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10 octombrie 2019 – şedinţă comună 

 

 

S U M A R 

 

 

1. Aprobarea ordinii de zi şi a programului de 

lucru. 

4 

2. Prezentarea, dezbaterea şi adoptarea moţiunii 

de cenzură intitulate „Ca să reconstruim România, 

Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă”, iniţiate de 

237 senatori şi deputaţi. (Adoptată.) 

4 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

din ziua de 10 octombrie 2019 

 

 

Şedinţa a început la ora 10,05. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion-

Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, înlocuit de 

doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al 

Camerei Deputaţilor, şi de domnul senator Teodor-Viorel Meleşcanu, 

preşedintele Senatului, asistaţi de domnul deputat Dragoş Gabriel 

Zisopol, secretar al Camerei Deputaţilor, şi de domnul senator Ion 

Marcel Vela, secretar al Senatului. 

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Liderii de grup, atât de la Camera Deputaţilor, cât şi de la 

Senat, vă rog frumos să vă invitaţi colegii să ia loc în bănci, să putem 

începe plenul comun. 

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia 

cuvântul.) 

V-am văzut, domnule Roman! O să începem cu 

dumneavoastră, ca întotdeauna. 

Îi rog, în continuare, pe membrii Guvernului şi pe domnii 

deputaţi şi senatori să ia loc. 

Domnule Roman, vă rog. 
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Domnul Florin-Claudiu Roman:  

Mulţumesc, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor. 

Doamnelor şi domnilor colegi, 

În această dimineaţă, ca şi la precedenta moţiune, când am 

ajuns la Parlament, am observat cu toţii un număr impresionant de 

jandarmi la intrare şi în interiorul Parlamentului. 

Stimaţi colegi,  

Locul jandarmilor este pe stradă, unde 21.000 de deţinuţi au 

fost eliberaţi, unde 7.000 de criminali, violatori şi tâlhari îşi fac de 

cap. 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, în calitate de 

deputat, vă rog frumos să solicitaţi retragerea trupelor de jandarmi. 

Azi nu se poate întâmpla nimic rău aici! Singurul lucru care se poate 

întâmpla este să pice un Guvern pe care oricum românii nu şi-l doresc! 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumesc.  

Domnul Florin-Claudiu Roman:  

Moţiunea va trece! 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumim mult! 

Domnul Florin-Claudiu Roman:  

Victorie! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  



4 

 

Domnule deputat, să ştiţi că nu eu coordonez jandarmii, cum 

nici dumneavoastră. E o decizie a dânşilor. 

Dar momentul a fost unul special şi vă mulţumim pentru el. 

Doamnă prim-ministru, 

Doamnelor şi domnilor miniştri 

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori,  

Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului şi vă anunţ că, din totalul de 464 de deputaţi şi senatori, şi-

au înregistrat prezenţa, până în acest moment, 298.  

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru 

pentru şedinţa comună, stabilite de Birourile permanente ale celor 

două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost 

distribuite.  

Dacă sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi?  

Dacă nu sunt, vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot, vă 

rog. 

Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată. 

Dacă în legătură cu proiectul programului de lucru sunt 

comentarii?  

Dacă nu, supun votului dumneavoastră. Vot, vă rog. 

La fel, cu unanimitate, programul de lucru a fost aprobat. 

* 

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori,  

Pe ordinea de zi avem dezbaterea şi votul asupra moţiunii de 

cenzură iniţiate de 237 de deputaţi şi senatori, în conformitate cu 
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prevederile art. 113 din Constituţie şi ale art. 93 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  

Vă informez că, după prezentarea moţiunii de cenzură în 

şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din ziua de joi, 3 

octombrie 2019, nu au fost înregistrate cereri de retragere a 

semnăturilor. Întreb în plenul celor două Camere dacă există o astfel 

de cerere. Am luat act. 

Pentru dezbaterea moţiunii de cenzură, Birourile permanente, 

împreună cu liderii grupurilor parlamentare au hotărât să propună 

timpul maxim alocat, după cum urmează:  

- Guvernului i se rezervă 60 de minute, pe care le utilizează la 

începutul şi la încheierea dezbaterilor;  

- Grupurilor parlamentare din Cameră şi Senat li se alocă 

timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în 

calcul câte 10 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă, 

cu acelaşi calcul, timpul alocat deputaţilor şi senatorilor neafiliaţi.  

Astfel:  

Grupurilor parlamentare ale PSD - 34 de minute;  

Grupurilor parlamentare ale PNL - 16 minute;  

Grupului parlamentar al PRO Europa – 7 minute; 

Grupurilor parlamentare ale USR - 7 minute;  

Grupurilor parlamentare ale UDMR - 5 minute;  

Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale - 3 minute;  

Grupului parlamentar al PMP - 2 minute;  

Deputaţii şi senatorii neafiliaţi - 5 minute.  
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Dacă sunt obiecţii? 

Dacă nu, supun votului deschis electronic aceste propuneri. 

Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Să înceapă votul.  

Cu 328 de voturi pentru şi două contra, propunerile au fost 

aprobate. 

Îi rog pe liderii grupurilor parlamentare să depună la 

secretarii de şedinţă lista cu numele deputaţilor şi senatorilor înscrişi 

la cuvânt pentru dezbaterea moţiunii.  

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul 

activităţilor comune, dau cuvântul domnului deputat Seidler Cristian- 

Gabriel pentru prezentarea moţiunii de cenzură. 

Domnule deputat, vă rog. 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:  

Moţiune de cenzură - „Ca să reconstruim România, Guvernul 

Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”. 

Domnule preşedinte al Senatului, 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, 

Doamnă prim-ministru, 

Doamnelor şi domnilor miniştri, 

Această moţiune de cenzură porneşte de la o realitate 

incontestabilă. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai 

are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. În orice democraţie 

funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea 

Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte 
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depunerea unei moţiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca 

Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când 

românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui Guvern care a acţionat 

împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor. 

Doamnelor şi domnilor,  

În ultimul timp, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a 

demonstrat că nu are nici măcar acea singură calitate pe care liderii 

PSD o lăudau la învestitura Domniei Sale, aceea de a fi 

„neconflictuală”. Dimpotrivă, de câteva luni, de când a mărturisit că s-

a eliberat de Liviu Dragnea, doamna Dăncilă ne-a arătat adevărata sa 

faţă, transformând funcţia de prim-ministru într-un instrument de 

vendetă la adresa adversarilor săi politici şi într-o modalitate eficientă 

de a face foarte mult zgomot, pentru a acoperi eşecul total al unei 

guvernări care s-a demonstrat a fi cea mai tragică farsă pentru 

România. Neconflictuala doamnă Viorica Dăncilă i-a încurajat pe 

colegii săi să profereze mesaje naţionalist-şovine la adresa 

minorităţilor naţionale şi nu a sancţionat derapajele grave din 

discursurile pline de ură. Niciun ministru din Guvern nu s-a disociat 

de acest comportament antieuropean. 

„Lipsa de competenţă” sau „impotenţa guvernării” sunt 

aprecierile corecte care au venit chiar din interiorul partidelor de 

guvernare. În doi ani şi opt luni, s-au perindat prin Guvern peste 80 de 

miniştri, dintre care unii au fost de cea mai slabă calitate, numiţi nu 

pentru a creşte performanţele actului guvernamental, ci pentru a 
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tranzacţiona voturi şi interese în interiorul principalului partid de 

guvernare. 

Guvernul Dăncilă poate să fie numit Guvernul şanselor ratate 

pentru România. Deşi ţara noastră a traversat o perioadă economică 

favorabilă, cu ritmuri de creştere importante, guvernele PSD nu au 

demarat niciun proiect major pentru infrastructura românească. Este 

foarte simplu să împrumuţi ţara, ştiind că factura acestor împrumuturi 

va fi plătită de generaţiile viitoare. Este extrem de grav că nu s-a 

construit nimic cu banii împrumutaţi la dobânzile împovărătoare pe 

care le plătim cu toţii. Guvernul PSD ar fi putut să investească o parte 

din aceşti bani măcar într-unul dintre proiectele prioritare de investiţii 

ale României. Unele dintre aceste proiecte se regăsesc chiar între 

promisiunile făcute de PSD în anul 2016, atunci când au smuls votul 

românilor printr-o fraudă de încredere. 

România pierde oportunităţi în fiecare zi cu acest Guvern în 

funcţie. De exemplu, peste câteva luni intrăm în anul 2020 şi 

constatăm că aproape 6,4 miliarde de euro din fondurile europene 

alocate României nici măcar nu au fost cerute de la Uniunea 

Europeană. Oare cine să le ceară, oare cine să scrie proiectele 

finanţabile, atâta vreme cât ministerele au fost populate cu activişti şi 

clienţi de partid ai PSD, care nici nu ştiu şi nici nu vor să aducă în 

România fondurile gratuite pentru dezvoltarea ţării. 

Lipsa acută a investiţiilor ne-a dus în situaţia de a vedea cu 

ochii noştri cum se degradează şi ceea ce s-a construit anterior. Parcă 

pentru a ne sfida pe toţi, doamna Dăncilă continuă să se laude că „a 
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scos ţara din noroaie” şi că „investiţiile publice sunt o prioritate”. Din 

păcate pentru români şi pentru România, sub Guvernul Dăncilă am 

avut cele mai slabe alocări pentru investiţii din ultimii 15 ani, 

raportate la produsul intern brut. Dacă în anul 2008 volumul total al 

investiţiilor raportat la PIB era de 38%, acesta a scăzut la doar 22% în 

prezent. Autostrăzi noi nu se construiesc, ci doar se desenează pe harta 

ţării şi se promit în continuare. Iar, dacă socotim datele raportate de 

Ministerul Finanţelor Publice pentru primele şapte luni ale anului, 

investiţiile publice, ca procent în PIB, vor atinge în 2019 recordul 

negativ absolut pentru ultimele două decenii. 

Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau 

Autostrada Sibiu-Piteşti nu au avansat nici măcar un singur centimetru 

sub guvernarea PSD. Pe calea ferată trenurile deraiază aproape 

săptămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare 

a trenurilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice! 

Nu aţi blocat doar investiţiile publice, ci aţi gonit şi 

investitorii privaţi din economie. Încrederea în economia românească 

este în declin, în primul rând din cauza faptului că legislaţia 

economică se modifică aproape săptămânal. Ce investitor ar mai risca 

să aducă bani şi locuri de muncă bine plătite în România, ştiind că 

regulile jocului se schimbă peste noapte? Adunând numărul de 

modificări pe care Guvernul Dăncilă le-a făcut Codului fiscal, 

constatăm că acestea sunt mai numeroase decât zilele dintr-un an. 

Cine mai poate să aibă încredere în doamna Dăncilă, când 

Domnia Sa promitea, în anul 2018, de la tribuna Parlamentului, că 
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„atât timp cât voi fi prim-ministru nu voi introduce nicio taxă nouă”, 

iar câteva luni mai târziu semna „Ordonanţa lăcomiei”, prin care a 

introdus taxe noi şi a distrus puterea de cumpărare a românilor? 

Guvernul Dăncilă este Guvernul care a scumpit viaţa tuturor într-un 

ritm ameţitor şi care a înăbuşit toate creşterile de venituri, prin facturi 

aproape duble la utilităţi şi prin preţuri uriaşe la alimentele de bază. 

Companiilor profitabile de stat li s-au confiscat miliarde de 

euro din banii care erau destinaţi investiţiilor, pentru a fi viraţi peste 

noapte la bugetul stat. Pentru acest motiv, puţinele companii de stat 

profitabile, pe care le mai avem în economie, nu au mai realizat 

proiecte prin care să se dezvolte sau să se modernizeze, cu riscul 

apariţiei unor avarii majore în infrastructura naţională. Să nu ne mire 

dacă vom afla că unele dintre aceste companii au trecut deja de la 

profitabilitate la pierdere! 

Deficitul de cont curent s-a dublat într-un timp record, din 

cauză că modelul economic greşit al PSD a împins România să 

consume tot mai mult din import şi să ajute astfel economiile altor 

state, nu pe producătorii români. În consecinţă, preţurile au crescut 

lună de lună, ducându-ne la cea mai mare inflaţie din Uniunea 

Europeană şi la o monedă naţională tot mai slabă, care continuă să se 

devalorizeze. 

