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07 martie 2023 – ședință comună 

 

 

S U M A R 

 

1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de 

lucru. 

3. 

2. Informare din partea Președintelui României, 

domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la 

aprobarea forțelor și mijloacelor Armatei României și 

ale Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la 

misiuni și operații, în afara teritoriului național, în 

anul 2023. 

4. 

3. Informare din partea Președintelui României, 

domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la 

aprobarea intrării, staționării și desfășurării de 

operațiuni pe teritoriul României a detașamentului 

spaniol de aeronave multirol pentru a executa misiuni 

în cadrul activităților de vigilență sporită ale NATO. 

10. 

4. Informare din partea Președintelui României, 

domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la 

aprobarea dislocării, la nevoie, a Forței de Răspuns a 

NATO cu capacitate de reacție foarte ridicată - VJTF, 

în scopul pregătirii și desfășurării de operații militare 

pe teritoriul României, în anul 2023, potrivit datelor 

12. 
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de planificare transmise de către autoritățile NATO. 

5. Adoptarea Proiectului Declarației 

Parlamentului României la împlinirea pe 24 februarie 

2023 a unui an de la declanșarea războiului de 

agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. 

17. 

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de 

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Parlamentului României nr. 11/2021 privind 

aprobarea componenței nominale și a conducerii 

Delegației permanente a Parlamentului României la 

Adunarea Parlamentară a NATO. 

30. 

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de 

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Parlamentului României nr. 23/2011 privind 

constituirea Comisiei comune pentru integrare 

europeană dintre Parlamentul României și 

Parlamentul Republicii Moldova. 

30; 33. 

8. Numirea președintelui Consiliului Național al 

Audiovizualului. (aprobată; vot secret cu buletine de 

vot). 

31; 34; 

64. 

9. Numirea unui consilier de conturi, 

vicepreședinte al Autorității de Audit (aprobată; vot 

secret cu buletine de vot). 

36; 63. 
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S T E N O G R A M A 

ședinței comune 

a Camerei Deputaților și Senatului 

din ziua de 7 martie 2023 

 

Ședința a început la ora 13.09. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Vasile-

Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de 

doamna deputat Alexandra Presură, secretar al Camerei Deputaților 

și de domnul senator Sorin Lavric, secretar al Senatului. 

Din prezidiu a făcut parte și domnul senator Sorin-Mihai 

Cîmpeanu, vicepreședinte al Senatului. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă rog să vă ocupați locurile, să putem începe ședința noastră 

comună. 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei 

Deputaților și Senatului și vă anunț că, din totalul celor 466 de colegi, 

și-au înregistrat prezența, până în acest moment, 353. 

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru 

pentru ședința comună, stabilite de Birourile permanente ale celor 

două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost 

distribuite. 
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Vă rog să vă pregătiți cartelele, pentru că supun votului 

ordinea de zi pentru ședința comună de astăzi. 

Să înceapă votul! 

Cu 211 voturi pentru, 3 contra, 6 abțineri, 21 de colegi care 

nu votează, ordinea de zi a fost aprobată. 

De asemenea, vă rog să vă pregătiți cartelele, pentru că voi 

supune votului programul de lucru. 

Vot, vă rog. 

Cu 252 de voturi pentru, 5 contra, 5 abțineri, programul de 

lucru a fost aprobat. 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

La primul punct al ordinii de zi este înscrisă Informarea din 

partea din partea Președintelui României, domnul Klaus-Werner 

Iohannis, cu privire la aprobarea forțelor și mijloacelor Armatei 

României și ale Ministerului Afacerilor Interne care sunt trimise la 

misiuni și operații, în afara teritoriului național, în anul 2023. 

Informarea Președintelui României a fost afișată pe paginile 

de Internet ale celor două Camere ale Parlamentului. 

Luăm act de Informarea Președintelui. 

Am doi colegi, un senator și un deputat, neafiliați, care doresc 

să ia cuvântul, doar că vreau să știu la care dintre puncte doresc să ia 

cuvântul. 

Am rugămintea la cei care doresc să intervină, să apese doar 

când ajungem la punctul respectiv, pentru că, altfel, vor figura la toate 

punctele ca înscriși la cuvânt. 
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Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Păi, la toate. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

La toate? 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Da. 

Nu e bine? 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Doamnă senator, vă rog. 

Suntem la punctul 1 al ordinii de zi. 

Reamintesc, potrivit Regulamentului, un singur deputat sau 

senator din partea deputaților și senatorilor neafiliați poate vorbi la un 

proiect de pe ordinea de zi. (Vociferări.) 

Vă rog. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Mulțumesc frumos. 

Dacă o să ne uităm pe tot ceea ce ni se aduce la cunoștință 

astăzi - sunt informări care au fost transmise Parlamentului 

României... 

Aici e o chestiune de procedură, domnule președinte. 

Aceeași problemă pe care am întâmpinat-o și anul trecut. 

Am fost... Parlamentul a fost informat în decembrie, pe data 

de 23 decembrie 2022, apoi, pe 18 ianuarie 2023 și pe 8 februarie 

2023. 
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Conform Regulamentului, Parlamentul... Birourile celor două 

Camere trebuiau să ne aducă la cunoștință în termen de 5 zile. 

Într-adevăr, eram în vacanță, dar, ce să vezi, când aveți 

interese, atunci convocați Parlamentul. 

Era o problemă să convocați Parlamentul pentru a ne aduce la 

cunoștință toate aceste informări care țin de securitatea națională a 

României? 

Este foarte interesant că, din decembrie, pe teritoriul 

României se desfășoară operațiuni cu trupe din Spania. 

Este foarte OK ca de la 5.000 de kilometri, Spania să trimită 

aici trupe militare, să stea... să țină cât mai departe conflictul de ei, în 

timp ce noi, vezi Doamne, domnul președinte Iohannis... (Vociferări.) 

...aprobă... aprobă, da, toate solicitările NATO care vin ca răspuns la 

provocări. 

Provocările cui? Ucraina nu este stat membru NATO! 

(Vociferări.) 

Tot ceea ce se întâmplă acolo este de fapt... (Vociferări.) ...un 

conflict între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, iar teritoriul 

României este folosit ca teatru de război... (Vociferări.) ...iar românii 

în curând vor fi folosiți ca și carne de tun, așa cum au fost folosiți 

românii din Ucraina! (Vociferări.) 

Este inacceptabil, domnule președinte și onorat prezidiu, ca 

săptămâna trecută, când ați avut aici o ședință, colegii mei neafiliați 

înscriși la cuvânt să nu aibă dreptul să vorbească de la această tribună, 

întrucât dumneavoastră ați făcut aranjamente cu cei de la REPER - de 
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fapt cu toți sunteți împreună, nu e nicio problemă, asta se știe... 

(Vociferări.) ...și ați pus un așa-zis „neafiliat”... (Vociferări.) ...să 

vorbească în locul neafiliaților... (Vociferări.) ...care cu adevărat 

militează pentru pace. 

Eu vreau să vă întreb altceva, și pe dumneavoastră, și pe 

președintele Iohannis - care este motivul pentru care niciunul.... 

niciuna dintre părțile implicate nu dorește negocieri pentru pace? 

Când spui pace ești făcut putinist, dar voi, că vreți război, nu 

sunteți hitleriști? Pentru că, de fapt, aici am ajuns. (Vociferări. 

Gălăgie.) Nazismul este în floare. Ceea ce faceți dumneavoastră cu 

teritoriul României... (Vociferări. Gălăgie.) ...este un act de înaltă 

trădare! (Vociferări. Gălăgie.) 

Nu suntem nici alături de Ucraina, nu suntem nici alături de 

Federația Rusă... (Vociferări. Gălăgie.) ...nu suntem alături... 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Voci din sală: 

Timpul! 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...nici de Statele Unite ale Americii și nici de NATO, dacă 

NATO devine organizație ofensivă! (Vociferări. Gălăgie.) 

