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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 24 iunie 2019 

 

Şedinţa a început la ora 16.35. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al 

Senatului, asistat de domnul Ion Ganea și domnul Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă rog să luați loc. 

Declar deschisă ședința plenului Senatului de astăzi, 24 iunie 2019, și vă anunț că, din totalul 

de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 82. 

Ședința plenului Senatului este condusă de subsemnatul, Șerban Valeca, ca vicepreședinte, 

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

Ordinea de zi pentru astăzi a fost distribuită. 

Dacă sunt comentarii.  

Da, domnul senator Goțiu.  

Vă rog. Microfonul 2. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Pe ordinea de zi, la punctul cu legile organice care trebuie să intre la vot, la punctul 2, L147 

este o reluare a votului, scrie acolo, „în condițiile art.143 din Regulamentul Senatului”. 

Această lege a fost votată, a fost respinsă. Dacă citiți cu atenție art.143, reluarea votului se 

poate face doar în condițiile în care este contestată de către un lider de grup, iar acea contestație este 

supusă la vot. 

Vă rugăm să verificați, nu a existat niciun vot asupra unei asemenea contestații. Deci această 

lege este căzută, votul a fost pe 7 mai, se poate verifica.  

Așadar, propunerea este de scoatere de pe ordinea de zi a acestui punct. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci văd stenograma ședinței respective: liderul de grup de la PSD a solicitat reluarea votului, 

domnul vicepreședinte Manda a solicitat secretarilor să verifice dacă este cvorum, dacă sunt întrunite…, 

și nu s-a putut relua votul pentru că nu erau condițiile îndeplinite. Concluzia a fost: „Solicitarea 

dumneavoastră, domnule Șerban Nicolae, rămâne să fie dezbătută în următoarea ședință a plenului.” 

Deci asta este stenograma acelei ședințe. 
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(Intervenții din sală.) 

Pentru că au fost senatori care nu au votat. 

Microfonul 2, vă rog.  

Microfonul 2! 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Da, pentru a… Repet, dacă citiți cu atenție art.143, verificarea cvorumului a avut loc după ce a 

fost cvorumul…, după ce s-a verificat cvorumul, iar contestarea pentru a putea fi reluat votul, 

contestarea trebuia votată. Nu a existat un vot asupra acestei contestații. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bun. Am înțeles. 

Vom propune la…, când ajungem la vot final, la punctul 2… 

Vă rog, domnul Cîțu.  

Tot la ordinea de zi, da? 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

La același punct. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă rog. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Domnule președinte, 

Dacă ați putea să ne spuneți, pe stenogramă, care a fost motivul pentru care a cerut domnul 

lider de la PSD reluarea votului. Care este motivul efectiv pentru care a cerut reluarea votului? 

Mulțumesc.  

Pe stenogramă. (Discuții.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci s-a solicitat o pauză de cinci minute, după pauză, în urma discuțiilor cu colegii, reiese că 

sunt colegi al căror vot nu a fost înregistrat, deși ei sunt prezenți și au avut cartelele la celelalte opțiuni. 

(Discuții.) 

Așa este în stenogramă. Deci luați stenograma și citiți-o. 

Dar, eu vă propun să votăm scoaterea de pe ordinea de zi sau retragerea la momentul respectiv, 

că e la legi finale. Sau vreți acum să o votăm? 

Vă rog, domnul senator Goțiu. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Deci, încă o dată spun: contestația în sine, că nu s-au înregistrat, trebuia să vedem o verificare a 

acestui lucru. Dar, încă o dată repet, citiți cu atenție, se spune: contestația se dezbate și se supune 
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votului într-un interval de timp rezonabil. Un interval de timp rezonabil, oricum l-ați lua…, o lună și 

jumătate nu este nici într-un caz un rezultat… un interval de timp rezonabil. Iar verificarea că nu ar fi 

mers sistemul de vot trebuia să o primim înainte de această ședință pentru a o putea discuta.  