Aproape toţi indicatorii economici stau din ce în ce mai rău. 

Dacă, în anul 2017, România îndeplinea toate criteriile de la 

Maastricht necesare adoptării monedei unice europene, respectiv: 

deficitul bugetar, rata inflaţiei, datoria publică raportată la PIB, cursul 
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de schimb şi dobânzile pe termen lung, astăzi, numai raportul dintre 

datoria publică şi PIB mai corespunde criteriilor nominale de 

convergenţă la euro. Însă şi acest indicator a fost puternic 

dezechilibrat prin măsurile Guvernului, deoarece o mare parte dintre 

cheltuielile angajate în prezent vor genera o presiune uriaşă asupra 

bugetului şi asupra banilor care trebuie împrumutaţi în anii următori. 

Guvernul României nu vrea să audă niciunul dintre 

avertismentele instituţiilor financiare, care spun că România a devenit 

în ultimii aproape 3 ani statul cel mai vulnerabil din Uniunea 

Europeană în faţa unei posibile crize economice sau a unei recesiuni. 

Cauza? Toate resursele financiare din ţară au fost epuizate, cele 

împrumutate au fost dirijate preponderent către consum, iar pentru 

investiţii publice s-au cheltuit, de la un an la altul, tot mai puţini bani. 

Doamnă prim-ministru, 

Noul an şcolar a început deja, iar situaţia din învăţământ se 

înscrie în acelaşi peisaj dispreţuitor, cu care ne-am obişnuit în ultimii 

ani, pentru elevi, părinţi, şcoală şi dascăli. Manualele noi nu sunt gata 

nici anul acesta, renovările unităţilor şcolare sunt sub ceea ce era 

necesar, iar subfinanţarea cronică persistă. Altfel spus, Guvernul nu dă 

doi bani pe soarta şcolii româneşti, deşi este condus de un fost 

profesor de liceu tehnologic. Dimpotrivă, ori de câte ori are ocazia, 

Guvernul Dăncilă mai taie câte ceva din bugetul oricum modest al 

educaţiei, pentru a dirija banii către nevoile baronilor locali ai PSD. 

Mărturie stă şi ultima rectificare bugetară, prin care doamna Dăncilă a 
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tăiat, fără să clipească, peste un miliard de lei de la învăţământ, deşi 

cunoaşte foarte bine cât de subfinanţată este şcoala românească. 

Chiar dacă aţi ştiut că banii de la buget nu vă ajung nici 

pentru educaţie, nici pentru sănătate şi nici pentru investiţii, v-aţi pus 

semnătura pe textul unei ordonanţe de urgenţă cu puternice vicii de 

neconstituţionalitate, prin care aţi instituit noi pensii speciale, noi 

privilegii financiare, pentru alte categorii de beneficiari din sistemul 

public. Aţi sfidat astfel atât Parlamentul, care ar fi trebuit să legifereze 

în această materie, cât şi Curtea Constituţională, care s-a pronunţat 

deja, fără echivoc, asupra nenumăratelor prevederi neconstituţionale 

din aşa-zisul Cod administrativ. 

Ne uităm cum România pierde şansa de a construi spitale 

regionale, bine dotate, din bani europeni. PSD a promis iniţial 8 

spitale regionale şi unul metropolitan, după care a spus că mai întâi se 

fac 3 - la Cluj, Craiova şi Iaşi -, pentru ca în final să nu construiască 

niciunul. 

Spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii au cele mai grave 

probleme, atât din cauza dotărilor deficitare, cât şi a spaţiilor 

necorespunzătoare pentru un act medical de calitate. Nu faceţi 

investiţii trainice în aceste spitale, ci continuaţi să risipiţi banii publici 

pentru plata unor studii de prefezabilitate, de fezabilitate, a unor 

ghiduri arhitecturale, pentru proiecte tehnice şi servicii de expertiză, 

care, peste ani, se vor dovedi, din nou, total inutile. 

Nici măcar medicină de familie nu se mai poate face în 

România, pentru că nu sunteţi în stare să remediaţi nesfârşitele 
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probleme ale cardului de sănătate. Vă bateţi joc de o populaţie 

întreagă care plăteşte enorm din propriile venituri pentru a se putea 

trata într-o unitate sanitară din România. 

Acest Guvern este pe cale să-şi mai bată încă o dată joc de 

românii din diaspora, prin încercările disperate pe care le face pentru a 

bloca dreptul constituţional al acestora de a vota. Nimic nu ne 

garantează faptul că PSD nu-i va supune pe românii din străinătate la 

aceleaşi umilinţe ca la alegerile prezidenţiale din 2014 sau la alegerile 

europarlamentare şi referendumul din 26 mai 2019. Posibilitatea 

votării prin corespondenţă este aproape necunoscută de către românii 

din afara frontierelor, pentru că Guvernul nu i-a informat la timp pe 

oameni de existenţa acestei modalităţi de vot, abia legiferată. Mai mult 

decât atât, secţii noi de votare în marile comunităţi de români din 

străinătate nu au fost încă stabilite, iar pregătirea votului este 

gestionată absolut deficitar. Şi, de parcă nu ar fi suficient, ministrul 

finanţelor publice încearcă să-i descurajeze pe cei care vor să voteze 

prin corespondenţă, ameninţându-i deja cu impozite şi taxe pregătite 

de ANAF. 

Deşi a produs atâtea tragedii în România, doamna Viorica 

Dăncilă nu s-a deranjat să elimine recursul compensatoriu, adică acea 

modalitate prin care au fost eliberate şi persoane condamnate pentru 

infracţiuni cu violenţă, care, între timp, au şi recidivat. Nici recidivele 

înfricoşătoare ale acestora nu v-au impresionat, doamnă prim-

ministru? Când primeaţi ordine de la fostul şef de partid, imediat 
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făceaţi şedinţă de guvern şi aprobaţi ordonanţe de urgenţă care au 

mutilat sistemul judiciar din România. 

Guvernarea PSD a transformat România într-o ţară nesigură 

pentru cetăţenii săi. Infracţionalitatea, în loc să fie combătută, pare a fi 

fost stimulată, ajungându-se la situaţia inacceptabilă în care clanuri de 

interlopi au acţionat nestingherit, uneori chiar în complicitate cu 

reprezentanţi ai autorităţilor statului. Tragedia de la Caracal, dar şi 

multe alte cazuri din ţară sunt proba vie a acestei situaţii. Incapacitatea 

statului de a-i proteja pe cetăţeni se vede şi în cifrele pe care ni le 

oferă Ministerul Afacerilor Interne, care ne spun că numai în prima 

jumătate a acestui an s-au înregistrat la nivel naţional aproape o mie 

de infracţiuni de viol şi 112 – „112!” – infracţiuni de omor. 

După toate evenimentele din această vară, care au zguduit 

toată ţara, doamna Viorica Dăncilă ar fi trebuit să demareze o reformă 

amplă a Ministerului Afacerilor Interne şi a Poliţiei Române, până la 

ultima secţie de poliţie din ţară. Reformarea din temelii a acestor 

instituţii ar fi trebuit să înceapă, în primul rând, de la modul în care 

sunt numiţi şefii acestor structuri abilitate prin lege ca să-i apere pe 

cetăţeni. Incompetenţii dovediţi, cei cu probleme de integritate şi cei 

care nu au reuşit să obţină nici măcar nota de trecere la un concurs ar 

fi trebuit să plece a doua zi! 

Din păcate, Guvernul Dăncilă nu a făcut decât să mai 

păcălească o dată populaţia, adică să schimbe scaunele între unii şefi 

din poliţie sau din minister, pe unii să-i mângâie pe umăr, pe alţii să-i 

trimită la pensie şi pe cei de care n-a putut să scape, să-i promoveze. 
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Pentru Guvernul Dăncilă, incompetenţa combinată cu 

obedienţa este reţeta succesului în carieră! Aşa se face că doamna 

prim-ministru tolerează şi stimulează modul în care sunt conduse 

televiziunea şi radioul public. Din momentul în care aceste două 

instituţii au ajuns să fie finanţate exclusiv de la bugetul de stat, prin 

semnătura Guvernului, ele nu-şi mai respectă nici statutul şi nici rolul 

fundamental de a informa în mod imparţial şi corect populaţia. Şefii 

acestora acţionează discreţionar, risipesc bani publici pentru deplasări 

de lux şi interese personale, se manifestă dictatorial în relaţiile cu 

angajaţii şi au trecut la capitolul „confidenţial” aproape tot ceea ce fac 

ei cu banii publici. Înţelegem de ce îşi permit aceste lucruri, pentru că, 

aşa cum arată politica editorială a posturilor publice de radio şi de 

televiziune, aceasta pare să fie mai întâi aprobată în CEx-ul PSD şi 

mai apoi comunicată angajaţilor. 

Pe fondul eşecului general al guvernării, doamna Dăncilă 

vrea să-i mai păcălească încă o dată pe români, cu aşa-zisa 

restructurare a Guvernului, cu ajustarea Programului de guvernare şi 

cu faptul că de mâine, cine ştie, poate se apucă să guverneze bine.  

Abia acum aţi văzut, doamnă prim-ministru, faptul că 

România are cel mai mare şi mai ineficient Guvern din Europa, cu 27 

de miniştri şi alţi peste 150 de secretari de stat? Abia acum aţi 

constatat că Programul de guvernare pe care vi l-aţi asumat este cea 

mai mare înşelătorie postcomunistă şi vreţi să-l modificaţi?! 

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, 
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Faceţi un bine României şi românilor şi votaţi demiterea celui 

mai nociv Guvern pe care l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi 

Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi salvaţi astfel ceea ce se 

mai poate salva din economia României, din sistemul de învăţământ, 

din sistemul de sănătate, din instituţiile statului român. Orice zi cu 

Guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate pentru 

România, subdezvoltare şi adâncirea problemelor macroeconomice. 

Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială 

pentru intrarea României în normalitate. 

Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din 

temelii. 

Sub guvernele PSD, dar mai ales sub guvernarea doamnei 

Viorica Dăncilă, un număr uriaş de români au părăsit ţara, deoarece 

aici, în ţara lor, şi-au pierdut orice speranţă. De „atâta bine” creat de 

PSD în România, tinerii au ajuns să considere că cea mai mare 

realizare a lor este să plece din ţară! Numai în anul trecut, populaţia 

unui oraş de mărimea municipiului Braşov sau a municipiului Galaţi a 

părăsit România în căutarea unei vieţi mai bune. 

Doamnelor şi domnilor, 

Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot 

esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România 

se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată. 

Imediat după demiterea Guvernului PSD, opoziţia va propune 

cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru 

România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, 
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rezultatul consultărilor dintre Preşedintele României şi partidele 

politice parlamentare. 

Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică 

pentru România înseamnă un guvern suplu, european, cu 15 ministere, 

format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat 

profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră. 

Soluţia după demiterea Guvernului PSD mai înseamnă 

adoptarea unui program de guvernare responsabil, orientat către 

dezvoltarea şi modernizarea ţării şi către prosperitatea reală a fiecărui 

român. Astfel vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin 

investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o 

creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin 

servicii publice de cea mai bună calitate.  

Mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. 

O invit la tribună pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă 

pentru prezentarea poziţiei Guvernului cu privire la moţiunea de 

cenzură. 

Doamnă prim-ministru, aveţi cuvântul. 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă (prim-ministrul 

Guvernului României): 

Domnule preşedinte al Senatului, 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
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Stimaţi lideri ai grupurilor parlamentare, 

Onoraţi invitaţi, 

Dragi colegi, 

Iată-ne din nou în Parlament, la votul unei noi moţiuni de 

cenzură. 

Mă uit în sală şi văd aceiaşi oameni politici amatori şi 

iresponsabili. (Aplauze.) Nu v-aţi schimbat prea mult... (Aplauze.) Nu 

v-aţi schimbat prea mult în ultimele luni de când ne-am aflat în acelaşi 

context, din care eu personal am crezut că aţi învăţat ceva. Am crezut 

că aţi înţeles că nu puteţi veni în Parlament să daţi jos Guvernul cu 

temele nefăcute. 

