Angel Tîlvăr, senator PSD, votez pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule senator. (Discuții.) 

Nu răspunde domnul Tánczos. (Discuții.) 

Sunați-o voi. Stocheci și Crețu. Stocheci și Crețu. Dar imediat după ce terminăm, da? 

Stocheci, Crețu și cred că și Vela. 

Mai am și eu două voturi. E în regulă. 

Țapu Nazare Eugen, Veștea Mihail și Vela Ion Marcel. 

Tánczos nu răspunde, mergem mai departe. 

Domnul Eugen Țapu Nazare: 

Eugen Țapu Nazare, senator PNL de Neamț, votul meu este pentru la ambele puncte de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Țapu. 

Vela Ion Marcel, Veștea Mihail. 

Domnul Mihail Veștea: 

Bună ziua, stimați colegi, și la mulți ani! 

Mihail Veștea, de la Brașov, votez astăzi pentru la punctele de pe ordinea de zi. 

Mulțumesc, o zi frumoasă! 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Vela, Voiculescu, Zamfir, Zob. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Bună ziua! 

Marcel Vela sunt, votul meu este pentru la ambele puncte. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos, domnule ministru. 
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Voiculescu Liviu, Zamfir Daniel, Zob Alexandru. 

Domnul Liviu-Dumitru Voiculescu: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Liviu Voiculescu, votul meu este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Zamfir, Zob. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Bună ziua! 

Daniel Zamfir sunt, votul meu de azi este pentru la cele două puncte de pe ordinea de zi. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule Zamfir. 

Zob Alexandru-Robert. 

Și luați unul dintre voi pe Stocheci Cristina, vă rog. 

Domnul Alexandru-Robert Zob: 

Bună ziua! 

Sunt senatorul Zob Alexandru-Robert, iar votul meu este împotrivă la toate punctele de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Luați-mi pe Stocheci Cristina vă rog, doamna senator, apoi Tánczos Barna încă o dată. 

(Discuții.) 

O luăm și pe doamna Crețu imediat. 

Doamna Cristina-Mariana Stocheci: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Sunt Cristina Stocheci, senator PSD de Argeș, votul meu este pentru la ambele puncte de pe 

ordinea de zi. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos, doamna senator. 
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Vă rog frumos, dacă tot suntem aici, mergem la Tánczos Barna – apelul doi, după care Oprea 

Ştefan-Radu – apelul doi… imediat… Romașcanu… 

Doamna Gabriela Crețu: 

Bună ziua! 

Sunt Gabriela Crețu, votul meu este pentru. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, doamna Crețu Gabriela. 

Luați-mi, vă rog, pe Oprea Ştefan-Radu, Tánczos Barna și Romașcanu, la apelul doi. 

Domnul Tánczos Barna: 

Bună ziua! 

Sunt Barna Tánczos, senator UDMR de Harghita, votul meu de astăzi este pentru. 

Mulțumesc. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim, domnule ministru al mediului. 

A răspuns domnul Tánczos. 

Domnul Romașcanu, dacă reușește să intre a doua oară, Oprea Ştefan-Radu. 

Și doamna Crețu a votat. (Discuții.) 

Nu răspunde domnul Oprea. Nu este niciun fel de problemă. Imediat. 

Domnul Romașcanu? 

Unul dintre voi, vă rog – pe Alexandru Nazare, vă rog din suflet. (Discuții.) 

Nu răspunde domnul Romașcanu nici la apelul doi. Nu-i problemă. 

Alexandru Nazare, vă rog. 

Domnul Alexandru Nazare: 

Bună ziua! 

Alexandru Nazare, votez pentru la ambele puncte. 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Mulțumim frumos. 

Cu aceasta, încheiem apelul telefonic. 

Centralizăm și venim cu rezultatul. 

PAUZĂ 

Domnul Eugen Pîrvulescu: 

Stimați colegi, avem rezultatul votului. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi: 
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- la votul telefonic am avut: 54 de voturi pentru, 5 contra, o abținere; 

- telefonic plus tabletă: total voturi pentru – 89, total contra – 27, total abțineri – 5. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi: 

- la votul telefonic: 54 de voturi pentru, 4 voturi contra, două abțineri; 

- total voturi, telefonic plus tabletă, la punctul 2: total pentru – 85, total contra – 26 contra, total 

abțineri – 10. 

Vă mulțumim, o zi bună! 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mulțumesc, domnule senator, domnule secretar. 

Având în vedere cele prezentate de domnul secretar: 

- ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară din 17 ianuarie 2022 au fost 

aprobate; 

- totodată, a fost validat ca membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii domnul 

judecător Marian Budă. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă această ședință a Senatului. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.15.  