Voci din sală: 

Timpul! (Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 
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Când, vreodată, vreun stat NATO a fost... (Vociferări.) ...a 

fost atacat? (Vociferări. Gălăgie.) Aș vrea să știu și eu. 

În cât timp NATO va veni aici, pe teritoriul României, să 

apere România, în caz că vom fi atacați? (Vociferări. Gălăgie.) 

Vă spun eu. 

Conform Acordului cu NATO... (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

O să vă rog să... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...72 de ore... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

..finalizați. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...timp în care trebuie să ne descurcăm cum putem. 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Niciun „huo”, vorbiți frumos!... (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Doamnă senator... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...că eu nu v-am spus „huo”, da? (Vociferări. Gălăgie. 

Învățați să vorbiți... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 
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...timpul a... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...frumos! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...expirat. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Învățați să vorbiți frumos! (Vociferări. Gălăgie.) 

Pentru că ați fost la... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog să nu... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...la guvernare și... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...dialogați cu sala... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...v-ați bătut joc de România... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...doamnă senator. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...acesta este adevărul. (Vociferări. Gălăgie.) 
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Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc. (Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Este rușinos ce a ajuns Parlamentul României! (Vociferări. 

Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc. (Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Da. 

Eu vă mulțumesc. (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Domnul Șișcu George? (Vociferări.) S-a înscris din greșeală. 

Mergem mai departe. 

Punctul 2 al ordinii de zi. 

2. Informare din partea Președintelui României, domnul 

Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea intrării, staționării și 

desfășurării de operațiuni pe teritoriul României a detașamentului 

spaniol de aeronave multirol pentru a executa misiuni în cadrul 

activităților de vigilență sporită ale NATO. 

Informarea Președintelui României a fost afișată pe paginile 

de Internet ale celor două Camere ale Parlamentului, exact așa cum 

scrie la Regulament, după ce a fost trecută prin Birourile permanente 

reunite. 

Domnule Lasca, doriți să interveniți? 
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Vă rog. 

Domnul Mihai Ioan Lasca: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Dragi parlamentari, 

Stimați colegi și bravi apărători ai poporului român - sau cel 

puțin așa ar trebui să fim, având în vedere că poporul român ne-a 

învestit să fim scutul lui, 

Vin cu o ultimă rugăminte, în numele copiilor, părinților, 

bunicilor, fraților, soțiilor noastre, o umilă rugăminte, de a face măcar 

o dată în viața noastră un demers dedicat acestui brav popor: 

Spuneți Nu războiului! 

Spuneți Nu intrării României într-o vărsare de sânge! 

Nu permiteți ca generația noastră tânără să fie sacrificată într-

un război neînțeles și nedorit de nimeni! (Vociferări. Gălăgie.) 

Stimați colegi, 

Nu lăsați sângele copiilor noștri să curgă pe mâinile noastre... 

(Vociferări. Gălăgie.) ...din dorința de afirmare a celui care astăzi se 

crede stăpânul României... (Vociferări. Gălăgie.) ...și care vrea să 

demonstreze încă o dată că este o slugă obedientă... (Vociferări. 

Gălăgie.) ...dispusă în orice moment să sacrifice poporul român! 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Lacrimile părinților, care vor fi vărsate în urma acestei crime, 

vor fi ca o piatră care va apăsa pe pieptul nostru. (Vociferări. 

Gălăgie.) 
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În loc să ne trimitem copiii la război, i-aș ruga pe colegii de 

la AUR să inițieze demersul pe care l-au promis românilor, și anume 

demiterea acestui clovn numit Klaus-Werner Iohannis, un om care în 

afară de ură nu lasă nimic în urma sa, nici măcar un urmaș. Un om 

fără copii care îi trimite la luptă pe copiii noștri. (Vociferări. Gălăgie.) 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

Și nu uitați, România vrea pace, nu război! 

Deputat Mihai Lasca, Partidul PPR - Patrioții Poporului 

Român. (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Ați folosit formularea de declarație politică de marțea 

dimineața. 

Luăm act. 

Punctul 3. Informare din partea Președintelui României, 

domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea dislocării, la 

nevoie, a Forței de Răspuns a NATO cu capacitate de reacție foarte 

ridicată - VJTF, în scopul pregătirii și desfășurării de operații militare 

pe teritoriul României, în anul 2023, potrivit datelor de planificare 

transmise de către autoritățile NATO. 

Informarea Președintelui României a fost afișată pe paginile 

de Internet ale celor două Camere ale Parlamentului. 

Doamnă senator Șoșoacă, sunteți înscrisă la cuvânt. 

Vă rog. (Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 
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Da. 

Vă mulțumesc foarte mult. (Vociferări. Gălăgie.) 

Nu vă aruncă nimeni grenade, stați liniștit! Vă aruncă 

ucrainenii grenade! (Vociferări. Gălăgie.) 

Aceasta este una dintre cele mai periculoase informări care ni 

se aduce la cunoștință după o lună. Și mă întreb, de ce plenul 

Camerelor reunite nu a fost întrunit cel târziu pe data de 13 februarie, 

pentru că se terminase vacanța, nu vă mai deranja nimeni? 

Și vă spun și de ce. Pentru că tot ceea ne informează domnul 

președinte - președintele lor, pentru că pe mine nu m-a reprezentat, nu 

mă reprezintă și nu mă va reprezenta niciodată un președinte cu 

cetățenie germană care face interesele Austriei și ale Germaniei, care 

vinde țara pentru un post la NATO, pe care nu-l mai apucă și bine că 

nu-l mai apucă. 

Este inacceptabil ca în acest moment să fim informați că pe 

teritoriul național s-a dislocat Forța de Răspuns a NATO cu capacitate 

de reacție foarte ridicată! 

Păi, „foarte ridicată” ce înseamnă? (Vociferări.) Mai avem un 

pas... (Vociferări. Gălăgie.) ...și o să fim solicitați - probabil, după o 

lună de la intrarea în război, încălcând toată Constituția României - să 

aprobăm intrarea României în război. (Vociferări. Gălăgie.) Într-un 

război în care România va fi folosită doar ca teatru de operațiuni. 

(Vociferări. Gălăgie.) Suntem cei mai aproape... Vociferări. Gălăgie.) 

...dacă nu luăm în considerare și Republica Moldova - de fapt, tot 
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România, smulsă mișelește -, dacă nu luăm în considerare și ținuturile 

pe care Ucraina le deține ilegal... (Vociferări. Gălăgie.) 

M-aș fi așteptat ca președintele Iohannis să ne informeze că a 

început procedurile de negociere cu Ucraina... (Vociferări. Gălăgie.) 

...pentru eliberarea Bîstroe... (Vociferări. Gălăgie.) 

Voci din sală: 

Timpul! Timpul! (Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...pentru apărarea... (Vociferări. Gălăgie.) ...Brațului Chilia... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog să finalizați... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...pentru apărarea... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...doamnă... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...Deltei Dunării... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...senator. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...în niciun caz... (Vociferări. Gălăgie.) ...capacitatea de 

reacție foarte ridicată! (Vociferări. Gălăgie.) 
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Și ia uitați ce spune, exact ce vă spuneam... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog să... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...anterior... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...închideți microfonul... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Imediat... conchid. 

Voci din sală: 

Timpul! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...în 5 secunde, dacă doamna senator nu finalizează. (Se 

adresează staffului tehnic.) 

A trecut... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Acum... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...timpul. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...vă... da, vorbiți de finalizări. 
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Pentru punerea în aplicare în intervalul de timp foarte scurt 

avut la dispoziție... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog să opriți microfonul doamnei senator. 

Mulțumesc. (Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (fără microfon): 

...72 de ore, atâta... o să fim lăsați singuri... (Vociferări. 

Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Doamnă senator, nu a fost nicio conspirație, ați luat cuvântul 

când a trebuit. 

