
S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 10 aprilie 2019 

 

S U M A R  

 

1. Declaraţii politice prezentate de senatorii: 

- Cristian Ghica (USR) – declaraţie politică având ca titlu „Săptămâna internațională 

împotriva hărțuirii stradale”; 

- Doina-Elena Federovici (PSD) – declaraţie politică având ca titlu „În urma 

măsurilor adoptate în ultimele zile, guvernarea PSD a demonstrat că este interesată 

de creșterea standardului de viață al românilor”; 

- Remus Mihai Goțiu (USR) – declaraţie politică având ca temă decizia Curții 

Constituționale a României prin care inițiativa cetățenească „Fără penali în funcții 

publice” a fost declarată constituțională; 

- Ion Marcel Vela (PNL) – declaraţie politică având ca temă aspecte privind 

activitatea senatorilor în Parlament. 
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S T E N O G R A M A 

ședinței Senatului din 10 aprilie 2019 

 

Ședința a început la ora 13.00. 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna Doina-Elena Federovici, vicepreședinte al 

Senatului, înlocuită de domnul Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, asistați de domnii 

Ion Ganea și Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului.  

 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Bună ziua, distinși colegi! 

Declar deschisă sesiunea consacrată declarațiilor politice de astăzi, 10 aprilie 2019, conducerea 

fiind asigurată de Doina-Elena Federovici, vicepreședinte al Senatului, asistată de domnul senator Ion 

Marcel Vela și domnul senator Ion Ganea, secretari ai Senatului. 

Conform programului aprobat, timpul alocat pentru prezentarea declarațiilor politice este de 60 

de minute, repartizat pe grupurile parlamentare potrivit ponderii acestora. 

Pentru început, îl invit la microfon pe domnul senator Ghica Cristian, Grupul parlamentar al USR. 

Domnul Cristian Ghica:  

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. 

Declarația mea politică de astăzi se numește „Săptămâna internațională împotriva hărțuirii 

stradale”. 

Stimate colege, 

Stimați colegi, 

Hărțuirea stradală este o problemă reală în România. Faptul că nu o regăsim în statistici nu 

înseamnă că ea nu există. Înseamnă doar că astfel de agresiuni sunt rareori reclamate la poliție. Și știți 

de ce? Pentru că de prea multe ori victimele hărțuirii au văzut cum autoritățile ridică din umeri și nu 

iau nicio măsură, de prea multe ori au văzut că agresorii scapă nepedepsiți. 

Însă teama, îngrijorarea, frustrarea rămân în sufletul celor care au fost sau riscă să devină 

victime ale hărțuirii. Opt din zece românce nu se simt în siguranță noaptea pe stradă, iar patru din zece 

nu se simt în siguranță nici măcar ziua. Asta, pentru că violența verbală și chiar fizică sunt, din păcate, 

o constantă a vieții în România.  

Eu cred că trebuie să schimbăm acest lucru. Din fericire, de anul trecut există cadrul legal 

pentru sancționarea hărțuirii stradale. Sunt unul din cei care au semnat, în calitate de coinițiator, acest 

proiect de lege. Și l-am promovat atât în Senat, cât și în Cameră, pentru că eu cred că este de datoria 

fiecăruia dintre noi să ia atitudine. Hărțuirea nu este flirt, nu este socializare, este violență și instigă la 
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violență. Hărțuirea, agresiunea și violența nu sunt doar probleme ale femeilor, sunt o problemă a 

întregii societăți. Nu putem da la nesfârșit vina pe mentalități, pe modele culturale sau pe cauze 

istorice. Trebuie să înțelegem că este responsabilitatea noastră. Este vina noastră dacă lucrurile merg 

rău și este meritul nostru dacă ele tind să se îndrepte. 

Așa că vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să transmiteți în spațiul public un semnal 

clar împotriva hărțuirii. Spuneți oamenilor că astfel de comportamente sunt greșite, pentru că ele 

înseamnă violență și instigă la violență. Spuneți femeilor că au o lege care le apără și că pot oricând 

semnala poliției astfel de cazuri. Hărțuitorii, ca și agresorii, sunt pasibili de sancțiuni contravenționale 

și chiar penale în cazul în care fapta lor intră sub incidența Codului penal. Faceți măcar acum, în 

Săptămâna internațională împotriva hărțuirii stradale, campanie pentru o societate mai puțin violentă, 

mai incluzivă și cu mai mult respect pentru femei. 

Vă mulțumesc. 

Senator Cristian Ghica, Circumscripția electorală nr.42 București 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Mulțumim, domnule senator. 