Am crezut că aţi înţeles atunci că nu puteţi sfida din nou 

românii, că e obligatoriu să veniţi cu o echipă guvernamentală şi cu un 

program de guvernare, dacă vreţi să reconstruiţi România aşa cum atât 

de măreţ ne spuneţi în textul moţiunii. Până acum ne e clar cum vreţi 

s-o demolaţi! 

Ne-am lămurit cât puteţi, când am văzut cu toţii cât efort şi 

scandal aţi conceput în acest text. Însă cum aveţi de gând să 

reconstruiţi, stimaţi iniţiatori ai moţiunii? Din păcate, n-aţi înţeles 

nimic!  

Haideţi să vedem, totuşi, cum am ajuns aici, cine sunt 

artizanii acestei situaţii de instabilitate în care a fost aruncată 

România, ca voi să puteţi profita? 

În primul rând, acest Guvern a fost ţinta permanentă a 

Preşedintelui României, un precedent periculos pentru orice 
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democraţie, periculos pentru principiul separării puterilor şi al 

independenţei instituţiilor. Pentru că avem un preşedinte care este, 

întâi de toate, candidatul PNL. Este, înainte de a fi şeful statului, 

candidatul principalului partid de opoziţie care şi-a uitat rolul în stat şi 

a încălcat Legea fundamentală a ţării în repetate rânduri. 

Aţi avut, stimaţi colegi din opoziţie, sprijinul şi implicarea 

totală a preşedintelui României în această campanie agresivă de 

destabilizare a Guvernului. 

Aţi avut în favoarea voastră un demers virulent al 

candidatului Iohannis, care şi-a bătut joc de Constituţie şi de drepturile 

şi interesul românilor. 

O luptă oarbă, pornită de cel mai iresponsabil preşedinte pe 

care l-a cunoscut România vreodată, unul care acţionează conştient 

împotriva propriului popor. Un preşedinte care a uitat de români şi de 

ţara lui şi a pornit o campanie toxică împotriva Guvernului. 

În al doilea rând, îl avem pe domnul Tăriceanu, care şi 

dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eşecului, aşa cum a 

putut – fugind de la Guvernare şi sacrificându-şi propriul partid, într-o 

bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. 

Cu toată experienţa, domnul Tăriceanu a căzut în mod 

ruşinos în capcana lui Victor Ponta şi şi-a asigurat un apus al carierei 

politice lamentabil. Era totuşi un destin predictibil, pentru că asta li se 

întâmplă celor care se aliază cu Ponta – ajung trădaţi şi sacrificaţi în 

numele intereselor persoanele ale liderului PRO România, un alt 

artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe 
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Facebook, maestrul minciunilor şi expertul în jocuri de culise cu 

finalitate zero. 

Iată totuşi că nici măcar aşa, cu preşedintele candidat de 

partea voastră şi cu partenerul de alianţă fugit în mod ruşinos de la 

guvernare în braţele lui Ponta, nu aţi reuşit şi nu veţi reuşi să faceţi 

nimic bun. Pentru simplul motiv că nu aveţi niciun plan pentru 

România. 

Voi nu vă luptaţi pentru un proiect, pentru o viziune sau 

pentru bunăstare. Voi nu vă luptaţi să faceţi bine oamenilor, să aduceţi 

vreo formă de progres în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptaţi 

împotriva Partidului Social Democrat, luptaţi unii cu alţii, luptaţi cu 

interesul ţării şi al românilor. 

V-aţi aliat oameni noi, cu zero experienţă politică şi zero 

performanţă guvernamentală, care nu-şi pot manageria nici propriul 

partid şi oamenii cu experienţă, dezertorii din Guvern şi cei care au 

adâncit românii în sărăcie în perioada 2010-2012. 

Asta e o alianţă de conjunctură care astăzi vrea să dea jos 

Guvernul. O adunătură de interese şi amatorism. 

Cum puteţi tocmai voi să vă asumaţi reconstrucţia României, 

când nu ştiţi ce oferiţi românilor mâine sau peste o săptămână? 

(Aplauze.) Ce plan aveţi? Cum faceţi? 

În acest textuleţ vă arătaţi foarte curajoşi. Dar veniţi în faţa 

românilor şi prezentaţi-vă programul de guvernare! Spuneţi oamenilor 

care este proiecţia voastră, care e echipa guvernamentală, care e planul 

pentru viitorul ţării şi al românilor! 
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Stimaţi reprezentanţi ai opoziţiei, 

Superficialitatea voastră este ruşinoasă. Este jenant pentru 

oricine se prezintă ca alternativă de guvernare să vină astăzi aşa, în 

faţa noastră şi a întregii ţări. Şi este cu atât mai jenant cu cât e a doua 

oară când o faceţi, anul acesta. 

Bănuiesc totuşi că nu ar trebui să ne surprindă. Doar sunteţi 

cei care niciodată nu învaţă din greşelile trecutului. Nu aveţi 

maturitate politică şi nu aveţi habar cum să guvernaţi pentru români. 

Deşi aţi mărit TVA la 24%, aţi tăiat toate salariile din 

sistemul public cu 25%. Aţi tăiat salariul minim cu 25% şi aţi 

impozitat pensiile cât aţi fost la guvernare. Astăzi veniţi şi ameninţaţi 

oamenii cu acelaşi lucru. Şi sunteţi atât de inconştienţi încât să le mai 

faceţi o dată. Şi aveţi naivitatea să credeţi că românii vor gira aşa ceva. 

Asta înseamnă că nu vă cunoaşteţi ţara şi poporul. Că nu înţelegeţi ce 

nevoi au oamenii şi care vă este misiunea. 

Am citit textul moţiunii şi pot spune că vă reprezintă întru 

totul. Este ca şi grupul semnatarilor ei – un amestec incoerent de 

falsuri. Este o încropire extrem de slabă, fără cifre şi date exacte, plină 

de aprecieri subiective şi demagogie, care arată perfect caracterul de 

improvizaţie şi lipsa de seriozitate a acestui proiect. 

Din nou, stimaţi colegi, vă jucaţi de-a guvernarea. Sunteţi 

singura opoziţie din istorie care a reuşit să-şi depună moţiunea şi apoi 

să fugă de la vot. V-aţi făcut de râs în faţa propriului popor când v-am 

invitat să votăm acest act cât mai repede. Dacă acest demers nu a 
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meritat sacrificarea unei zile de sâmbătă, mult succes în a le explica 

oamenilor cum o să guvernaţi şi cum o să reconstruiţi voi România! 

Mult succes domnului Cîţu în a le explica alegătorilor cum e 

cu tăierile! Să vină să se uite în ochii medicilor, ai profesorilor, ai 

pompierilor şi poliţiştilor şi să le spună cât sunt de praf. Să vină în faţa 

tinerilor antreprenori şi să le spună că orice măsură menită să îi 

sprijine e o pierdere neînchipuită de bani! 

Să vină domnul Caramitru, de la USR, să se uite în ochii 

pensionarilor şi să le spună că mărirea pensiei aruncă ţara în faliment 

şi că n-o merită! 

Să vină domnul Orban... (Aplauze.) 

Să vină domnul Orban în faţa IT-iştilor, nu preşedintele 

candidat Iohannis, ci domnul Orban, şi să le spună cum e cu 

impozitarea venitului! 

Să vină domnul Atanasiu, să le explice bugetarilor că sute de 

mii de români vor rămâne pe drumuri cu voi la guvernare! 

Asta e opoziţia partidului de guvernământ? Asta e viziunea 

pentru România, cu care vreţi să daţi jos Guvernul? 

Şi nu puteţi să spuneţi că nu am înţeles noi sau românii bine, 

pentru că v-am chemat să semnaţi Pactul pentru bunăstare, ca să vă 

angajaţi în scris să nu mai tăiaţi vreodată de la oameni. Şi aţi refuzat 

cu toţii. Niciunul dintre partidele de opoziţie nu a avut curajul să 

semneze acest angajament. 

Domnul Ponta n-a ratat să mai facă un titlu de presă, spunând 

că-l semnează. Dar, ca de obicei, a fost o minciună. Nu ne-a surprins. 
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Asta ar trebui să dezbatem astăzi aici, stimaţi colegi. Acest 

pact pentru continuarea creşterii veniturilor românilor, a măsurilor de 

sprijin pentru antreprenori şi IMM-uri. Asta ar trebui să vă preocupe, 

dacă vreţi la guvernare. 

Însă probabil ştiţi foarte bine că voi fără tăieri nu ştiţi şi nu 

puteţi. Aţi mai arătat-o odată, în vremurile de tristă amintire ale 

Guvernării PDL, când aţi eliminat orice urmă de încredere că puteţi da 

ţării un guvern competent. 

Diferenţele dintre Guvernul PSD şi guvernările voastre sunt 

multe. 

V-aţi legat de orice ca să invalidaţi această guvernare, dar nu 

vă iese.  

Avem un exemplu recent, chiar din partea domnului 

Iohannis, preşedintele candidat sau preşedintele anti-Constituţie, care 

s-a folosit de tragedia de la Ialomiţa ca să atace Partidul Social 

Democrat. Într-un acces imoral, absurd şi lipsit de orice formă de 

empatie sau respect pentru durerea unor oameni, candidatul PNL a 

găsit de cuviinţă să lanseze atacuri aberante la adresa Guvernului.  

E trist pentru noi toţi şi pentru această ţară să avem încă un 

candidat care se urcă cu picioarele pe nenorocirile oamenilor pentru a 

câştiga puncte electorale. 

Mai avem unul, îl ştiţi foarte bine. Şi, din păcate pentru 

români, retorica voastră începe să semene din ce în ce mai tare. 

Acestea sunt diferenţele dintre noi, stimaţi reprezentanţi ai 

opoziţiei. Voi călcaţi în picioare legi, principii, decenţa. Călcaţi în 
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picioare interesul României şi al românilor. Noi guvernăm pentru ţară. 

Şi nu, nu am făcut-o perfect, dar am făcut-o întotdeauna mult mai bine 

decât voi. (Aplauze.) 

Haideţi să ne uităm la cifre! 

Noi am crescut salariul minim de la 1.250 de lei, în 2016, la 

2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru românii cu studii superioare. 

(Vociferări.) 

Ştiu că nu sunteţi de acord, voi ştiţi să tăiaţi. 

Punctul de pensie a crescut... (Aplauze.)... de la 871 de lei, în 

2016, la 1.265 de lei. Am redus impozitul pe venit, de la 16% la 10%. 

Avem un impozit de 1% pentru IMM-uri, care înseamnă 94% din 

totalul celor 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerţului, şi 

un impozit de doar 5% pe dividende. 

Nu există ţară în Uniunea Europeană care să aibă o fiscalitate 

mai prietenoasă pentru mediul de afaceri. 

Vorbiţi de investiţii, dar doar în primele 6 luni ale anului 

investiţiile totale din economie s-au majorat cu 12,4%, cea mai 

ridicată dinamică de după criză, iar investiţiile străine directe în ţara 

noastră au depăşit 2,9 miliarde de euro, fiind cu 22% peste cele din 

perioada corespunzătoare a anului precedent, adică cu 532 de milioane 

de euro mai mari. 

Acest Guvern a creat sute de mii de noi locuri de muncă, în 

ultimii doi ani. Am reuşit să creştem puterea de cumpărare a românilor 

şi să aducem pensiile şi salariile la un nivel decent. 
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Ce aţi făcut voi pentru români? Aţi triplat datoria publică a 

României, în 2009-2011, de la 13,4% din PIB, cât era în 2008, la 34% 

din PIB, în 2011. În 2016, Guvernarea USR-Cioloş a redus veniturile 

statului cu 10 miliarde de lei, faţă de 2015, concomitent cu majorarea 

datoriei publice cu 22 de miliarde de lei. Aceeaşi Guvernare în care 

absorbţia fondurilor europene a fost zero. 

Cum arată România astăzi sub Guvernarea PSD? Avem a 

şasea cea mai mică datorie publică din Uniunea Europeană. (Aplauze.) 

Avem cea mai mare viteză de convergenţă din Uniunea Europeană, de 

apropiere a nivelului de trai de media europeană. 