Mulțumesc frumos. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (fără microfon): 

Nu, stimate domn, dumneavoastră... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (fără microfon): 

...trebuie să respectați pe toată lumea... (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Urmează punctul 4 al ordinii de zi. 
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4. Proiectul Declarației Parlamentului României la împlinirea 

pe 24 februarie 2023 a unui an de la declanșarea războiului de 

agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. 

Vă informez că Proiectul Declarației a fost afișat pe paginile 

de Internet ale celor două Camere. 

În plen nu se pot face amendamente, adăugiri. 

Vă rog să vă pregătiți cartelele, pentru că voi supune votului 

dumneavoastră Declarația Parlamentului României. 

Vă rog să vă pregătiți de vot. 

Vot, vă rog. 

Cu 285 de voturi pentru, 5 voturi contra, două abțineri, 

Declarația Parlamentului a fost adoptată. 

Domnul Pavel Popescu, Grupul PNL, vă rog. 

Domnul Pavel Popescu: 

Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Am o rugăminte la colegii care vor interveni. Prin luările 

dumneavoastră de cuvânt, vă rog să nu generați alte drepturi la replică. 

Mulțumesc. 

Domnul Pavel Popescu: 

Nu, nu voi folosi nume. 

Stimate coleg, 

Stimați colegi, 
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Este de datoria noastră minimă morală ca de fiecare dată când 

auzim astfel de cuvinte ca acelea care au fost rostite mai înainte de la 

acest pupitru, să ieșim public și să fim de partea bună a istoriei, să fim 

de partea adevărului. 

Este absolut inacceptabil ca niște colegi care vin într-un soi 

de hemoragie, aici, zilnică, din Ambasada Rusiei - și vreau să clarific 

acest lucru. 

Informație publică - colegii care au vorbit se duc săptămânal, 

lunar în Ambasada Rusiei, în casa celor care îl validează pe criminalul 

Putin... (Vociferări.) ...în acest război sângeros. Se ridică la acest 

pupitru și folosesc niște cuvinte și niște teorii care sperie, nu doar 

poporul român, ci întreaga... întreaga populație. 

Stimați colegi, 

Ceea ce fac unele partide politice din România, ceea ce fac 

unii politicieni absolut iresponsabili astăzi de la pupitrul Parlamentului 

este un rău mult mai mare decât vă puteți imagina. 

Este la fel ca și cum ați arunca o grenadă, stimată doamnă 

deputat, pentru că... (Vociferări.) ...senator... (Vociferări.) ...pentru că 

ceea ce se spune astăzi de la pupitrul Parlamentului României este atât 

de toxic încât nu știu dacă noi realizăm cu adevărat. (Vociferări.) 

Și vreau să fac această declarație. (Vociferări.) Orice partid 

politic, orice lider al unui partid politic, orice politician din acest 

Parlament, care are curajul... (Vociferări.) ...în vreun fel, direct sau 

indirect, să ia partea Federației Ruse, care calcă în picioare poporul 

ucrainean, are pe mâinile sale sângele celor care mor zilnic acolo. 
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Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog să vă apropiați de final. 

Domnul Pavel Popescu: 

Asta trebuie să știe poporul român. 

Am văzut liderul Partidului AUR, da, senator, domnul 

senator, care... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog să finalizați. 

Domnul Pavel Popescu: 

...făcea exact aceleași declarații pe care le făcea doamna 

senator. 

Oameni buni, treziți-vă! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc. 

Domnul Pavel Popescu: 

Pentru că pentru un pumn... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Ne-am trezit, trădătorilor! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Domnule Popescu, mulțumesc. 

Domnul Pavel Popescu: 

...pentru un pumn de voturi sunteți în stare... 
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Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc, domnule Popescu. 

Domnul Pavel Popescu: 

...să dați foc acestei țări... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Trădătorilor! 

Domnul Pavel Popescu: 

...și istoria vă va judeca. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Trădătorilor! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc, domnule Popescu! (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Simion. 

Vă rog. (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Domnul Pavel Popescu poate face parte din categoria 

analfabeților funcțional, care nu sunt în stare să înțeleagă un discurs. 

(Aplauze. Vociferări.) 

Domnule Pavel Popescu, și dumneavoastră sunteți în 

categoria extremistă care vrea să pună pumnul în gură unora și altora. 

Trebuie să liniștim, de la tribuna Parlamentului, toți românii. 

Nu, nu intrăm în război. Nu! Nu ne trimitem copiii la război, 

cum a zis cineva. 
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Românii au fost speriați mult prea mult - de pandemie, de 

crizele repetate -, lăsați-i să stea liniștiți, pentru că nu, nu ne trimite 

nimeni în război, într-un război care nu e al nostru! 

Noi, Partidul AUR, am cerut ca să fie inclusă în declarația 

prilejuită de un an de la agresiunea Rusiei a următorului paragraf: 

„Exprimăm așteptarea ca autoritățile ucrainene să trateze cu 

atenție și celeritate aspectele importante ridicate de statul român în 

relațiile bilaterale, precum situația etnicilor români din Ucraina, 

respectiv necesitatea de a proteja patrimoniul și biodiversitatea unice 

ale Deltei Dunării, în conformitate cu angajamentele și standardele 

internaționale în materie”. (Vociferări.) 

Vreau să mulțumesc Grupului senatorilor AUR, care au făcut 

această adăugire la declarație. 

Și vreau să mulțumesc grupurilor parlamentare, că au inclus 

această chestiune de bun-simț, care ar trebui să fie placa turnantă a 

tuturor instituțiilor care reprezintă România la nivel internațional. 

Trebuie să nu uităm de românii noștri din Ucraina... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc... 

Domnul George-Nicolae Simion: 

...trebuie să punem... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...domnule Simion. 

Domnul George-Nicolae Simion: 
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...piciorul în prag când vine vorba de Canalul Bîstroe și de 

distrugerea... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc... 

Domnul George-Nicolae Simion: 

...Deltei Dunării... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...domnule Simion. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

...și trebuie să renunțăm la a speria românii, care și așa au fost 

speriați în ultimii 3 ani. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Vă mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Domnul senator Titus Corlățean. 

Domnule senator, aveți cuvântul. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Stimați colegi, 

Stimate colege, 



                                                                                          23                                                                                          

   

  

Ultimul paragraf din proiectul declarației pe care am votat-o 

acum este scris de mâna mea, domnule președinte al Partidului... așa 

cum îl construiți dumneavoastră. 

Și este scris pentru că era necesar, este un element de poziție 

constantă a statului român, dincolo de suișurile și coborâșurile din 

ultimele zile. 

Așa încât, atunci când statul român are de afirmat un interes 

major, trebuie să-l afirme. Nu irațional, nu urlând, ci cu demnitate și 

spunând partenerului pe care îl ajută pentru că este subiectul unei 

agresiuni, potrivit definiției din dreptul internațional, că trebuie să 

respecte aceste sensibilități și interese majore ale statului român. 

Un ultim comentariu, în minutul care mi-a rămas. 

Și vreau să fac această precizare pentru că am auzit această 

dezbatere efervescentă. 

Acum mulți ani, în 1933, la Londra, mai mari sau mai 

mijlocii puteri s-au reunit într-o conferință istorică. Ea a adoptat - 

această conferință - textul unei convenții, unui tratat internațional 

major pentru evoluția societății internaționale - Convenția de la 

Londra privind definirea agresiunii. 

A fost propunerea comună - și viața este ironică uneori - 

propunerea comună a ministrului afacerilor străine al României, 

Nicolae Titulescu, și respectiv a comisarului sovietic pentru relații 

internaționale, Maxim Litvinov, de a incrimina agresiunea 

internațională și de a defini ceea ce înseamnă actul de agresiune. 
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Acest tratat a stat la baza poziției Uniunii Europene, în 3 

martie 2014, după anexarea ilegală a Crimeii și agresiunea din 

Donbas, comisă de Federația Rusă împotriva Ucrainei, pentru a 

califica drept agresiune și a condamna Federația Rusă pentru 

agresiune. 