Vă rog să-mi permiteți să prezint și eu declarația politică de astăzi. 

Bună ziua din nou, distinși colegi! 

Titlul declarației politice de astăzi: „În urma măsurilor adoptate în ultimele zile, guvernarea 

PSD a demonstrat că este interesată de creșterea standardului de viață al românilor”. 

Stimate colege și stimați colegi, 

Guvernul PSD a aprobat săptămâna trecută actul normativ pentru stabilirea cadrului general 

privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a 

gazelor naturale și a procedurilor pentru acordarea concesiunilor. Astfel, românii vor avea acces mai 

rapid la resursele naturale ale României.  

Primarii, cei mai interesați în dezvoltarea comunităților locale, au de acum instrumentele legale 

necesare pentru extinderea rețelelor de gaze, inclusiv către cele mai izolate localități din țară. Așadar, 

inclusiv județul Botoșani, pe care-l reprezint în Parlament, va beneficia de noi aducțiuni de gaz metan 

pentru conectarea localităților care în acest moment nu sunt conectate la rețelele de gaz metan.  

Adoptarea normelor de aplicare a legii schimbă un mecanism greoi, care a blocat extinderea 

rețelelor de gaze, cu unul care va aduce creștere economică la nivel local, odată cu îmbunătățirea 

condițiilor din casele românilor. Creșterea consumului de gaz va însemna mai mult gaz extras din 

producția proprie rămasă acasă pentru consumul intern. În acest fel, România va fi pregătită pentru 

momentul explorării gazelor din Marea Neagră. În prezent, doar o treime din populația țării are acces 

la rețelele de distribuție a gazelor naturale. 
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În același timp, în domeniul transporturilor s-a pus în dezbatere publică un proiect de lege 

pentru simplificarea și accelerarea procedurilor de realizare a autostrăzilor, drumurilor expres și a 

rețelelor de căi ferate, prin includerea acestora în cadrul proiectelor de transport de interes național. 

Proiectele de transport de interes național vor putea fi construite inclusiv în ariile protejate, zonele 

tampon și zonele de protecție integrală. De asemenea, guvernarea PSD face eforturi să asigure condiții 

civilizate, confort, rapiditate și preț accesibil în transportul feroviar de călători. În acest sens, 

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a inițiat procedurile tehnice pentru achiziționarea a 80 de rame 

electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri. 

Așadar, se poate constata că PSD este interesat de creșterea standardului de viață al tuturor românilor. 

Vă mulțumesc. 

Senator PSD de Botoșani, Doina-Elena Federovici 

Îl invit la microfon pe domnul senator Goțiu Remus, Grupul parlamentar al USR, pentru a 

prezenta declarația politică de astăzi. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Stimate colege și stimați colegi, 

Peste un milion de cetățeni români au semnat pentru susținerea inițiativei „Fără penali în funcții 

publice”. Ieri, marți, 9 aprilie 2019, Curtea Constituțională a României a confirmat, dincolo de orice 

dubiu, că inițiativa este legitimă și constituțională. E un lucru de bun-simț și de normalitate ca într-o 

societate persoanele care au fost condamnate penal definitiv să nu poată candida pentru funcții publice 

în organismele administrației locale, în Camera Deputaților și Senat ori la Președinția României. Din 

păcate, trăim într-o țară în care bunul-simț și normalitatea trebuie să fie recunoscute printr-o normă 

constituțională pentru a se țiune cont de ele.  

Sunt deja ani buni de când o mașinărie propagandistică fără scrupule, finanțată de foști securiști 

și de persoane condamnate penal definitiv pentru corupție, din politică și din zona afacerilor 

tenebroase cu statul, a transmis în societate ideea că cei care au ajuns la pușcărie pentru că s-au 

îndestulat din bunurile și bugetul tuturor cetățenilor români ar fi niște victime. Culmea, victime ale 

unui stat paralel, pe care chiar ei l-au creat și l-au controlat. Nu de puține ori însă, emoția generată de o 

asemenea mașinărie mediatică a fost și este mai puternică decât rațiunea și decât realitatea faptelor. 