Potenţialul de dezvoltare a României este astăzi dublu faţă de 

media Uniunii Europene. Suntem a zecea ţară din Uniunea Europeană, 

ca rată de contractare a fondurilor europene. Ocuparea forţei de muncă 

este la maximul ultimilor 17 ani. Avem cea mai mică rată a şomajului 

din ultimii 30 de ani şi un număr record de angajaţi în ultimii 20 de 

ani. 

În timpul acestei Guvernări, şi nu al guvernărilor voastre, 

liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri a decis ca România 

să dobândească statutul de piaţă emergentă, ca ţară atractivă pentru 

investitori, şi precizează că această reclasificare vine după optimizările 

implementate de autorităţile române. 

Nu voi, ci noi am dotat toate spitalele judeţene cu computere 

tomograf şi RMN. 

Noi am crescut suprafaţa irigabilă a României, de la 300.000 

de hectare în 2016, la 1,8 milioane de hectare în prezent. (Aplauze.) 
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Noi am aprobat Programul PNDL 2, prin care 7.179 de 

proiecte locale, în valoare de peste 30 de miliarde de lei, au demarat. 

Proiecte pe care le vedeţi cu toţii, în special în mediul rural. Proiecte 

ce vizează introducerea reţelelor de apă şi canal, modernizarea 

drumurilor, refacerea şi modernizarea şcolilor. 441 de proiecte din 

PNDL 2 au fost deja finalizate, iar românii beneficiază de rezultatele 

lor. 

Nu voi, ci noi am triplat salariile medicilor şi am crescut cu 

80% salariile profesorilor. 

Noi am majorat pensiile şi am sprijinit un milion de fermieri. 

Noi am adoptat Programul „O familie, o casă” şi Programul 

„Investeşte în tine”, prin care tinerii pot beneficia de împrumuturi fără 

dobândă. 

Nu voi şi guvernele voastre, ci Guvernul actual a făcut toate 

aceste lucruri. Şi multe altele, pe care le cunoaşteţi foarte bine, dar le 

ignoraţi deliberat, cu ipocrizia care vă caracterizează şi vă uneşte. 

Stimaţi colegi, 

Moţiunea de astăzi nu va trece. Aţi mai încercat acest lucru şi 

v-aţi făcut de râs la vot. Pentru că nu toţi parlamentarii stau încolonaţi 

în spatele aşa-zisului viitor premier, domnul Orban, cunoscut doar 

prin contraperformanţa de la Ministerul Transporturilor şi talentul 

artistic. Nu toţi se regăsesc în proiecţia voastră de austeritate, de tăieri 

masive din veniturile oamenilor. Nu toţi se simt confortabil cu lipsa 

voastră de viziune şi echipă. 
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De aceea, ultima moţiune nu a trecut şi de aceea nu va trece 

nici aceasta. (Aplauze.) Pentru că oamenii de bună-credinţă nu pot da 

un vot real de sprijin şi susţinere pentru nimic. 

Aroganţa de care daţi dovadă acum v-a mai costat odată 

ruşinea de a vă vedea picată la vot moţiunea. Astăzi veţi trăi din nou 

această ruşine, pentru că nu aţi învăţat lecţia responsabilităţii. 

Sunt parlamentari care se vor întoarce după această zi în 

comunităţile pe care le reprezintă şi în faţa cărora vor trebui să 

răspundă. Vor trebui să le explice primarilor că proiectele lor pentru 

oameni nu se vor mai întâmpla. Vor trebui să dea socoteală că v-au 

lăsat să opriţi PNDL, investiţiile demarate în comune, să daţi afară 

400.000 de bugetari şi să eliminaţi toate măsurile de sprijin pe care noi 

le-am implementat. Vor trebui să explice că au lăsat „alianţa tăierilor” 

să decidă destinul acestor comunităţi, destinul românilor. 

Sunt mulţi parlamentari care au responsabilitatea votului şi 

care înţeleg foarte bine că alături de voi nu există viitor şi nu există 

progres. Iar astăzi veţi învăţa această lecţie usturătoare. 

Şi vă mai spun un lucru, stimaţi colegi. Să nu subestimaţi 

Partidul Social Democrat! (Aplauze.) Să nu credeţi că ne vom opri 

vreodată, de la putere sau din opoziţie, să luptăm contra voastră, a 

celor care vreţi să dezbinaţi România şi să o vedeţi din nou în sărăcie! 

Şi pentru că eu, personal, nu cred că vreţi în mod real să 

guvernaţi această ţară, vă îndemn să vă imaginaţi scenariul alegerilor 

de anul viitor, cu Partidul Social Democrat în opoziţie şi cu voi, 

alianţa amatorilor, la guvernare. (Aplauze.) 
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Aţi mai fost zdrobiţi... (Aplauze.) 

Aţi mai fost zdrobiţi şi ştiţi cum e. 

Aşa că, stimaţi colegi, lăsaţi Guvernul să-şi facă treaba şi să 

continue măsurile şi reformele începute! Rămâneţi în opoziţie, unde, 

din fericire, toate ameninţările şi ideile voastre rămân la stadiul de 

vorbe! La guvernare, stimaţi colegi, aţi fi un adevărat dezastru şi un 

pericol pentru această ţară şi pentru români! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Mulţumim, doamnă prim-ministru. 

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, 

Începem dezbaterile. 

Dau cuvântul, din partea Grupului PSD, domnului senator 

Titus Corlăţean. 

Domnul Titus Corlăţean: 

Domnilor preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, 

Doamnă prim-ministru, 

Stimate colege, 

Stimaţi colegi, 

Moţiunea de cenzură am citit-o cu atenţie şi chiar cu interes, 

vă pot spune. 

După atâţia ani, cred, cu sinceritate, din diferite motive, că 

este cea mai slabă moţiune pe care am citit-o în această perioadă. 
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Şi, ca să parafrazez spusele recente ale unui lider din 

opoziţie, care este şi candidat, „moţiunea asta chiar aduce a cântec de 

jale de pe la 1.800”. Am citat. (Aplauze.) 

Sincer... (Aplauze.) Sincer, mi-a plăcut ştiinţa de carte a 

candidatului, pentru care Octavian Goga rămâne încă o mare 

necunoscută. 

Mai serios. Am fost interesat să încerc să descopăr care este 

alternativa la actualul Guvern, oferită românilor de opoziţie şi de 

cineva care din înălţimile aroganţei sale nu doarme de grija PSD. 

În afară de premierul aflat în umbră, care a făcut pe vremuri 

deliciul alegătorilor dâmboviţeni, pe când se dădea în lanţuri, cu 

caruselul, este adevărat, la Bâlciul de la Fieni, n-am descoperit mai 

nimic. Zero ofertă de guvernare, zero soluţii, zero chimie între 

partenerii – fără ideologie, de altfel – din opoziţie, zero echipă. Zero – 

şi ştie Dacian Julien Cioloş de ce. 

Greşesc totuşi. Există câteva oferte generoase pe care voci 

autorizate din opoziţie, fie liberale, fie neo-marxiste, #rezist, USR le-

au avansat. Adică vreo 400.000 de bugetari aruncaţi în stradă, dacă 

PNL vine la guvernare, tăieri de pensii şi salarii, desfiinţarea 

proiectelor de dezvoltare locală alocate tuturor comunităţilor locale 

din România, impozitarea afacerilor IT-iştilor şi mai sunt şi altele. 

Nu întâmplător aţi refuzat dumneavoastră, PNL-işti, USR-

işti, UDMR-işti şi alţii, să semnaţi Pactul naţional pentru bunăstarea 

românilor, propus de premier, şi să vă angajaţi că nu veţi tăia pensii şi 

salarii, că nu veţi elimina voucherele de vacanţă, care sunt importante 
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pentru salariaţi, dar şi pentru firmele din turism, că nu veţi abroga 

impozitarea IMM-urilor la doar 1% din cifra de afaceri, pe care noi am 

stabilit-o în Codul fiscal, că nu veţi afecta impozitarea activităţilor 

independente ale persoanelor fizice sau juridice şi că nu veţi bloca 

Programul „Start-up Nation”. Pentru că, de fapt, doriţi să faceţi ceea 

ce aţi mai făcut deja unii dintre dumneavoastră, în 2010 şi 2011, adică 

să tăiaţi veniturile românilor şi să loviţi în ceea ce dumneavoastră 

consideraţi a fi electoratul PSD. 

Ne spuneţi că vreţi să reconstruiţi România şi că dărâmarea 

Guvernului României este condiţia esenţială pentru normalitate – un 

cuvânt atât de drag patronului dumneavoastră de la Cotroceni. 

Mă întreb, ce normalitate... (Aplauze.) 

Mă întreb, ce normalitate este cea în care voci importante, 

neo-marxiste, din USR anunţă că se impune stabilirea obligaţiei 

avortului pentru femeile care nu au un venit mediu pe economie sau că 

neo-marxiştii vor legifera... (Vociferări. Rumoare.) ... după preluarea 

guvernării... ... (Vociferări. Rumoare.) căsătoriile şi parteneriatele gay 

în România? (Vociferări. Rumoare.) Asta este „România lucrului bine 

făcut”! (Vociferări. Rumoare.) 

Chiar ne putem imagina... (Vociferări. Rumoare.) 

Chiar ne putem imagina... (Vociferări. Rumoare.)... o 

fotografie de familie care să reunească într-o armonie desăvârşită, pe 

de o parte, neo-marxiştii, #rezist, USR, fii sau fiice sau nepoţi de 

generali securişti... (Vociferări. Rumoare. Aplauze.) securişti 

deconspiraţi de CNSAS (Vociferări.)... 



31 

 

Mai spun o dată, ca să înţelegeţi. Securişti deconspiraţi de 

CNSAS, aşa cum este cazul liderului USR de la Bucureşti, capitala 

României (Vociferări. Aplauze.)... sau consiliaţi de rezervişti cu mari 

stele pe umăr (Vociferări.) ... profitori anteriori ai unor afaceri grase 

cu instituţiile statului, pe care acum le blamează permanent, alături de 

Petrov şi echipa sa, pentru că, nu-i aşa, marile spirite se întâlnesc, cu 

un ax central fixat de urmaşii lui Brătianu, adoratori ai noii Securităţi 

şi apărători ai abuzurilor comise de cei care au renunţat la statutul 

onorabil de ofiţer de informaţii pentru a deveni securişti, împreună cu 

vajnicii, curajoşii, bravii procurori de elită ai doamnei Kövesi. 

Să nu uit! Din fotografie înţeleg că nu vor să lipsească nici 

colegii de la UDMR, care îşi încarcă de fiecare dată bateriile – 

politice, evident – când cu unii, când cu alţii. Curat consecvenţi! 

(Aplauze.) 

Nu veţi deveni niciodată o alternativă, dumneavoastră, toţi 

cei care aţi apărat binomul securist secretizat prin protocolul clasificat, 

o ruşine, SRI-DNA-Kövesi. Dumneavoastră, care aţi aplaudat şi aţi 

susţinut abuzurile grave comise în justiţie, fie pentru că eraţi 

vulnerabili şi... deci şantajabili, fie pentru că vă era bine să ştiţi că 

adversarii politici ai dumneavoastră sau ai patronului dumneavoastră 

de la Cotroceni erau ţinte şi erau vânaţi de securişti şi procurori. 

Nu au contat pentru dumneavoastră călcarea în picioare a 

demnităţii umane, a drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, a 

prezumţiei de nevinovăţie sau faptul că peste 60% din magistraţii 

României, şi judecători, şi procurori, au fost urmăriţi penal de DNA 
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pentru a fi constrânşi, pentru a fi şantajaţi. Sau că judecători români de 

la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Curtea Constituţională sau 

chiar şi de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au fost târâţi 

nevinovaţi în puşcării, au fost anchetaţi abuziv, pentru ca, mai apoi, 

după mai mulţi ani, să fie achitaţi. Cu o excepţie – judecătorul care a 

fost omorât cu zile de acest sistem ticălos. 

Niciodată nu aţi condamnat aceste abuzuri! Niciodată nu aţi 

condamnat aceste abuzuri! V-au convenit. V-au convenit şi v-au 

bucurat. 

Cine răspunde pentru aceste abuzuri? 