Tot ceea ce se întâmplă are o singură explicație, iar agresorul, 

potrivit dreptului internațional, trebuie sancționat. 

Declarația de astăzi a Parlamentului României este un act... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc. 

Domnul Titus Corlățean: 

...corect, din punctul de vedere al dreptului internațional, și 

un act de demnitate națională, cu menționarea celor două elemente pe 

care nu avem a le negocia cu partea ucraineană și pe care trebuie să le 

vedem... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc... 

Domnul Titus Corlățean: 

...puse în practică. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...domnule senator. 

Domnul Titus Corlățean: 

Mulțumesc. (Aplauze.) 
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Voci de la PSD: 

Bravo! Bravo! (Aplauze.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Și eu vă mulțumesc. 

Domnul Dan Barna. (Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Ilie Dan Barna: 

Multă fanfaronadă și multe muște la arat... (Aplauze. 

Vociferări.) ...la declarația aceasta pe care a adoptat-o Parlamentul 

României. (Aplauze. Vociferări.) 

Și în România, ca în multe state din Europa, Guvernul și 

Parlamentul s-au mișcat mult... (Vociferări.) ...după ce cetățenii 

acestei țări încă din prima zi au fost alături de refugiații ucraineni. 

Declarația aceasta, pentru care vă rupeți toți acum cămașa pe 

piept, a fost depusă de USR, acum mai bine de... 

Voci din sală: 

Aaaaa! 

Domnul Ilie Dan Barna: 

...două săptămâni. (Aplauze. Rumoare.) 

Declarația aceasta... (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.) 

...declarația aceasta a fost o inițiativă... (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.) 

...pentru ca Parlamentul României să fie în rând cu Parlamentele 

Europei și să nu mai fim din nou ciuca miștourilor și ciuca 

indolenței... (Vociferări.) ...cu reacții ale Președintelui sau ale 
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Guvernului, la două-trei săptămâni... (Vociferări.) ...sau zile... 

(Vociferări.) ...după ce Moldova ne spune că este în criză. 

Declarația aceasta este un text făcut, e adevărat, în consultare 

și cu domnul Corlățean, și recunosc acest lucru... (Vociferări.) 

Iar AUR-ul... (Vociferări.) ...care ne explică ce dramatic a 

fost, nici măcar n-a participat la ședința comună a Comisiilor pentru 

politică externă. 

Acesta este adevărul factual, stimați colegi. 

Această declarație așază Parlamentul României în linie cu 

Parlamentele europene civilizate și democratice. 

Și, da, este un gest politic corect și normal să fim alături de o 

țară căreia îi sunt violate femeile, îi sunt uciși copiii și îi sunt uciși 

tinerii de către un agresor, care este Federația Rusă. (Vociferări. 

Aplauze.) 

Faptul că tribunele Rusiei... (Aplauze.) ...trompetele Rusiei... 

(Aplauze.) vorbesc astăzi... (Aplauze.) ...din Parlamentul României 

minute în șir este un lucru inacceptabil, pe care îl condamn foarte 

ferm. 

România a făcut astăzi un lucru corect. 

Și vă felicit că ați fost măcar în stare să o votați în largă 

majoritate. 

Mulțumesc. (Aplauze. Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Din partea Grupurilor parlamentare ale PNL, domnul 

Moldovan Sorin-Dan, vă rog. 
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Domnul Sorin-Dan Moldovan: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Pe procedură am vrut să intervin, pentru că de la acest 

microfon s-au spus foarte multe lucruri neadevărate, doamna Șoșoacă 

făcând referire că aceste informări au fost transmise... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Drept la replică! (Aplauze.) 

Domnul Sorin-Dan Moldovan: 

...au fost transmise foarte târziu. (Gălăgie.) 

Ce pot să vă spun este că aceste informări au fost dezbătute în 

Comisiile pentru apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, în timp 

real și aceste... (Vociferări.) ...cele două Comisii pentru apărare din 

Cameră și Senat sunt conectate tot timpul la tot ce înseamnă prezență 

militară în România. 

Mulțumesc. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

5. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei... 

(Vociferări. Gălăgie.) ...la Hotărârea Parlamentului României nr. 11... 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Domnule președinte, drept la replică, mă scuzați! (Vociferări. 

Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 
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Mulțumesc, domnule Moldovan! (Râsete. Vociferări. 

Gălăgie.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (din sală): 

Primele 3 mandate sunt mai grele! (Râsete. Vociferări. 

Gălăgie.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Ce să vă fac, stăteam liniștită. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Vă rog. 

Am văzut că „stăteați liniștită”. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Dar chiar stăteam liniștită. 

Mulțumesc frumos. 

Drept la replică. 

Ce v-ați face voi dacă n-ar fi Șoșoacă în Parlament? (Râsete. 

Rumoare.) 

Ați muri de plictiseală, de... că, oricum, de incompetență 

sunteți aproape toți afectați. 

Este bine domnule - nu știu cum vă cheamă, nu v-am văzut 

niciodată, că... mai ușor cu pianul pe scări, pe aici. 

Dar noroc cu Șoșoacă, că mai trezește câțiva dintre 

parlamentari. Noroc cu doamna Șoșoacă. 

Apropo, mâine este 8 Martie. 
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Apropo, ați votat aici o declarație de egalitate în drepturi. 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Știu că sunt mai tare decât vreo 1.000 de bărbați, dar, totuși, 

din punctul de vedere al Zilei de 8 Martie, de bun-simț și nu aș fi vrut 

să vă văd că decădeți în halul ăsta. 

De fapt, sunteți plini de... în toate partidele astea, de misogini 

și de mitocani. Efectiv, ăsta este adevărul. (Râsete. Vociferări. 

Gălăgie.) 

O groază de brute... (Vociferări. Gălăgie.) ...care au ajuns în 

Parlamentul României... (Vociferări. Gălăgie.) ...care își bat joc... 

(Vociferări. Gălăgie.) ...de femei... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Doamnă... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...și care își bat joc de... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

...senator... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

...România și de pacea pe care o aveam în România. 

Rușine vouă! 

Și, apropo, vreau să vă amintesc - dreptul istoric al României 

asupra tuturor teritoriilor pe care le deține Ucraina fără drept unde 

este? Cine militează pentru ele? 
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Ați făcut acolo o declarație - „Exprimăm așteptarea ca 

autoritățile ucrainene...”. 

Asta exprimați dumneavoastră, așteptări? 

Așteptați până veți muri cu toții! 

Puneți mâna și fiți... (Vociferări. Gălăgie.) ...fiți adevărați 

oameni și adevărați patrioți! (Vociferări. Gălăgie. Bătăi în mese.) 

Hai, doamnelor, bateți, fiți mai nesimțite ca bărbații! 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

5. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea 

componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a 

Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. 

Proiectul a fost distribuit și afișat. 

Începem dezbaterea pe articole. 

Dacă la titlu există obiecții? Nu. Adoptat. 

La preambul? Nu. Adoptat. 

La articolul unic? Nu. Adoptat. 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în 

ansamblul său.  

Să înceapă votul.  

Cu 279 de voturi pentru, 10 contra, 5 abțineri, adoptat. 

6. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea 
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Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul 

României și Parlamentul Republicii Moldova. 

Proiectul a fost distribuit și afișat. 

Dacă la titlu există obiecții sau comentarii? Nu. Adoptat. 

La preambul? Nu. Adoptat. 

La articolul unic? Nu. Adoptat. 

Vă rog să vă pregătiți cartelele. 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în 

ansamblul său. 

Vot, vă rog. 

Hotărârea a fost adoptată cu 284 de voturi pentru, 12 contra, 

3 abțineri. 

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia 

cuvântul.) 

Domnule Moșteanu? 

În regulă!  

Pe procedură, domnul Moșteanu. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Pe procedură vă informez că Grupurile parlamentare ale USR 

nu vor participa la votul pe următoarele două puncte de pe ordinea de 

zi. 