În aceste condiții, încă o dată susțin scoaterea de pe ordinea de zi și votul pentru scoaterea de 

pe ordinea de zi. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Domnule senator, 

Ca să fim corecți, trebuia să susțineți la vremea respectivă, să solicitați toate aceste documente, 

dar… 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Păi, am susținut acest lucru! Acum am văzut-o, a reapărut pe ordinea de zi. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Suntem la ordinea de zi… 

Domnul Ion Marcel Vela (de la prezidiu): 

Doamna Presadă. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Da, am înțeles. Vreți altceva sau susțineți același lucru, că vreau să supun votului, da? 

Vă rog. Microfonul 2. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Domnule președinte, 

Mi se pare că vă bateți joc efectiv de Regulamentul Senatului și de ceea ce înseamnă Senatul. 

Nu avem ce să supunem la vot. Această propunere legislativă a fost respinsă de către Senat în urma 

votului din 7 mai 2019. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Eu v-aș ruga să vă măsurați cuvintele, doamnă. 

Doamna Florina-Raluca Presadă: 

Grupul PSD nu a făcut absolut nimic, nu s-a dus la Secretariatul general cu vreo cerere să spună 

că e ceva în neregulă cu votul la acea lege. Nu putem să ne jucăm așa cu Regulamentul și cu votul ca 

să vă iasă dumneavoastră voturile, după cum aveți nevoie. Nu avem ce să supuneți la vot, o scoateți de 

pe ordinea de zi acum! 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci nu am niciun drept să fac lucrul acesta.  

Vă rog să vă măsurați cuvintele. Faptul că deveniți foarte vocali nu este în regulă, că eu m-am 

purtat foarte civilizat, da?  
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V-am citit din stenograma trecută ceea ce s-a întâmplat. Exact asta a fost. (Discuții.) 

Păi, și v-am citit altceva decât este acolo? Ceea ce v-am citit așa este, că nu am inventat eu. Și 

atunci, eu nu pot de capul meu să hotărăsc să scot sau să introduc un punct. Biroul permanent v-a 

propus această ordine de zi și nu am decât să supun votului dumneavoastră rămânerea punctului sau 

scoaterea punctului. 

Da, domnule… 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Domnule președinte, 

Având în vedere că nu ne înțelegem și noi credem că acest proiect de lege nu are ce căuta pe 

ordinea de zi, Grupul PNL se retrage astăzi de la această ședință. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Da, domnule senator. 

(Intervenții din sală.) 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

În calitate de vicelider, vă anunț că Grupul USR se retrage din ședința de plen, în semn de 

protest pentru încălcarea Regulamentului Senatului. Și vă rugăm, după retragere, să constatați că nu 

mai aveți cvorum. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

La invitația domnului senator Ioan Simionca, avem în sală un grup de elevi de la Școala 

Generală nr.1 din Bistrița. (Aplauze.) 

Din păcate, ei nu au văzut decât discuții pe regulament și pe procedură.  

(Domnul Remus Mihai Goțiu solicită cuvântul pe procedură.) 

Păi, nu v-ați retras, domnu’…V-ați retras. V-ați retras! 

Vă rog, microfonul 2. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Deci, înainte să ies din sală, vă rog să verificați cvorumul; înainte de votul pentru ordinea de zi. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Aștept să se facă liniște în sală, să se retragă grupurile în liniște. 

Haideți, facem o verificarea pe cartelă. 

Doamnelor și domnilor senatori! 

Domnule secretar de stat!  

Vă rog, domnule profesor, lăsați…  

Haideți să verificăm cvorumul prin vot electronic.  
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Domnule senator Costoiu! Domnule rector, haideți să verificăm cvorumul prin vot electronic, 

vă rog!  

Domnule Goțiu, dacă vreți să închideți ușa. Veniți în sală, vă rog, dar lăsați ușa închisă. Da? 

Vă rog să votați.  

Vă rog să votați! (Discuții.) 

Haideți, stimați colegi, dânsul… Nu ați votat sau nu v-a mers cartela?  

Haideți, încă o dată. 

Vă rog să votați.  

Vă rog să votați! (Discuții.) 

Da, 58 de senatori prezenți. 

Domnul Ion Ganea (de la prezidiu): 

60. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Și cu doi, 60.  

Nu avem cvorum. 

Deci interpelările și întrebările se vor depune în scris. 

Pentru că nu mai avem cvorum, ședința se suspendă. 

Vă mulțumesc.  

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.45. 