Acesta e motivul principal pentru care patronul 

dumneavoastră de la Cotroceni şi dumneavoastră doriţi desfiinţarea 

Secţiei Speciale de la Parchetul General. Ca să acoperiţi abuzurile şi 

să stopaţi tragerea la răspundere - în faţa justiţiei, nu în faţa politicului 

- a celor care au abuzat şi care vă manevrează ca pe nişte păpuşi de 

mucava! (Aplauze.) 

Ce nu înţeleg însă... (Aplauze.) 

Ce nu înţeleg însă – şi o spun ca un om şi ca un coleg care 

nu-şi schimbă opiniile politice despre colegi sau foşti colegi, 

indiferent de evoluţiile politice, ce nu înţeleg însă este altceva. Cum e 

posibil ca în această fotografie fericită de familie să se alăture oameni 

care au avut de suferit, ei sau membrii familiilor lor, din cauza acestor 

abuzuri? Cum e posibil să stai la masă cu Petrov, cu neo-marxişti şi cu 

arogantul patron de la Cotroceni, campionul încălcării cu dispreţ a 
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Constituţiei României şi a deciziilor Curţii Constituţionale?(Aplauze. 

Vociferări.) 

Foşti colegi care... (Aplauze. Vociferări.) 

Foşti colegi care, dincolo de divergenţele de opinii cu cei care 

au condus sau conduc astăzi Guvernul sau Partidul Social Democrat, 

au semnat o moţiune îndreptată împotriva a ceea ce şi ei au construit 

bun în toţi aceşti ani pentru România, în interiorul sau alături de PSD. 

Vă spun foarte clar, cu securişti, cu #rezist, neo-marxiştii 

USR, cu apărătorii liberali ai abuzurilor în justiţie, cu acceptarea de 

către cei cu identitate creştină asumată, din opoziţie, a atacurilor la 

valorile moral-creştine din România, asta nu e o Românie normală! 

(Aplauze.) 

Şi nici aroganţa şi infatuarea unui preşedinte abuziv şi 

anticonstituţional nu reprezintă o soluţie pentru România. 

Pentru toate aceste motive, cea mai proastă moţiune de 

cenzură a acestor ani, azi, va fi respinsă în Parlament, iar Guvernul 

României va continua, sperăm, în câteva zile, într-o formulă 

remaniată, aprobată în Parlament, care să facă bine. Să facă bine 

acestei ţări. Şi care să-i ferească pe români de blestemul celui care, cu 

infatuare, a uitat de Republica Moldova, cinci ani de zile, care a uitat 

să ceară de la Berlin admiterea României în spaţiul Schengen şi care a 

uitat să ceară la Washington eliminarea vizelor pentru cetăţenii 

români. (Aplauze.) 

Pentru că... (Aplauze.) 
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Pentru că, până la urmă, o preşedinţie de succes a Consiliului 

Uniunii Europene, aşa cum a realizat-o Guvernul PSD-ALDE, ea 

reprezintă normalitatea pentru România. 

Vă mulţumesc. (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Şi eu vă mulţumesc. 

O invit la microfon pe doamna deputat Raluca Turcan. 

Vă rog. (Vociferări. Rumoare.) 

Vă rog frumos... 

Vă rog frumos, exact cum s-au manifestat şi celelalte grupuri, 

să facem şi noi. 

Doamna Raluca Turcan: 

Dragi români, 

Doamnelor şi domnilor parlamentari, 

Stimaţi conducători ai Parlamentului României, 

Doamnă prim-ministru Viorica Dăncilă, 

Cred cu tărie că astăzi ne adresăm pentru ultima dată unui 

premier nelegitim care a călcat în picioare aşteptările unei ţări întregi 

(Aplauze. Vociferări. Rumoare.)... de a merge mai mult spre Europa şi 

a nu reveni la fărădelegile anilor '90. 

Cred cu tărie că este pentru ultima dată când un premier 

nelegitim îndrăzneşte să-şi ameninţe colegii de partid şi membrii 

opoziţiei cu dosare penale, ca pe vremea lui Liviu Dragnea. (Aplauze. 

Vociferări. Rumoare.) 
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Toţi cei care aţi fost ameninţaţi aveţi posibilitatea să ieşiţi din 

această captivitate creată exact de cea care a fost la rândul ei 

prizoniera unui condamnat penal, Liviu Dragnea. (Aplauze.) 

Din păcate, sub incompetenţa acestei Guvernări, clanurile 

interlope fac ravagii pe străzile din România, sfidând poliţia, iar mii 

de recidivişti eliberaţi de Viorica Dăncilă, Florin Iordache, Carmen 

Dan şi Liviu Dragnea seamănă teroare pe străzile din oraşele şi satele 

României. 

Dumneavoastră şi anturajul aţi reuşit singuri să vă puneţi în 

situaţia dezonorantă de a fi o echipă de uzurpatori. În momentul ieşirii 

ALDE de la guvernare, aveaţi obligaţia să veniţi în Parlamentul 

României, pentru un vot de încredere. Şi aţi fugit de această obligaţie 

inventându-vă inclusiv deplasări în străinătate. 

În momentul de faţă, de facto şi de jure doamna Dăncilă nu 

mai este prim-ministrul României, ci o persoană particulară care 

ocupă abuziv înalta demnitate de la Palatul Victoria. .(Aplauze. 

Vociferări.) 

Stimaţi colegi, 

Această moţiune de cenzură este şansa de a reveni în ţară la o 

normalitate de tip european, de a restabili ordinea legală şi 

constituţională în vârful statului român. 

Moţiunea echivalează cu un mandat de aducere în faţa 

Parlamentului pentru un Guvern care fuge de lege. (Aplauze.) 

Această Guvernare... (Aplauze.) 



36 

 

Această Guvernare este în momentul de faţă izolată de 

partenerii internaţionali, respinsă de propria majoritate parlamentară, 

dar mai ales respinsă de 6,5 milioane de români, la votul din 26 mai. 

V-aţi încuiat în Palatul Victoria şi faceţi trei mari greşeli: 

1. Minţiţi şi dezinformaţi (Vociferări.); 

2. Folosiţi bugetul public în interes personal şi clientelar; 

3. Întreţineţi mecanismul economic al marii fraude de 

încredere de la alegerile trecute. Inclusiv astăzi, aici, de la acest 

microfon, aţi minţit şi aţi dezinformat. 

Şi ca să fie foarte limpede pentru toată propaganda PSD. 

Niciun guvern al Partidului Naţional Liberal nu va tăia nimic de la 

oamenii muncitori şi cinstiţi din România! (Aplauze.) Partidul 

Naţional Liberal este interesat de bunăstare. 

Singurii care au de ce se teme sunt cei de aici, echipa de 

uzurpatori şi clientela parazitară. (Aplauze. Vociferări.) 

De asemenea, responsabilitatea situaţiei dramatice în care ne 

aflăm este 100% a PSD. Nu v-a blocat şi nu v-a generat nimeni aceste 

mostre de incompetenţă. Preşedintele Klaus Iohannis a făcut tot ce a 

putut pentru a opri abuzurile instituţionale, fie că vorbim de cele pro-

infracţionale, fie că vorbim de cele economice. 

Ţineţi minte, 70 de sesizări ale Curţii Constituţionale, cu o 

rată de succes de 70%! Asta înseamnă că 7 din 10 legi pentru care 

preşedintele a sesizat Curtea Constituţională au fost neconstituţionale. 

Acesta este un abuz instituţional pe care l-aţi săvârşit. (Aplauze. 

Vociferări.) 
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De asemenea, toate creşterile de care faceţi atâta tam-tam au 

fost mâncate de creşterile de preţuri, de creşterile de facturi, de 

blocajele pe care le-aţi generat. 

Singurele topuri în care se află România sunt cele ale creşterii 

preţurilor, împrumuturilor împovărătoare şi ale lipsei de absorbţie a 

fondurilor europene. 

O altă minciună a acestui Guvern este că doamna premier 

Viorica Dăncilă este neconflictuală. Nimic mai fals. A generat această 

criză economică pentru că a refuzat să vină în Parlament pentru un vot 

de încredere. S-a pus singură în situaţia de a avea o jumătate de 

guvern de fantome, pentru că nu au mandat, şi o altă jumătate aproape 

dominată de incompetenţă. (Vociferări. Aplauze.) 

De aici până la descompunerea instituţională şi morală a 

Guvernării n-a fost decât un singur pas. Dintr-o ţară prost guvernată 

am ajuns o ţară neguvernată. Şi acest Guvern nu mai are niciun fel de 

autoritate. Nu mai poate face nimic convingător pentru nimeni. Din 

păcate, factura o plătesc românii. 

Doamna Dăncilă şi anturajul au oroare faţă de lege şi 

infractorii din toată ţara au înţeles lucrul acesta. Fărădelegea este la 

putere în România şi este rezultatul campaniei slăbirii instituţiilor de 

aplicare a legii în România, pe care dumneavoastră aţi generat-o. 

Interlopii au prins curaj, pentru că au fost încurajaţi de recursul 

compensatoriu. Vedem complicităţi între poliţie şi interlopi în judeţele 

în care există baroni PSD, şi peste tot unde sunt scandaluri 
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îngrozitoare vedem o adevărată armată de paraziţi cu pile în instituţiile 

bugetare. 

Iar dumneavoastră, doamnă Dăncilă, patronaţi condamnabil 

acest sistem care parazitează România şi o lasă fără apărare în faţa 

infractorilor. 

România, doamnă Dăncilă, refuză să fie trasă înapoi. Şi 

românii vor să trăiască într-un stat modern, european. 

Pentru toate episoadele pe care le-am menţionat, episoade 

mizerabile, Guvernul Dăncilă merită să fie trimis acasă! (Aplauze.) 

Doamnă, 

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, 

Cei mai mulţi v-aţi lămurit şi v-aţi convins de incompetenţa 

acestei Guvernări. Inclusiv parteneri din Guvernarea pe care aţi avut-o 

vorbesc despre lipsă de competenţă şi dezvăluie o gaură de 9 miliarde 

de lei de la bugetul de stat. 

Acest Guvern a fost generos însă cu cineva şi trebuie să afle o 

ţară întreagă. Acest Guvern a fost generos cu clientela de tăietori de 

frunze la câini, pe care i-aţi oploşit în instituţiile statului român. 

În concluzie, moţiunea de cenzură merită să fie votată cu 

„da”, ca o minimă obligaţie faţă de români şi faţă de noi înşine, pentru 

salvarea României, pentru igienizarea morală a instituţiei Guvernului 

şi a actului de guvernare. 

Altfel, dăm mesajul că în politică se poate orice. Că singura 

regulă este de fapt lipsa regulilor. Şi că în politică este permis să nu ai 
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principii, să trăieşti în dezonoare, anarhie, cu consecinţe extrem de 

grave pentru oameni. 

Este cea mai puternică, urgentă şi necesară moţiune de 

cenzură din ultimii 30 de ani. Avem 237 de semnatari, mai mult decât 

majoritatea absolută, şi demonstrăm că nu doar Guvernul şi-a pierdut 

majoritatea parlamentară, ci faptul că majoritatea parlamentară nu-l 

mai suportă şi-l vrea plecat acum. (Aplauze.) 

Numărul şi diversitatea semnatarilor moţiunii, inclusiv de la 

PSD, arată că această moţiune nu este în interes partizan, ci este în 

interesul României. 

Calculele strict politicianiste legate de menţinerea acestui 

Guvern sunt de-a dreptul o trădare naţională. 

Ştiu că unii se gândesc că ar câştiga puncte dacă doamna 

Dăncilă ar mai rămâne un pic la Palatul Victoria, pentru că oricum se 

face singură de râs. Dar costurile pentru direcţia ţării, pentru bugetul şi 

pentru economia României vor fi iremediabile. 

De aceea, ar fi un act de laşitate şi de dezertare la datorie 

dacă astăzi Parlamentul României nu ar vota moţiunea de cenzură. 

Poporul român şi istoria nu ne-ar ierta. 

PNL va vota „da” la această moţiune de cenzură, aşa cum au 

votat şi 6,5 milioane de români în 26 mai. 

Şi astăzi, 10 a 10-a, începând cu ora 10,00, Guvernul Dăncilă 

poate să devină istorie. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Mulţumesc, doamnă deputat. 
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Îl invit la microfon pe domnul deputat Victor Ponta. 