PSD și PNL își împart țara asta ca pe o pradă, instituțiile 

statului ca pe niște prăzi... (Vociferări.) în spatele ușilor închise... 

(Vociferări.) N-o să stăm aici... 

Știu că și cei de la Forța Dreptei vor face același lucru! 
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N-o să stăm aici să vedem cum voi vă împărțiți instituțiile 

statului și, iată, puneți la Autoritatea de Audit o doamnă fără nicio 

competență, însă pare că e ajutată de foarte mult praf de stele.  

Și, la fel, ne bucurăm că a fost astăzi o victorie de etapă și n-

ați mai mers înainte cu Toni Greblă la AEP.  

Însă n-o să stăm la această mascaradă! 

CNA-ul este o instituție care trebuie condusă altfel, trebuie să 

fie o instituție independentă, este o instituție care nu funcționează. Cea 

pe care doriți s-o puneți președinte a avut o dată mandat și a 

demonstrat că nu poate s-o facă să funcționeze sau nu vrea s-o facă să 

funcționeze. 

USR nu va sta la acest vot! (Aplauze.) 

Și îi rog pe toți cei care cred și sunt de acord cu ce am spus 

eu – mă uit acum la deputați neafiliați, mă uit chiar și la AUR – să 

facă același lucru. Cei de la Forța Dreptei știu că fac asta deja! 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Domnule Simion, pe procedură? 

Domnul George-Nicolae Simion (din sală): 

Da. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Domnul George Simion, pe procedură, vă rog. 

Domnul George-Nicolae Simion: 
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Sigur, domnule președinte, deși asta nu este o chestiune de 

procedură, dar pe exemplul celor de la USR. 

Trăim într-o democrație. Noi am înaintat un candidat la 

aceste instituții. Cred că al nostru candidat – uitați-vă numai la CV-

urile celor doi – este net superior candidatului propus de Coaliția care 

este acum la guvernământ. 

Dacă domnii de la USR vor să facă ceva, ar trebui să susțină 

meritocrația și să susțină oameni capabili. Ați avut șansa să-i audiați la 

comisiile de specialitate și ați văzut că al nostru candidat are un profil 

mult mai bun decât candidatul serviciilor care... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Mulțumesc.  

Domnul George-Nicolae Simion: 

...și-au propus. (Vociferări.) 

Nu, domnule Pavel Popescu, n-a studiat în Rusia! Aveți și 

dumneavoastră o dambla la cap! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Vă rog, nu dialogați nici cu sala, nici cu vorbitorul! 

Domnul Lupu, explicarea votului la proiectul precedent. 

Vă rog. 

Domnul Andrei-Răzvan Lupu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Foarte clar, proiectul precedent, referitor la colaborarea cu 

Republica Moldova. 
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Grupul REPER s-a opus, pentru că a fost eliminat din acest 

grup de prietenie unul dintre membrii noștri, pentru simplul motiv că 

este neafiliat. 

Nu înseamnă că este un vot împotriva colaborării cu 

Moldova.  

Asta strict ca explicare a votului. 

În ceea ce privește participarea la următoarea dezbatere, de 

asemenea, Grupul REPER se va retrage de la aceste discuții, pentru că 

este strict un vot formal... 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Deputații neafiliați se vor retrage! 

Domnul Andrei-Răzvan Lupu: 

Da. Grupul REPER! 

Vă mulțumesc.  

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Deputații neafiliați! 

Domnul Andrei-Răzvan Lupu: 

Tot eu am dreptate! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Mulțumesc.  

Domnule Dancă, vă rog. 

Domnul Ionel Dancă: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 
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Parlamentarii din Partidul Forța Dreptei nu vor participa la 

votul pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi. 

Într-adevăr, Coaliția PSD-PNL se pregătește să pună 

stăpânire pe tot ceea ce înseamnă instituții publice ale statului, iar 

colegilor de la AUR le spun să nu mai viseze la o alianță, la vedere 

sau ascunsă, cu PSD și să părăsească sala pentru a opri acest vot. 

Candidatul dumneavoastră, cu tot respectul, nu va avea nicio 

șansă!  

Nu faceți decât să faceți jocul Alianței PSD-PNL! 

AUR, în opoziție sau la putere? Acum să decideți! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Doamnelor și domnilor, 

Având în vedere că la următoarele două puncte ale ordinii de 

zi avem numiri în funcții, prin vot secret cu buletine de vot, pentru 

operativitate vă propun să dezbatem aceste puncte, după care vom 

trece la exprimarea votului, după cum urmează: un vot secret cu 

buletine de vot pentru numirea președintelui CNA; un vot secret cu 

buletine de vot pentru numirea unui consilier de conturi, 

vicepreședinte al Autorității de Audit. 

Vă supun votului dumneavoastră această propunere. 

Vă rog să votați! 

Cu 212 voturi pentru, 4 contra și două abțineri, propunerea a 

fost adoptată. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (din sală): 



                                                                                          36                                                                                          

   

  

Nu e cvorum, domnule președinte! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Domnule Moșteanu! Este un vot care se adoptă cu 

majoritatea celor prezenți, domnule Moșteanu! 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Vă rog să constatați că nu e cvorum de ședință! 

(Domnii deputați și senatori de la Grupurile parlamentare 

ale USR și domnii deputați și senatori neafiliați părăsesc sala de 

ședință.) 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

În continuare, trecem la dezbaterea punctului 7 al ordinii de 

zi, numirea președintelui Consiliului Național al Audiovizualului. 

Potrivit art. 14 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, CNA este condus de un 

președinte numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, 

la propunerea acestora. 

Prin scrisoarea nr. 601/2023, CNA a comunicat 

Parlamentului că propune numirea doamnei Maria Monica Gubernat, 

membru al acestui Consiliu, în funcția de președinte. 

Potrivit art. 100 din Regulamentul activităților comune, votul 

pentru numire este secret și se exprimă prin buletine de vot. 

Buletinul de vot va fi completat conform nominalizării. 

La punctul 8 al ordinii de zi avem numirea unui consilier de 

conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit.  
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Raportul comun al Comisiilor pentru buget. 

Raportul a fost distribuit și afișat pe paginile de Internet ale 

celor două Camere. 

Potrivit art. 46 și art. 47 din Legea nr. 94/1992, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Curții de Conturi 

sunt numiți de Parlament, la propunerea comună a Comisiilor pentru 

buget din Cameră și Senat și, înainte de a începe exercitarea 

mandatului, depun jurământul prevăzut de lege, în fața președinților 

celor două Camere.  

Posturile de consilieri de conturi devenite vacante pot fi 

ocupate doar pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului 

celui a cărui activitate a încetat. 

În ședința de astăzi urmează să efectuăm numirea unui 

consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit, pentru 

restul mandatului început prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2020. 

Doamna Sandu, vă rog, din partea Comisiilor pentru buget, 

pentru prezentarea raportului comun. 

Doamna Viorica Sandu: 

Raport comun cu privire la audierea candidaților pentru 

funcția de consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit 

În ședința comună din 10 februarie 2023, Birourile 

permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit 

declanșarea procedurilor pentru numirea unui consilier de conturi, 

vicepreședinte al Autorității de Audit, pentru restul mandatului 

început prin Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2020 privind 
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numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreședinte la Curtea de 

Conturi și a unui vicepreședinte al Autorității de Audit. 

În conformitate cu prevederile art. 8, art. 46 alin. (6) și art. 47 

alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea 

Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de 

capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera 

Deputaților, întrunite în ședință comună, din data de 20 februarie 

2023, au procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea 

funcției de consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit, 

vacantă ca urmare a revocării din funcția de consilier de conturi și 

vicepreședinte al Autorității de Audit a domnului Bădălău Niculae, 

numit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2020. 

În urma audierii, comisiile reunite au hotărât, cu majoritatea 

voturilor exprimate, să propună plenului Parlamentului numirea 

doamnei Pricopie Camelia pentru ocuparea funcției de consilier de 

conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Mulțumesc.  