Iar faptele arată că România a fost furată și că există o castă de profitori și de impostori care au 

prosperat pe spatele cetățenilor români. Vedem vilele și palatele ridicate prin Alexandria, Brazilia ori 

Madagascar, informațiile despre facturile fabuloase decontate în concedii de lux, în care într-o pauză 

de cumpărături de două-trei ore – sau shopping, cum a fost preluat termenul – cheltuiesc mai mult 

decât veniturile unui cetățean român pe mai multe luni. Acești oameni n-au revoluționat în vreun fel 
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tehnologia, n-au patentat vreun medicament pentru o boală până mai ieri incurabilă, ci pur și simplu au 

încasat salarii și indemnizații din bani publici, nu puțini, dar la ani lumină de sumele pe care le 

cheltuiesc. Acestea sunt realitățile care nu pot fi negate. Hoții care s-au îmbogățit de pe urma suferinței 

și a sărăcirii a milioane de cetățeni români și care au ajuns să fie condamnați penal definitiv nu sunt 

nici Iuliu Maniu, nici Nelson Mandela. Nu sunt eroi ori victime politice, ci doar niște corupți, niște 

infractori, niște penali. 

Stimate colege și stimați colegi, 

Cele peste un milion de semnături strânse anul trecut de USR și de societatea civilă și decizia 

de ieri a Curții Constituționale vă oferă șansa unui vot pentru istoria României. Votul fiecăruia dintre 

dumneavoastră va arăta pe cine reprezentați aici, în Senat și în Parlament: pe toți cetățenii români ori 

doar clica hoților, a corupților și a penalilor? E alegerea dumneavoastră și vă promit că, indiferent de 

opțiune, voi lupta și voi face tot ce depinde de mine să o fac cunoscută cetățenilor români. 

Mihai Goțiu, senator USR de Cluj 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Îl invit la microfon pe domnul senator Marcel Vela, Grupul parlamentar al PNL, pentru a 

prezenta declarația politică de astăzi. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Aș începe cu „doamnelor și domnilor senatori”, dar sala fiind goală, permiteți-mi să mă adresez 

cu „stimată doamnă președinte de ședință” și „stimate coleg Mihai Goțiu”, cel care mai devreme a 

susținut o declarație politică, pentru că în acest moment în Senatul României suntem doar trei senatori, cei 

doi colegi și cu mine, Marcel Vela, secretarul Senatului, care asigură desfășurarea acestei ședințe – „ședință” 

în ghilimele, dragi prieteni –, pentru că, mai devreme, la balconul Senatului a fost prezent un grup de elevi 

de la Școala „Orizont” din București. 

Fac această declarație politică pentru că sunt convins că acești tineri, văzând o sală goală a 

Senatului, cu doar trei senatori prezenți, și-au pus o întrebare: acesta este Parlamentul României? Și-au 

pus altă întrebare: este adevărat ceea ce se spune la televizor, că Parlamentul este o instituție care în 

cota de încredere nu este pe primele locuri? Cota de încredere a poporului român. Cred că acești copii 

au răspuns astăzi „Da”. 

Pentru că, din camaraderie pentru parlamentarii, pentru doamnele și domnii senatori onorabili 

care astăzi ar fi dorit să fie aici, care astăzi ar fi dorit să prezinte declarații politice și peste 50 de 

minute să participe la plenul care a fost votat alaltăieri, luni, că va avea loc pentru dezbaterea moțiunii 

de cenzură pe justiție, dezbatere care, așa cum știți, trebuia să aibă loc chiar luni, dar s-a amânat pe 

astăzi, miercuri, la ora 14.00, așadar, pentru colegii mei de bună-credință, trebuie ca aici, de la acest 

microfon, să le apăr onoarea în fața tinerilor de la Școala „Orizont” din București și a dumneavoastră, 



 - 6 - 

a celor care urmăriți online aceste ședințe. Colegii mei care au dorit să vină aici au fost în situația în 

care, deși erau convocați, au aflat că această ședință de la ora 14.00 s-ar putea să nu se mai țină, pentru 

că PSD nu mai dorește să fie prezent la dezbaterea moțiunii pe justiție împotriva ministrului Tudorel 

Toader. 

Întrebarea simplă, și corectă până la urmă, este: de ce PSD-ul luni a votat că dezbaterea 

moțiunii are loc astăzi, miercuri, și acum a recurs și la un tertip din Biroul permanent, în care noi am 

fost convocați, dar PSD-ul s-a prezentat doar în parte, astfel încât ședința să nu poată avea loc? Și, 

după cum știrile pe surse la această oră ne prezintă, nu vor veni nici la ședința de la ora 14.00. La 

această întrebare, de ce se întâmplă aceste lucruri, răspunsul este simplu: pentru că ministrul justiției 

trebuie șantajat încă două-trei zile, o săptămână, până când, presat și șantajat, va emite celebrele 

ordonanțe. Altfel nu se explică de ce luni PSD-ul dorea dezbaterea moțiunii și astăzi, miercuri, nu vine 

la ședință. Este exact ca într-un meci de fotbal în care arbitrul, înaintea loviturilor de la 11 metri, 

întrerupe jocul ca să șantajeze portarul echipei adverse. 