Domnul Victor-Viorel Ponta: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Doamnă prim-ministru, 

Doamnelor şi domnilor miniştri, 

Stimaţi colegi, 

Ne aflăm azi în faţa unei moţiuni într-adevăr foarte ciudate – 

şi v-o spune un parlamentar la al patrulea mandat. Dar cred că totuşi 

trebuie să vorbim despre obiectul întâlnirii noastre, şi anume ce facem 

în viitor cu ţara. Cred că nu trebuie să vorbim despre chestiuni 

personale. 

Doamna Dăncilă e supărată că ieri m-au sunat toţi consilierii 

Domniei Sale, să ne vedem aseară, să vorbim despre moţiune. 

Şi dacă te superi că te refuză un bărbat... nu e normal s-o 

spuneţi la microfon. (Râsete.) 

Al doilea lucru. Vreau să ştim totuşi despre ce vorbim. Tot ne 

spune doamna Dăncilă despre cum s-au tăiat pensii şi salarii. Din câte 

ştiu, salariul Domniei Sale, de europarlamentar, în 2010 nu i l-a tăiat 

nimeni. 

Şi, din câte ştiu, în 2012, eu şi alţi mulţi colegi din PSD – din 

păcate, puţini au mai rămas – ne-am luptat, aici, să schimbăm 

Guvernul, să dăm înapoi acele pensii şi salarii. 

Doamna Dăncilă vorbeşte despre ceva ce nu ştie, e deja 

tautologic acest lucru. 



41 

 

„Tautologic”, ca să vă dau de lucru acum, să căutaţi pe 

Google. (Râsete.) De aceea am folosit termenul. (Aplauze.) 

Este o moţiune extrem de ciudată, pentru că, teoretic, o 

moţiune dă jos un guvern. Noi nu mai avem guvern, cred că ştiţi. Şi 

ştim toţi acest lucru. Nu vorbesc doar că n-avem ministru de interne. 

A fost un timp bodyguardul doamnei Dăncilă interimar, dar nu mai e 

nici el. N-avem ministru la Educaţie, n-avem ministru la Mediu, la 

Energie. 

Vorbim despre un guvern care nu mai există şi care, orice aţi 

face azi, mâine oricum îşi încetează activitatea. Eu zic să o încetăm de 

azi. Boală lungă, moarte sigură. 

Însă, în acelaşi timp, – din nou, pentru că doamna Dăncilă 

vorbeşte despre ceva ce nu ştie – dar dumneavoastră, cei de la PSD, 

ştiţi, pentru faptul că în noiembrie 2015 nu ne-am ţinut de Guvernare, 

aţi stat un an în opoziţie şi aţi câştigat alegerile. Am câştigat alegerile 

împreună. Doamna Dăncilă era tot la Bruxelles, nu ştie despre asta. 

Acum mai staţi o zi, o săptămână, o lună la guvernare, ca să 

pierdeţi următoarele 10 rânduri de alegeri. 

Cred că este o idee şi o strategie politică total greşite şi vă rog 

să vă gândiţi la faptul că oricum mâine se împlinesc 45 de zile de când 

s-a schimbat compoziţia politică a acestui Guvern. 

Doamna Dăncilă mi-a zis mie, personal, că pe 1 septembrie 

vine în Parlament cu un Guvern restructurat. E adevărat că nu mi-a 

trecut prin cap s-o întreb, 1 septembrie care an? Că atunci când 

vorbeşti cu doamna Dăncilă cifrele sunt o problemă. 
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În acelaşi timp, le-a spus colegilor de la PSD că sigur nu 

pleacă ALDE şi domnul Tăriceanu rămâne alături de ei. Azi am aflat 

că domnul Tăriceanu, un om foarte rău... 

Călin, sunt de acord, dar ţie îţi spunea că eşti foarte bun. Cred 

că ştiu, probabil că ai refuzat şi tu aseară invitaţia la cină, de la 

aceleaşi persoane. 

Nu înseamnă că dacă azi nu trece moţiunea o să avem 

guvern. Nu, nu o să avem guvern. Şi o să fim exact ca în 2009. Unii 

dintre dumneavoastră vă aduceţi aminte. În 2009, când n-am avut 

guvern, am avut alegeri prezidenţiale, şi în 2010 am ajuns în criză, s-

au tăiat pensii şi salarii. Ale noastre, ale celor din România, nu ale 

doamnei Dăncilă, de la Bruxelles, că ei i-a mers bine şi în perioada 

aceea. 

Vreau să vă spun că e o moţiune extrem de ciudată. N-am 

auzit niciodată de când fac politică ca un prim-ministru, personal, să 

sune 100 de parlamentari să le spună la toţi că vor fi miniştri. Probabil 

că... (Vociferări.) 

Probabil că... (Vociferări. Discuţii în sală.) 

Nu, nu, de la PRO România erau 3 miniştri, ca să nu ne 

certăm. Ne dă 3 miniştri nouă, e OK. 

Probabil că doamna Dăncilă, dacă nu trece moţiunea, mâine 

va trebui să facă o minune biblică. Ştiţi, cu peştii şi cu pâinile care s-

au înmulţit. Şi o să avem un Guvern de 100 de miniştri. 
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Iar „Apostolul” Mihai vă va jura că doamna Dăncilă este o 

rudă din Videle a Mântuitorului şi poate să facă 100 de miniştri, cu 

siguranţă. Nu e ceva imposibil. (Aplauze.) 

De asemenea, am aflat că mâine se dau 7 miliarde... nu ştiu, 

Eugen e generos de felul lui, ziceţi cât vreţi, că dă. 

Singurul om generos însă... (Vociferări.)... în care am 

încredere, este domnul Arsene. Acesta când zice că ia, ia. (Râsete. 

Aplauze.) 

Aşa a zis Parchetul, n-am zis eu. (Râsete.) 

Dar vă daţi seama, dacă i-a plătit vacanţele domnului 

Dragnea şi vedeţi ce bine i-a fost! Acum plăteşte voturile doamnei 

Dăncilă. Sper să nu-i fie la fel de bine. 

Şi pentru că vorbim de recunoştinţă, am aflat că sunt un om 

foarte rău; de la doamna Dăncilă.  

Vreau s-o confirm. Chiar sunt un om rău, că am pus-o pe listă 

în 2014, ca europarlamentar. 

Dar cred că un alt om rău, domnul Dragnea, a pus-o chiar 

prim-ministru. Şi i-a fost mai rău decât mie. 

Să n-aveţi nevoie de recunoştinţa doamnei Dăncilă, că păţiţi 

ca Dragnea! 

Deci, vă rog frumos, să nu vă fie datoare! Pentru că-şi 

plăteşte datoriile. 

Doamna Dăncilă ne-a promis că e neconflictuală. Mă uitam 

că azi chiar s-a certat cu toată lumea. Dacă mai era cineva care credea 

că poate să vorbească cu Domnia Sa, s-a lămurit. 
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Dar am văzut că e neconflictuală, n-a vrut să se certe cu 

vicepreşedintele Americii, Mike Pence. N-a vrut să-l primească. 

(Râsete. Aplauze.) A alergat omul după doamna Dăncilă... (Aplauze.) 

... prin tot Washingtonul, să o întâlnească, şi n-a vrut să se certe cu el. 

(Râsete.) Nici cu doamna Ursula. Nu-i spun numele complet, că vă 

încurc. (Râsete. Aplauze.) N-a vrut să se certe. 

N-avem comisar. Suntem singura ţară care n-avem comisar 

european. 

N-a vrut să se certe nici cu militarii, dar tocmai s-a aprobat la 

Senat legea prin care li se taie pensiile militare. Noroc că am oprit-o 

noi, la Cameră. 

N-a vrut să se certe nici cu moldovenii, cărora le-a promis că 

începe autostrada. A început autostrada. Un metru pătrat, făcut la 

Suceava de un om de afaceri. Altfel, sigur, mă bazez pe domnul Cuc, 

că ştie unde să ducă autostrada. 

Vreau să explic foarte clar. Noi, cei de la PRO România, 

chiar vrem să salvăm ceea ce înseamnă o viaţă politică normală, o 

social-democraţie modernă. Vrem să schimbăm acest Guvern cu un 

guvern foarte bun, cum a fost Guvernul Adrian Năstase sau, cum spun 

foarte mulţi, a fost şi Guvernul Ponta. 

Apropo, mi-a zis cineva că Mihai Fifor a scris pe Facebook 

că n-am fost un bun prim-ministru. Şi am zis, eu cred că i-au falsificat 

semnătura, nu a scris el aşa ceva. (Râsete. Aplauze.) Nu cred că face 

Mihai aşa ceva, că atâta mă lăuda... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 
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Încercaţi să finalizaţi, vă rog. 

Domnul Victor-Viorel Ponta: 

... când eram prim-ministru... 

Vreau să vă spun un singur lucru. Cred că astăzi avem toţi 

datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria şi ne afectează 

pe toţi. Şi cred că dacă nu-l îngropăm noi azi, îl vor îngropa românii 

pe 24 noiembrie. Dar acesta va fi un lucru rău pe social-democraţie. 

Motiv pentru care, alături de toţi colegii mei din PRO România, votăm 

moţiunea de cenzură. 

Vă mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Îl invit la microfon pe domnul deputat Dan Barna. 

Domnul Ilie Dan Barna: 

Domnilor preşedinţi, 

Doamnă prim-ministru, 

Stimaţi colegi, 

Am început ziua cu acel sentiment, pe care sper că l-au trăit 

toţi dintre dumneavoastră, din dimineaţa zilei de bacalaureat. 

Astăzi, Parlamentul României dă bacalaureatul politic în faţa 

cetăţenilor. Astăzi avem şansa să trecem acel examen şi toată România 

este cu ochii pe noi. 

Doamnă prim-ministru, 

Dumneavoastră ştiţi care este poziţia USR în ceea ce vă 

priveşte. Nominalizarea dumneavoastră a fost o greşeală. Nu v-am 
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susţinut nici atunci, nu o vom face nici astăzi. Şi cred că nu e nicio 

surpriză. 

Nu aţi fost pregătită în niciun fel pentru funcţia de prim-

ministru şi, în acest an şi jumătate, nu aţi învăţat mare lucru, deşi au 

fost foarte multe oportunităţi. 

Conduceţi de departe unul din cele mai incompetente guverne 

din ultimii 30 de ani. De fapt, am şi pariat că acesta este cel mai 

incompetent guvern pe care l-a avut România după Revoluţie. 

Şi vă spun toate acestea cu regret, nu e vreo bucurie. 

România merita un prim-ministru cu viziune. România merita un 

prim-ministru căruia să-i pese de ceea ce se întâmplă în societate. 

România merita un prim-ministru care să ne ducă mai departe. Şi în 

schimb a primit... v-a primit pe dumneavoastră. 

Este totuşi un lucru bun pe care l-aţi făcut, nu pentru că aţi 

crezut în el, ci de frica consecinţelor. Dar este un lucru bun acela că nu 

l-aţi scăpat pe Liviu Dragnea de puşcărie, atunci când puteaţi să o 

faceţi. 

În rest, nimic. Nu aţi reuşit să terminaţi o singură autostradă 

din cele 13 pe care le-aţi promis la preluarea mandatului. 

Promisiunea PSD în Programul de guvernare era că până la 

finalul mandatului vom avea 13 autostrăzi. Se termină mandatul – şi 

sper ca astăzi să se întâmple acest lucru – şi sunt doar 78 de kilometri. 

Nu aţi construit nici măcar unul, unul singur din acele 8 

spitale regionale în care românii aveau speranţe şi pentru care v-au 

votat în 2016. 
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Aţi promis 2.500 de creşe şi grădiniţe şi abia sunt 45. 

În schimb – şi înţeleg că aceasta este o mare performanţă – 

prin recursul compensatoriu aţi eliberat peste 20.000 de infractori, 

mulţi dintre ei violatori şi persoane violente, care au şi recidivat între 

timp şi s-au întâmplat dramele care îngrozesc România astăzi. 

(Vociferări.) 