Potrivit art. 100 din Regulamentul activităților comune, votul 

este secret și se exprimă prin buletine de vot. 

Buletinul de vot va fi completat cu propunerea din raport. 

Stimați colegi, 

Am finalizat dezbaterile. 

Urmează exercitarea, în același timp, a celor două voturi. 
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Fiecare deputat și senator va primi două buletine de vot. 

Rog stafful tehnic să pună urnele în față.  

Cele două urne vor fi inscripționate corespunzător. 

Vă reamintesc că deputatul și senatorul votează pentru 

numire, lăsând neatinse numele și votează contra numirii, tăind 

numele persoanei propuse. 

Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control 

și cele pe care numărul candidaților ale căror nume nu au fost tăiate 

depășește numărul funcțiilor pentru care se face alegerea. 

Urmează exprimarea votului. 

Rog doi chestori ai Camerei Deputaților să ocupe locurile 

rezervate pentru înmânarea buletinelor. 

Doamna Alexandra Presură, vă rog să citiți lista deputaților. 

Am rugămintea la dumneavoastră să permiteți celor patru 

doamne de la partide diferite, care la ora 14.30 au un eveniment 

comun, să le permiteți doamnelor Stoica, Vicol, Csép, și cred că îmi 

scapă un nume, să voteze la început, să se poată ocupa de pregătirea 

evenimentului comun. 

Domnule Ganț, doamnă Presură, în regulă? 

Domnule Badiu și domnule Mărgărit, în regulă? 

Domnule Ganț, vă rog. 

Domnul Ovidiu Victor Ganț: 

Grindeanu Sorin Mihai  prezent 

Kelemen Hunor absent 
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Bode Lucian Nicolae  absent 

Predoiu Marian-Cătălin absent 

Popescu Virgil-Daniel absent 

Burduja Sebastian-Ioan absent 

Budăi Marius-Constantin prezent 

Rafila Alexandru absent 

Acatrinei Dorel-Gheorghe prezent 

Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei prezent 

Adomnicăi Mirela Elena prezentă 

Aelenei Dănuț prezent 

Albișteanu Mihail absent 

Albotă Emil-Florin prezent 

Alda Adrian prezent 

Alexandru Victoria-Violeta absentă 

Alexe Florin-Alexandru prezent 

Amet Varol absent 

Andrei Alexandru-Ioan absent 

Andronache Gabriel prezent 

Andrușceac Antonio absent 

Apjok Norbert absent 

Apostol Alin-Gabriel absent 
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Ardelean Ben-Oni absent 

Atanasiu Onuț Valeriu prezent 

Axinia Adrian-George absent 

Badea Iulian-Alexandru prezent 

Badea Mihai-Alexandru absent 

Badiu Georgel absent 

Balabașciuc Călin-Constantin absent 

Balan Ioan prezent 

Balint Liviu-Ioan absent 

Banias Mircea Marius prezent 

Barbu Costel absent 

Barbu Florin-Ionuț prezent 

Barcari Rodica-Luminița prezentă 

Barna Ilie Dan absent 

Băcanu Cristian-Tudor absent 

Bălășoiu Aurel prezent 

Băltărețu Viorel absent 

Bejinariu Eugen prezent 

Bende Sándor prezent 

Benedek Zacharie prezent 

Benga Tudor-Vlad absent 
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Berescu Monica-Elena absentă 

Biró Rozália-Ibolya  absentă 

Bîlcea Ovidiu-Sergiu absent 

Bîrcă Constantin prezent 

Blaga Daniel-Codruț absent 

Bola Bogdan-Alexandru absent 

Bota Călin-Ioan prezent 

Botez Mihai-Cătălin absent 

Bucura-Oprescu Simona prezentă 

Buican Cristian absent 

Buicu Corneliu-Florin prezent 

Bulai Iulian absent 

Bulai Oana-Gianina prezentă 

Burciu Cristina prezentă 

Buzoianu Diana-Anda absentă 

Calista Mara-Daniela absentă 

Calotă Florică Ică absent 

Cambera Oana-Alexandra absentă 

Cazan Laurențiu-Nicolae absent 

Cătăniciu Steluţa-Gustica absentă 

Cătăuță Ana-Maria prezentă 
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Căuș Vasile-Aurel prezent 

Chelaru Mircia absent 

Chesnoiu Adrian-Ionuț prezent 

Chichirău Cosette-Paula absentă 

Chira Claudiu-Martin absent 

Chirilă Virgil Alin prezent 

Ciofu Cătălina prezentă 

Ciolacu Ion-Marcel prezent 

Ciornei Radu Tudor absent 

Domnul Antonio Andrușceac (din apropierea tribunei): 

Unde este Ciolacu? 

Domnul Ovidiu Victor Ganț: 

Păi, n-a votat Ciolacu?! Păi, n-a votat?! A votat și a ieșit!  

Iar dumneavoastră figurați absent, domnule Andrușceac! 

Domnule Andrușceac! A, sunteți absent, dar prezent, am 

înțeles! 

Domnul Antonio Andrușceac (din apropierea tribunei): 

Supraveghez! 

Domnul Ovidiu Victor Ganț: 

Ciubuc Ciprian prezent 

Supraveghetor, am înțeles! 
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Cîtea Vasile prezent 

Coarnă Dumitru absent 

Coleșa Ilie-Alin absent 

Constantin Daniel prezent 

Cozma Adrian-Felician prezent 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel absent 

Cristea Andi-Lucian prezent 

Cristescu Radu-Mihai prezent 

Cristian Brian absent 

Crîstici Ognean prezent 

Crușoveanu Marian prezent 

Csép Éva-Andrea prezentă 

Csoma Botond prezent 

Cupșa Ioan prezent 

Damian Romulus-Marius prezent 

Dancă Ionel absent 

Dămureanu Ringo absent 

Dehelean Silviu absent 

Dinu Cristina-Elena prezentă 

Drancă Andrei-Iulian absent 

Drulă Cătălin absent 
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Dumitrache Ileana Cristina prezentă 

Dumitrescu Raluca Giorgiana prezentă 

Dumitru Florian-Emil prezent 

Dunava Costel Neculai prezent 

Farago Petru prezent 

Fădor Angelica prezentă 

Făgărășian Valentin-Ilie absent 

Fălcoi Nicu absent 

Fechet Mircea prezent 

Feodor Silviu absent 

Fifor Mihai-Viorel prezent 

Firczak Iulius Marian prezent 

Florea Daniel absent 

Florea Oana-Consuela prezentă 

Floroiu Ionel prezent 

Flucuș Dumitru absent 

Focșa Dumitru-Viorel absent 

Folescu Cornel-Vasile prezent 

Furtună Mirela prezentă 

Gál Károly prezent 

Ganţ Ovidiu Victor prezent 



                                                                                          46                                                                                          

   

  

Gavrilă Anamaria absentă 

Gavrilescu Grațiela Leocadia prezentă 

Georgescu Nicolae prezent 

Gheba Daniel-Sorin absent 

Gheorghe Andrei Daniel prezent 

Gheorghiu Bogdan absent 

Ghera Giureci-Slobodan prezent 

Ghiță Daniel-Florin prezent 

Giugea Nicolae prezent 

Giurgiu Adrian absent 

Gîdei Laurențiu-Viorel prezent 

Gliga Dumitrița prezentă 

Goleac Nicoleta-Matilda prezentă 

Grecu Ion-Cătălin prezent 

Grosaru Andi-Gabriel prezent 

Gudu Michael prezent 

Hajdu Gabor prezent 

Hangan Pollyanna-Hanellore absentă 

Havârneanu Filip absent 

Hărătău Elena prezentă 

Holban Georgeta-Carmen prezentă 
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Horga Maria-Gabriela prezentă 