În acest context, cred că domnul Tudorel Toader ar putea face chiar un denunț pentru șantaj la 

procurorul general și să spună cine a decis ca această ședință de plen, astăzi, să nu aibă loc. 

Este o situație și penibilă, dar și gravă, pentru că, iată, jocurile politice fac, de fapt, jocuri 

juridice. Este o situație neelegantă, pentru că anatema aceasta de haos, de degringoladă, de 

neseriozitate a parlamentarilor transcende dincolo de jocul politic în ochii unor copii nevinovați, care 

astăzi, la balconul Senatului, în „Săptămâna altfel”, doreau să-și vadă propriii parlamentari, senatorii 

pe care părinții lor i-au votat aici, în București, indiferent ce opțiuni politice au avut, ca să vină în 

Senatul României și să-i reprezinte, nu să se ascundă. 

Închei prin a vă garanta că Partidul Național Liberal, toți colegii mei senatori, împreună cu 

ceilalți din opoziție, vom milita în continuare și vom susține moțiunea de cenzură împotriva 

ministrului justiției, indiferent de driblingurile Partidului Social Democrat și ale partenerilor săi din 

coaliția de guvernare. 

Vă mulțumesc. 

Ion Marcel Vela, senator de Caraș-Severin, Partidul Național Liberal 

Doamna Doina-Elena Federovici: 

Stimați colegi, 

Având în vedere că nu mai sunt doamne și domni senatori prezenți în sală pentru a susține 

declarațiile politice pe care le-au înregistrat la cabinetul domnului secretar, dați-mi voie să prezint lista 

cu domnii și doamnele senator care au depus declarații politice în scris: 

- din partea Grupului parlamentar al PSD, au depus declarații politice următorii domni și 

doamne senator: Pănescu Doru-Adrian, Lupu Victorel, Mihu Ștefan, Vulpescu Ioan, Brăiloiu Tit-Liviu, 
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Arcan Emilia, Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, Bădălău Niculae, Toma Vasilică, Salan Viorel, Manoliu 

Dan, Smarandache Miron-Alexandru, Trufin Lucian, Ganea Ion și  domnul senator Bodog Florian; 

- din partea Grupului parlamentar al PNL, au înregistrat declarații politice următorii domni și 

doamne senator: Țapu Nazare Eugen, Cazan Mircea-Vasile, Hărău Eleonora-Carmen, Stângă 

George-Cătălin, Șoptică Costel, Popa Cornel, Cristina Ioan și domnul senator Caracota Iancu; 

- din partea Grupului parlamentar al USR, următorii domni și doamne senator: Dinu 

Nicoleta-Ramona, Lungu Dan, Fălcoi Nicu, Alexandrescu Vlad-Tudor, Dinică Silvia-Monica, Mihail 

Radu-Mihai; 

- din partea Grupului parlamentar al ALDE: Sibinescu Ionuț, Nicoară Marius-Petre, Hadârcă 

Ion; 

- din partea domnilor senatori fără apartenență la grupurile parlamentare: Țuțuianu Adrian, 

Botnariu Emanuel-Gabriel și domnul senator Baciu Gheorghe. 

Distinși colegi, 

Declar închisă sesiunea consacrată declarațiilor politice de astăzi, 10 aprilie 2019. 

PAUZĂ 

Conducerea ședinței a fost preluată de domnul Iulian-Claudiu Manda, vicepreședinte al 

Senatului. 

Domnul Iulian-Claudiu Manda: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Stimați colegi,  

O să vă rog să luați loc în bancă, pentru a începe ședința plenului. 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Vă rog să nu glumiți, pentru că este totuși un subiect serios. 

Stimați colegi,  

Doresc să vă informez că, din totalul de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat 

prezența doar 44 de colegi, număr insuficient pentru a desfășura ședința plenului. Urmează ca 

activitatea de plen – inclusiv această moțiune s-o dezbatem săptămâna viitoare, luni. 

(Domnul Remus Mihai Goțiu solicită cuvântul pe procedură.) 

Nu avem nicio procedură, pentru că nu avem cum să deschidem ședința, domnule senator 

Goțiu, motiv pentru care, constatând că nu avem cvorum, ședința nu poate să se țină.  

Rămâne să ne vedem luni. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.10.  