Aţi aruncat la gunoi 50 de ani de istorie diplomatică în 

Orientul Mijlociu şi aţi risipit şansa României de a fi membru 

nepermanent în Consiliul de Securitate, prin poker-ul stupid cu 

mutarea ambasadei, care ne-a făcut de râs în toată diplomaţia 

internaţională. 

Nominalizarea dumneavoastră a fost într-adevăr o greşeală. 

Dar astăzi Parlamentul are ocazia să repare această greşeală şi să 

treacă moţiunea de cenzură. Să trecem acest bacalaureat politic pe care 

avem ocazia să-l realizăm astăzi. 

Stimaţi colegi, 

Doamnelor şi domnilor parlamentari, 

Guvernul Dăncilă trebuie demis. Şi nu cred că este cineva 

care nu înţelege şi nu crede sincer acest lucru. Se deschide astfel calea 

pentru organizarea alegerilor anticipate şi ieşirea în mod real, 

sustenabil şi corect din criză. 

În situaţie de criză politică, soluţia este întotdeauna 

întoarcerea la popor. Soluţia este întoarcerea la cetăţeni. 

Şi sunt trei motive pentru care doar alegerile anticipate sunt 

soluţia corectă pentru perioada actuală a României. 
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În primul rând, componenţa actuală a acestui Parlament nu 

mai reflectă voinţa cetăţenilor şi votul oamenilor. Avem un nou partid, 

avem grupuri parlamentare noi, sunt 54 de deputaţi şi senatori care 

sunt astăzi pe listele altui partid decât cel în care au fost aleşi. 

Al doilea motiv este unul mult mai pragmatic şi realist – 

realizarea unei majorităţi care să asigure funcţionarea normală este 

practic imposibilă. PSD, alături de partenerul său din prima parte a 

guvernării, nu a reuşit să menţină această majoritate. Cum ar putea să 

fie posibil funcţională o majoritate cu 6 partide – 6? 

Suntem la al treilea program de guvernare şi nici acesta nu a 

fost dus la îndeplinire. 

Nu există – şi aceasta este realitatea – o posibilitate de 

majoritate care să facă România funcţională. 

Iar al treilea motiv este unul foarte relevant pentru cetăţenii 

acestui stat. Avem nevoie de o reformă majoră a statului astăzi, nu 

peste 5 ani, nu peste 10 ani. Jumătate dintre tinerii de liceu vor astăzi 

să plece din ţară. Viitorul nostru se uită cu ochii în afara României. 

Doar anul trecut, 230.000 de români, un oraş cât Galaţiul s-a mutat cu 

totul în străinătate. 

Acestea sunt realităţile acestui prezent. 

De aceea, trebuie să ieşim din criză, trebuie să facem alegeri 

anticipate, să avem o majoritate care să înceapă să facă reformele de 

care România are disperată nevoie în acest moment. (Aplauze.) 
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USR va vota această moţiune de cenzură, nu este niciun fel 

de dubiu. Alianţa USR PLUS este pregătită să-şi asume guvernarea 

imediat după alegerile anticipate. 

Şi vreau să închei cu câteva elemente foarte clare pentru 

această majoritate. 

Am ascultat discursul domnului Corlăţean, care vorbea ca şi 

cum ar fi fost de 20 de ani în opoziţie. 

Dumneavoastră sunteţi responsabili pentru România blocată! 

Dumneavoastră sunteţi responsabili... (Aplauze.)... pentru 

instituţiile care nu mai funcţionează, sunt corupte şi sunt blocate! 

Şi un ultim element, de cultură generală. Citatul înseamnă să 

preiei afirmaţia unei persoane, nu să inventezi o propoziţie. Aceea se 

numeşte „minciună”, şi nu „citat”. 

Mulţumesc frumos. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Şi eu vă mulţumesc. 

Dau cuvântul domnului deputat Kelemen Hunor. 

Domnul Kelemen Hunor: 

Stimată doamnă prim-ministru, 

Stimate domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 

Stimate domnule preşedinte al Senatului, 

Stimaţi colegi senatori şi deputaţi, 

Situaţia politică este relativ simplă, dar noi, politicienii, o 

complicăm peste măsură. 
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Dacă am reuşi să o privim cu ochii unui cetăţean simplu sau 

dacă am sta puţin deoparte, doar atât cât este necesar să vedem 

lucrurile din afară, am ajunge foarte repede la o concluzie firească. 

Pe de o parte, se vede foarte clar că acest Guvern nu mai are 

resursele interne necesare, nici profesionale, nici politice, nu mai are 

combustibilul necesar pentru a continua guvernarea. Este inutil să mai 

încercăm, nu se văd premisele unei guvernări bune, care ar trebui să 

fie scopul, singurul scop al oricărei guvernări. 

Nu este şi nu trebuie să fie înţeles că ar fi ceva personal, însă 

pur şi simplu constatăm că acest Guvern, această guvernare s-a 

epuizat. Apropo de încărcatul bateriilor, doi ani şi jumătate noi am 

încercat să încărcăm bateria uzată a acestui Guvern, dar degeaba 

sunteţi energofagi dacă folosiţi energia în scopuri mai puţin bune. 

Dacă Guvernul nu reuşeşte să impună respectarea legislaţiei în 

vigoare, este clar că nu mai are forţa necesară să guverneze. 

Cealaltă posibilitate, că nu ar dori respectarea legii, nici nu 

merită discutată fiindcă sunt convins, ne bazăm doar pe bunul-simţ şi 

nici nu ne putem imagina că Executivul ar încuraja nerespectarea legii. 

Desigur, semnele epuizării sunt mult mai numeroase. Acum 

v-am dat doar un singur exemplu. 

Pe de altă parte, după ieşirea ALDE de la guvernare s-a 

schimbat compoziţia politică a Guvernului, dar nici majoritatea nu mai 

are acest Guvern rămas într-o formulă nevalidată de Parlament. 

Dacă vrem să respectăm Legea fundamentală şi regulile care 

călăuzesc funcţionarea unui stat democratic - şi noi credem că orice 
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om are obligaţia de a respecta aceste legi -, Guvernul ar fi trebuit să 

ceară un vot acum 40 de zile, în Parlament, după destrămarea coaliţiei. 

Însă de mai bine de o lună şi jumătate acest lucru nu se întâmplă, criza 

politică se adânceşte, iar consecinţele sunt şi vor fi pe măsură. 

Criza guvernamentală generează neîncredere atât în 

societatea din România, cât şi în rândul partenerilor noştri externi. 

Această neîncredere creşte. Costurile finanţării deficitului bugetar sunt 

tot mai mari, ne împrumutăm de pe pieţele financiare cu dobânzi 

uriaşe, de două sau chiar de trei ori mai mari, comparativ cu ţările din 

regiune. Aceste împrumuturi sunt direcţionate pentru acoperirea 

cheltuielilor rigide, şi nicidecum pentru investiţii, ceea ce creşte şi mai 

mult pe termen lung riscul cu care se va confrunta România în anii 

care urmează. 

Doamnelor şi domnilor, 

Într-o astfel de situaţie există un singur comportament 

raţional şi responsabil - schimbarea şi o nouă şansă cu o altă echipă 

guvernamentală. Nu pentru partide, nu pentru oameni politici, nu 

pentru preşedintele Republicii, ci pentru şansa fiecărui cetăţean pentru 

viitorul fiecărui om din această ţară. Iată pe scurt şi onest motivele 

pentru care noi am semnat şi vom vota această moţiune de cenzură. 

Desigur, rămâne întrebarea cea mai importantă: care este 

oferta opoziţiei? Ce doreşte să facă opoziţia dacă va prelua puterea 

executivă cu un an înaintea alegerilor?  

Am auzit vrute şi nevrute. Nu vreau să le repet aici, ca să nu 

diminuez şansele moţiunii de cenzură. Într-un an de zile avem trei 



52 

 

runde de alegeri şi de la următorul Guvern avem o singură aşteptare: 

administrarea corectă şi onestă, fără ordonanţe de urgenţă, gestionarea 

veniturilor şi cheltuielilor în mod echilibrat şi organizarea corectă a 

tuturor alegerilor la timp. Aceasta ar însemna respect pentru cetăţeni, 

respect pentru societate şi responsabilitate dirijată spre viitor. 

Vă mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. 

Din partea Grupului parlamentar al minorităţilor, dacă 

doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. 

Vă mulţumesc.  

Din partea Grupului parlamentar al PMP, domnul Paşcan. Vă 

rog. Aveţi cuvântul. Timpul alocat este de două minute, trei minute, 

cu finalizare. 

Domnul Emil-Marius Paşcan: 

Bună ziua! 

Domnilor preşedinţi, 

Doamnă prim-ministru, 

Doamnelor şi domnilor miniştri, 

Stimaţi colegi, 

Trebuie să privim ţara cu mult respect, ca pe o mare familie, 

familia noastră, o familie pe care se cuvine să o iubim, să o apărăm, să 

o tratăm cu onestitate şi prin fapte, politic, nu să o minţim. Cum iubiţi 

dumneavoastră, doamnă Dăncilă, această ţară, căreia îi spuneţi că o 
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duce bine, că toate merg strună, că bugetul pur şi simplu dă pe afară, 

că este o abundenţă generală, şi în fiecare lună mergeţi la bănci să o 

îndatoraţi, să mai împrumutaţi nişte bani, să rostogoliţi dobânzi 

absolut năucitoare pentru această ţară, pe termen lung, pe care le vor 

plăti copiii şi nepoţii noştri. 

Cum o iubiţi această familie, doamnă premier, când daţi 

drumul infractorilor pe străzi, să colcăie infracţionalitatea – hoţi, 

tâlhari, pedofili, criminali, când clanurile interlope fac astăzi legea 

ţării? 

Cum iubiţi această familie, doamnă premier, când, dacă iese 

la protest în stradă, o bateţi şi o gazaţi?! 

Cum iubiţi, doamnă, această ţară, când aţi lăsat educaţia de 

izbelişte?! Tot o reformaţi de vreo trei ani, şi n-au elevii manuale - cei 

de clasa a VII-a nici astăzi - de ani de zile, de când conduceţi 

România?! Cum iubiţi, doamnă Dăncilă, această ţară, când pur şi 

simplu ne este ruşine cu sănătatea, cu ce se întâmplă în spitale?! 

Spitale pe care le-aţi promis, spitale regionale pe care nu le vede 

nimeni?! Cum iubiţi această ţară, doamnă Dăncilă? Demagogic, pur şi 

simplu bombastic, fantastic... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Încercaţi să finalizaţi, vă rog! 

Domnul Emil-Marius Paşcan: 

N-aţi făcut nimic cu infrastructura ei, pe care o tot clamaţi 

demagogic de câte ori vă vine la îndemână! 
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De aceea, vă spun, în pofida asalturilor amoroase nocturne 

către toţi colegii mei parlamentari, din partea PSD-iştilor, toţi colegii 

mei, deputaţi şi senatori, vor vota astăzi pentru moţiunea de cenzură, 

pentru căderea Guvernului Dăncilă. 

Ne rugăm pentru această ţară şi facem tot ce ne stă în putinţă 

pentru binele ei! 

Vă mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc. 

Dacă de la deputaţi şi senatori neafiliaţi există cineva care 

doreşte să ia cuvântul? Dacă nu, vă mulţumesc. 

Domnule Tăriceanu, doriţi acum dreptul la replică sau...? 

Da, vă rog. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamnă prim-ministru, 

Dragă Viorica, (Rumoare.) 

N-aveam nici cea mai mică intenţie să iau cuvântul astăzi, la 

dezbaterea moţiunii, dintr-un simplu motiv: am fost parteneri doi ani 

şi jumătate. Dacă m-aş fi apucat eu să dau din casă, cum se spune, fii 

convinsă că aveam argumente de zece ori mai tari decât au cei de la 

PNL sau de la USR, dar n-am vrut să fac acest lucru. 

Ai ţinut un discurs în care m-ai atacat în mod neelegant. Eu 

mă aşteptam la altceva de la o persoană care şi-a petrecut nouă ani la 

Bruxelles. Şi vreau să-ţi spun ceva: ştiinţa politică spune că un prim-
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ministru demn de această funcţie se referă la – cum spun englezii – 

issues not people, se referă la teme, nu la oameni, nu caracterizează 

oamenii.  