Hurduzeu Florin-Silviu prezent 

Huțu Alexandra prezentă 

Huțucă Bogdan-Iulian prezent 

Iancu Marius-Ionel prezent 

Ibram Iusein prezent 

Ichim Cristian-Paul absent 

Ignat Ion-Alin-Dan prezent 

Ilie Victor absent 

Ilișanu Claudiu-Augustin prezent 

Intotero Natalia-Elena prezentă 

Ion Stelian-Cristian absent 

Ionescu George absent 

Ivan Bogdan-Gruia prezent 

Ivănuță Cristian-Daniel absent 

Kelemen Attila prezent 

Kiss János absent 

Kocsis-Cristea Alexandru absent 

Kolcsár Anquetil-Károly absent 

Könczei Csaba prezent 

Kulcsár-Terza József-György prezent 
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Ladányi László-Zsolt prezent 

Lasca Mihai Ioan prezent 

Lazăr Ion-Marian absent 

Lazăr Teodor absent 

Leoreanu Laurenţiu-Dan prezent 

Longher Ghervazen absent 

Lőrincz Ștefan-Iulian  absent 

Lungoci Dumitru-Lucian prezent 

Lungu Romeo-Daniel prezent 

Lupu Andrei-Răzvan absent 

Macovei Silviu Nicu prezent 

Magyar Loránd-Bálint prezent 

Manea Cătălin-Zamfir prezent 

Mang Ioan prezent 

Manta Claudiu prezent 

Marin Laurențiu-Daniel prezent 

Marșalic Jaro Norbert absent 

Mărculescu Dumitru prezent 

Mărgărit Mitică-Marius prezent 

Merka Adrian-Miroslav prezent 

Miftode Marius-Andrei absent 
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Mihalcea Remus-Gabriel prezent 

Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă 

Miklós Zoltán absent 

Mina Marian prezent 

Mircea Florin prezent 

Miruță Radu-Dinel absent 

Mitrea Dumitrina absentă 

Miuțescu Gheorghe Adrian absent 

Moisin Radu-Marin absent 

Moldovan Sorin-Dan prezent 

Molnar Ervin prezent 

Molnar Radu-Iulian absent  

Morar Olivia-Diana absentă 

Moșteanu Liviu-Ionuţ absent 

Muncaciu Sorin-Titus absent 

Munteanu Remus prezent 

Murariu Oana absentă 

Muraru Iulian-Alexandru prezent 

Mușoiu Ștefan prezent 

Nacov Gheorghe absent 

Nagy Szabolcs prezent 
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Nagy Vasile absent 

Nassar Rodica prezentă 

Năcuță Sorin prezent 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril absent 

Neaga Florian-Claudiu prezent 

Neagu Denisa-Elena absentă 

Neaţă Eugen prezent 

Nechita Aurel prezent 

Niță Nicu prezent 

Orban Ludovic absent 

Oteșanu Daniela prezentă 

Özmen Oana-Marciana prezentă 

Paladi George-Adrian prezent 

Pambuccian Varujan absent 

Panait Radu absent 

Paraschiv Rodica prezentă 

Pavelescu Nicolae prezent 

Păunescu Silviu-Titus absent 

Pecingină Gheorghe absent 

Petreţchi Nicolae-Miroslav absent 

Peţa-Ștefănescu Eliza-Mădălina prezentă 
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Piper-Savu Florin absent 

Pirtea Marilen-Gabriel absent 

Plăiașu Gabriel absent 

Polak Tudor prezent 

Polițeanu Mihai-Laurențiu absent 

Pop Darius absent 

Pop Rareș Tudor absent 

Popa Alexandru absent 

Popa Radu Mihai prezent 

Popa Ștefan-Ovidiu prezent 

Popescu Dan-Cristian prezent  

Popescu Pavel prezent 

Popescu Vlad-Piedone prezent 

Popica Eduard-Andrei absent 

Predescu Ana-Loredana prezentă 

Presură Alexandra prezentă 

Prișcă Răzvan Sorin absent 

Prună Cristina-Mădălina absentă 

Prunean Alin-Costel absent 

Pușcașu Lucian-Florin absent 

Rasaliu Marian-Iulian prezent 
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Rizea Cristina Camelia absentă 

Rodeanu Bogdan-Ionel absent 

Roman Florin-Claudiu prezent 

Roman Nicolae absent 

Roșca Mircea prezent 

Rujan Dumitru prezent 

Rusu Daniel-Gheorghe absent 

Salan Viorel prezent 

Sandu Viorica prezentă 

Sas Lóránt-Zoltan absent 

Sărmaș Ioan-Sabin prezent 

Seidler Cristian-Gabriel absent 

Seres Dénes absent 

Sighiartău Robert-Ionatan absent 

Simion George-Nicolae absent 

Simonis Alfred-Robert absent 

Solomon Adrian absent 

Stancu Ionel prezent 

Stancu Paul prezent 

Stativă Irinel Ioan absent 

Stănescu Vetuța prezentă 
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Stângă George-Cătălin prezent 

Stoian Maria prezentă 

Stoica Ciprian-Titi absent 

Stoica Diana absentă 

Stoica Elena prezentă 

Stoica Ștefan-Bucur prezent 

Stroe Ionuţ-Marian absent 

Suciu Sebastian-Ilie absent 

Suciu Vasile-Daniel prezent 

Szabó Ödön prezent 

Șandru Cosmin absent 

Șerban Ciprian-Constantin prezent 

Șerban Gianina absentă 

Șimon Gheorghe prezent 

Șișcu George prezent 

Șlincu Dan-Constantin prezent 

Șoldan Gheorghe prezent 

Șoptică Costel prezent 

Șovăială Constantin absent 

Ștefan Ion absent 

Știrbu Gigel-Sorinel prezent 
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Tanasă Dan absent 

Tănase Antonel absent 

Tănăsescu Alina-Elena prezentă 

Tătaru Nelu prezent 

Teniță Dragoș-Cătălin absent 

Teodoroiu Simona-Maya prezentă 

Terente Eugen absent 

Thellmann Christine prezentă 

Toader Bogdan-Andrei prezent 

Tobă Francisc absent 

Toda Daniel-Liviu absent 

Todosiu Beniamin absent 

Toma Ilie prezent 

Toma Vasilică prezent 

Trăilă Cristina prezentă 

Trif Bogdan Gheorghe prezent 

Tudorache Daniel prezent 

Tuhuț Radu-Marcel prezent 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela absentă 

Turcan Raluca prezentă 

Tușa Adriana Diana absentă 
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Tuță George-Cristian absent 

Țachianu Marian prezent 

Țepeluș Laurențiu-Cristinel prezent 

Țoiu Oana-Silvia absentă 

Țuțuianu Marius-Horia prezent 

Ungureanu Emanuel-Dumitru absent 

Varga Glad-Aurel prezent 

Vecerdi Cristina-Agnes absentă 

Vexler Silviu absent 

Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina prezentă 

Vîlceanu Dan absent 

Volosatîi Boris absent 

Vulpescu Ioan prezent 

Weber Mihai prezent 

Wiener Adrian absent 

Zakarias Zoltán prezent 

Zetea Gabriel-Valer prezent 

Zisopol Dragoș Gabriel prezent 
 

Am încheiat! 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:  

Rog doi chestori ai Senatului să-i înlocuiască pe cei doi 

chestori ai Camerei Deputaților.  
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De asemenea, îl rog pe unul dintre secretarii Biroului 

permanent de la Senat să dea citire listei cu senatorii. 

Domnule Lavric... 

Numai o secundă, domnule Lavric, să fie pregătiți și 

chestorii! 

Chestorii, este în regulă? 

Domnule Lavric, puteți începe! 

Domnul Sorin Lavric: 

Stimați colegi,  

Începem apelul.  

Doamna senator Moagher? Vă rog. Da. 

Domnul senator Cionoiu? Înțeleg că avem... 

Și domnul Humelnicu, vă rog. 

Achiței Vasile-Cristian prezent 

Aelenei Evdochia absentă 

Anastase Roberta Alma absentă 

Anisie Monica-Cristina absentă 

O clipă! 

Deci domnul Dunca. Bun! 

Anisie Monica-Cristina absentă 

Antal István-Loránt absent 

Azamfirei Leonard prezent 

Badea Viorel-Riceard absent 
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Banu Claudia-Mihaela absentă 

Berea Cristinel-Gabriel absent 

Bica Dănuț prezent 

Bîca Iulian-Mihail absent 

Boancă Rodica absentă 

Bob Virgil-Marius absent 

Bodea Marius absent 

Bodog Florian-Dorel prezent 

Bordei Cristian absent 

Bourceanu Septimiu-Sebastian absent 

Brătescu Liviu absent 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina prezentă 

Bumb Sorin-Ioan absent 

Busuioc Andrei absent 

Cadariu Constantin-Daniel absent 

Cazanciuc Robert-Marius absent 

Cătană Gheorghe Adrian absent 

Cernic Sebastian absent 

Chirteș Ioan-Cristian prezent 

Cionoiu Nicușor prezent 

Cioromelea Valentin-Rică absent 
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Ciucă Nicolae-Ionel absent 

Cîmpeanu Sorin-Mihai prezent 

Cîțu Florin-Vasile absent 

Corlățean Titus prezent 

Cosma Dorinel absent 

Costea Adrian absent  

Crețu Gabriela prezentă 

Cristescu Ionel-Dănuț absent 

Cristina Ioan prezentă 

Császár Károly Zsolt prezent 

Cseke Attila-Zoltán absent 

Cuc Alexandru-Răzvan prezent 

Darău Ambrozie-Irineu absent 

Dăneasă Mircea absent 

Deneș Ioan prezent 

Dinică Silvia-Monica  absentă 

Dîncu Vasile prezent 

Dogariu Eugen prezent  

Dragu Anca Dana absentă 

Dunca Marius-Alexandru prezent 

Fejér László-Ődőn prezent 



                                                                                          59                                                                                          

   

  

Fenechiu Cătălin-Daniel absent 

Firea Gabriela absentă 

Firu Stela absentă 

Florean Ovidiu-Iosif absent 

Genoiu Mihail prezent 

Georgescu Laura prezentă 

Ghica Cristian absent 

Gorghiu Alina-Ștefania absentă 

Guran Virgil prezent 

Hangan Andrei  

Păi, ai lipsit! 

Te pun acum! 

Cazanciuc Robert. Imediat! Așa! 

Hangan Andrei absent 

Hatos Adrian prezent 

Humelnicu Marius prezent 

Ioan Raluca-Gabriela absentă 

Iordache Ion absent 

Iovanovici-Șoșoacă Diana prezentă 

Ivan Dan absent 

Kovács Irina Elisabeta prezentă 

László Attila prezent 
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Lavric Sorin absent 

Mateescu Sorin-Cristian absent 

Matei Constantin-Bogdan prezent 

Matieș Călin-Gheorghe absent 

Mazilu Liviu-Lucian prezent 

Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio absent 

Mihail Radu-Mihai absent 

Mircescu Ion-Narcis  absent 

Mirea Siminica prezentă 

Mîndruță Gheorghiță prezent 

Moagher Laura-Mihaela prezentă 

Mocioalcă Ion absent 

Moș Patricia Simina Arina absentă 

Muntean Lucica Dina prezentă 

Mureșan Claudiu-Marinel absent 

Mutu Gabriel absent 

Nazare Alexandru absent 

Neagu Ionuț absent 

Neagu Nicolae prezent 

Negoi Eugen-Remus absent 

Niculescu-Țâgârlaș Cristian-

Augustin 

prezent 
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Novak Levente prezent  

Oprea Ștefan-Radu prezent 

Oprinoiu Aurel absent 

Oros Nechita-Adrian absent 

Pandea Ciprian  absent 

Nicoleta Pauliuc  prezentă 

Pălărie Ștefan absent 

Petcu Toma-Florin prezent 

Pistru Eusebiu-Manea  absent 

Pîrvulescu Eugen absent 

Popa Maricel absent 

Popescu Ion-Dragoș absent 

Postică Andrei absent 

Potecă Vasilică absent 

Poteraș Cosmin-Marian absent 

Prioteasa Ion prezent 

Pufu Vlad-Mircea prezent 

Puiu Ovidiu prezent 

Purcărin Bianca-Mihaela prezentă 

Răducanu Sebastian prezent 

Resmeriță Cornel-Cristian prezent 
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Romașcanu Lucian prezent 

Rotaru Ion prezent 

Rujan Ion-Cristinel prezent 

Sbîrnea Liliana prezentă 

Scarlat George prezent 

Spătaru Elena-Simona absentă 

Stan Ioan prezent 

Stănescu Paul absent 

Stocheci Cristina-Mariana prezentă 

Streinu Cercel Adrian prezent 

Stroe Felix absent 

Tánczos Barna absent 

Târziu Claudiu-Richard  absent 

Tîlvăr Angel absent 

Toanchină Marius-Gheorghe prezent 

Trifan Raoul-Adrian absent 

Trufin Lucian prezent 

Turos Lóránd prezent 

Țapu Nazare Eugen prezent 

Vela Ion Marcel prezent 

Vestea Mihail absent 
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Vicol Costel  absent 

Vlad Sergiu Cosmin absent 

Vlașin Sorin absent 

Voiculescu Liviu-Dumitru absent 

Zamfir Daniel-Cătălin prezent 

Zob Alexandru-Robert absent 
 

După pauză 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Reluăm lucrările. 

Doamna secretar Alexandra Presură, vă rog să dați citire 

proceselor-verbale referitoare la rezultatul voturilor. 

Dați drumul la microfon, vă rog! 

Doamna Alexandra Presură: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către 

deputați și senatori privind numirea unui consilier de conturi, 

vicepreședinte al Autorității de Audit. 

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 de către deputați și 

senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii de 

numire a doamnei Pricopie Camelia în funcția de consilier de conturi 
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al Curții de Conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit, și au 

constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor - 466; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți - 237; 

- numărul total de voturi exprimate - 235; 

- numărul de voturi anulate - zero; 

- numărul total de voturi valabil exprimate - 235, din care: 

- voturi pentru - 232; 

- voturi contra - 3. 

Ca urmare a faptului că, din totalul de 466 de deputați și 

senatori, au fost prezenți 237, din care au votat 232 pentru, Birourile 

permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi 

necesară pentru numirea doamnei Pricopie Camelia în funcția de 

consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit, pentru 

restul de mandat început prin Hotărârea Parlamentului nr. 21/2020 

privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi. 

Semnează membrii Birourilor permanente. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Și pentru CNA! 

Doamna Alexandra Presură: 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către 

deputați și senatori cu privire la numirea în funcție a președintelui 

Consiliului Național al Audiovizualului. 
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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 de către deputați și 

senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii de 

numire a doamnei Gubernat Maria Monica în funcția de președinte al 

Consiliului Național al Audiovizualului, și au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor - 466; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți - 237; 

- numărul total de voturi exprimate - 237; 

- numărul de voturi anulate - zero; 

- numărul total de voturi valabil exprimate - 237, din care: 

- voturi pentru - 233; 

- voturi contra - 4. 

Ca urmare a faptului că, din totalul de 466 de deputați și 

senatori, au fost prezenți 237, din care au votat 233 pentru, ceea ce 

reprezintă majoritatea cerută de Constituție și Regulament, Birourile 

permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi 

necesară pentru numirea doamnei Gubernat Maria Monica în funcția 

de președinte al Consiliului Național al Audiovizualului. 

Mulțumesc. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc, doamna secretar. 

Potrivit rezultatului votului, Parlamentul a hotărât numirea pe 

funcții, în conformitate cu procesele-verbale prezentate. 
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Urmează depunerea jurământului prevăzut de lege, de către 

noul consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit, în fața 

celor doi președinți ai celor două Camere. 

Ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința închisă.  

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.00. 

 

 