În fine, doamna prim-ministru - încă prim-ministru - ne 

spunea la începutul verii, după mai bine de un an şi jumătate de la 

preluarea mandatului, că nu a fost ea însăşi, că a fost timorată, că a 

trebuit să meargă pe o linie în care nu se simţea confortabil şi cu care 

nu se identifica. Ce să înţeleg acum? Că asta e linia care vă 

caracterizează, că aceasta este linia personală? Toate jocurile pe care 

le-aţi făcut, de racolare a unor membri ALDE, a unor parlamentari, pe 

unii să-i puneţi în funcţii parlamentare, pe alţii chiar să-i nominalizaţi 

miniştrii, nu cum spunea domnul Ponta, că le-aţi făcut oferte. Aceştia 

au şi pus osul la treabă, cu gândul că vor deveni miniştri. Acesta este 

stilul dumneavoastră? Îmi pare foarte rău! Acesta este un stil de lumea 

a treia! Şi eu care credeam că România totuşi merge către Vest, şi nu 

către Est. 

În fine, având în vedere că 70% din populaţia României... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Încercaţi să finalizaţi, vă rog. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:   

...consideră că România merge într-o direcţie greşită... 

Termin imediat! 

Aveţi astăzi ocazia, doamnă Dăncilă, să rămâneţi în istorie fie 

ca prima femeie prim-ministru şi să ieşiţi onorabil din scenă sau aveţi, 
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dimpotrivă, varianta ca oamenii să-şi aducă aminte de dumneavoastră 

ca de cineva care este ţinut ostatic, cu forţa, la Palatul Victoria. 

Dragă Viorica, 

Dacă e adevărat că eşti ţinută ostatică, împotriva voinţei tale, 

atunci poţi să nu spui nimic, dar clipeşti de două ori şi noi am înţeles, 

şi te eliberăm. Şi pot să-ţi spun ceva: să ştii de la mine că există viaţă 

şi după ce nu mai eşti prim-ministru! 

Mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi noi vă mulţumim. 

Domnul Corlăţean, drept la replică. 

Domnul Titus Corlăţean: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Mi se pare întotdeauna legitimă solicitarea şi recursul la 

corectitudine şi la o citare aşa cum trebuie atunci când faci afirmaţii, 

aşa că vreau să-i dau satisfacţie domnului deputat, unul din liderii 

opoziţiei şi candidat. 

Citez, Europa Liberă. Cronicarul zicea: „Munţii noştri aur 

poartă,/Noi cerşim din poartă-n poartă”. 

Dan Barna, citez: „Da, că este bun, este un cântec de jale, dar 

de pe la 1.800, adică e de fapt din perioada lui Horia, chiar înainte. De 

atunci s-au schimbat lucrurile, nu mai suntem acolo şi putem să facem 

lucruri şi acasă, dacă deblocăm aceste mecanisme de corupţie şi de 

nepotism, depolitizare care există în sistemul public”. 
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Cred, domnule deputat, că răspunsul la întrebarea 

jurnalistului, care citează exact aici, era foarte simplu: „Munţii noştri”, 

Octavian Goga. 

Vă mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ilie Dan Barna (din sală): 

Nu era despre moţiune!  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc. 

Mai este cineva la drepturi la replică? Bun.  

Domnule deputat Daniel Suciu, vă rog. Din partea PSD. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Doamnă prim-ministru, 

Domnilor miniştri, 

Dragi colegi parlamentari, 

Domnule Barna, înainte de toate, nu eram foarte curios cum 

v-aţi trezit dumneavoastră în această dimineaţă, chiar nu eram curioşi, 

dar mă bucur că v-aţi trezit şi aţi venit la muncă, pentru că, până în 

ziua de astăzi, aveţi jumătate de perioadă absentă de la Parlament. 

Se spune de la acest microfon că într-adevăr este o moţiune 

ciudată. O, vai, şi încă cât de ciudată este această moţiune! Şi să vă 

explic de ce într-o cheie, hai să spunem prezidenţială, în acea cheie a 

României normale. Şi haideţi să vedem ce ne propun cei din opoziţie, 

o Românie normală, de mâine, şi mi-am permis cu eleganţă să fac 
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nişte perechi, începând de mâine. Şi daţi-mi voie să vă citesc perechile 

care reies din toată această asociere a partidelor din opoziţie. 

Vreau, de mâine, e un vis ascuns, să-l văd pe domnul Rareş 

Bogdan şi pe domnul Attila Korodi discutând la masă despre 

minorităţi. Ştiţi, trecutul nu-i ajută; domnul Rareş Bogdan nu vrea să 

stea la masă cu UDMR. 

De asemenea, istoria din ultimii ani mă îndreptăţeşte să-mi 

doresc să-l văd pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu şi pe doamna 

Raluca Turcan voioşi amândoi, (Aplauze.) discutând, hai să spunem, 

despre viaţă. 

Mi-aş dori, de asemenea, să-l văd pe domnul preşedinte 

Băsescu şi pe domnul preşedinte Ponta discutând despre justiţie 

(Aplauze.) şi despre numiri la parchete, aşa cum cred că au mai 

discutat. 

Şi mi-aş mai dori să-l văd pe domnul Florin Roman şi pe 

domnul Iulian Bulai discutând despre administraţie şi PNDL. 

(Aplauze.)  

Niciunul, doi cu doi nu vă adunaţi, dar într-adevăr – şi citez 

acum din Preşedintele României – „v-aţi suit în capul PSD”. 

Şi mai citez dintr-o zicală ardelenească: „Atunci când se suie 

suina în copac începe să şi guiţe”. (Râsete. Aplauze.) 

Toţi, împreună, de-a lungul anilor, aţi purtat nişte războaie 

între dumneavoastră, deci sunteţi plini de cicatrici, şi astăzi vă uneşte 

un singur lucru - distrugerea PSD. 
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Şi pentru că discutam despre administraţie şi PNDL şi 

discutaţi dumneavoastră despre administraţie şi PNDL, chiar vreau să 

vă dau nişte cifre şi să fac şi o nominalizare, de fapt mai multe. Pentru 

că titlul de baron local este deja adjudecat, nu-i aşa, am să introduc în 

propoziţie titulatura de grof. Colegii mei şi prietenii mei de la UDMR 

ştiu ce înseamnă grof. 

Grofii, stimaţi colegi, grofii care se înfruptă din PNDL nu 

sunt doar PSD-işti! Şi daţi-mi voie să vă spun: doamna Daniela 

Cîmpean, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, un grof PNL, se 

înfruptă cu 50 de milioane din PNDL pentru reabilitarea unui spital 

care din 1990 n-a fost nici măcar văruit. Asta înseamnă să te înfrupţi 

din PNDL! (Aplauze.) 

Nu-i spun baron, ci groful Gheorghe Flutur, de la Suceava, 

membru al Partidului Naţional Liberal, are 230 de milioane de la 

„ciuma roşie” pentru drumuri judeţene. 

Alba Iulia, vestitul domn primar Hava, pedepsit de Partidul 

Social Democrat şi această guvernare cu vreo 32 de milioane de lei 

pentru oamenii din Alba Iulia, şi nu pentru Domnia Sa. 

Ajungem şi la proaspătul europarlamentar Gheorghe Falcă. 

Ştiţi, mitul Gheorghe Falcă! 34 de milioane de la „ciuma roşie” pentru 

arădeni, nu pentru Domnia Sa. 

La Timişoara ştiţi că a fost mitul acela că prin PNDL se dau 

foarte mulţi bani pentru o toaletă. La Timişoara domnul Nicolae Robu 

a dat 220.000 de euro din banii timişorenilor tot pentru o toaletă. 
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Şi în final, stimaţi colegi din toate partidele politice, mai 

puţin USR, că ei nu au primari. Astăzi, când vorbim, sunt aproape 

13.000 de şantiere deschise. Prin PNDL peste 1.000 de primari ai 

opoziţiei beneficiază de cel puţin un proiect de investiţii de la acest 

Guvern. Cum le explicaţi - şi aştept un răspuns -, când USR solicită 

oprirea PNDL, ce va face viitoarea guvernare ipotetică PNL-USR cu 

aceste 12.000, aproape 13.000 de investiţii? 

Şi vă mai întreb ceva. Există în România peste 300.000 de 

români care lucrează în sectorul construcţiilor. Dumneavoastră, cei de 

la Partidul Naţional Liberal, vreţi să abrogaţi Ordonanţa nr. 114 pentru 

sectorul construcţiilor. Veţi falimenta întreg sectorul. Dumneavoastră, 

de la USR, vreţi să ucideţi PNDL şi veţi falimenta întreg sectorul. 

(Aplauze.) 

Vă rog, explicaţi-le primarilor ce faceţi cu aceste investiţii 

care nu sunt nici pentru noi şi nici pentru dumneavoastră, sunt pentru 

toţi oamenii! 

Şi vă dau un sfat: chiar dacă domnul preşedinte Ludovic 

Orban nu mai este consilier la o firmă de construcţii din judeţul 

Mureş, aveţi grijă totuşi că moţiunea nu trece şi tot acolo rămâne, 

consilier la o firmă de construcţii din Mureş. Nu-i ucideţi firma! 

(Aplauze.) 

Această moţiune este despre toţi urcaţi în capul Partidului 

Social Democrat. 

Am un respect deosebit faţă de toţi membrii acestui 

Parlament, cu excepţiile de rigoare, şi consider că niciun deputat sau 
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senator sănătos şi responsabil – apropo, astăzi este Ziua sănătăţii 

mintale – (Aplauze.) niciun deputat sau senator responsabil şi sănătos 

nu va vota o moţiune de cenzură în care aceste perechi, teoretic, dar nu 

practic, de mâine ar trebui să conducă România. 

Vă mulţumesc.  

Moţiunea nu trece! (Aplauze.)  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. 

De la Grupul PNL, domnul Robert Sighiartău. Vă rog, aveţi 

cuvântul. 

Dreptul la replică la sfârşitul... 

Începem cu domnul Barna, domnul Bulai, domnul... 

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău: 

Domnilor preşedinţi ai Camerelor, 

Doamnă prim-ministru Viorica Dăncilă, 

Doamnelor şi domnilor parlamentari, 

Dragi români, 

Avem în faţa noastră un Guvern ilegitim şi imoral. 

De ce ilegitim? Pentru că nu mai reprezintă voinţa românilor. 

Rezultatul alegerilor din 26 mai a demonstrat asta.  

De ce imoral? Pentru că nu guvernează pentru oameni, ci 

împotriva lor. Este imoral, pentru că nu a adus bunăstare şi beneficii 

românilor, aşa cum le-a promis, ci numai zecilor de mii de sinecurişti 

care consumă şi nu fac nimic, sau când fac ceva, strică. Apropo, azi-
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dimineaţă am citit o ştire, prin care Secretarul General al Guvernului, 

domnul Greblă, şi-a instalat fiul director la o companie de stat din 

România. Ăsta este PSD, ăsta este tupeul PSD-ist! (Aplauze.) 

Este o guvernare profund imorală, prin atitudinea faţă de 

economia privată şi de stat, faţă de finanţele ţării. 

Doamnă Dăncilă, aţi sufocat economia, aţi adus în moarte 

clinică iniţiativa privată, aţi pus pe butuci o ţară întreagă, v-aţi 

comportat discreţionar, aţi acţionat ca un grup de pradă, care de trei 

ani de zile s-a folosit în interes personal de banii românilor, aţi 

colectat taxe şi impozite şi le-aţi redistribuit între voi. Care este preţul 

plătit de români? Datoria externă a României este de peste 100 de 

miliarde de euro, cea mai mare sumă după 30 de ani de zile, bani care 

vor fi plătiţi de copiii noştri.  

Aţi generat cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană – 

4%! 

Avem cele mai slabe alocări pentru investiţii publice din 

ultimii 15 ani de zile! 

Zero autostrăzi, zero spitale! 

V-aţi bătut joc de cea mai importantă resursă a ţării. Peste 5 

milioane de compatrioţi pun umărul la dezvoltarea altor economii, în 

timp ce noi înregistrăm cel mai mare deficit de forţă de muncă din 

istoria României. 

Doamnă prim-ministru, 

Investiţiile sunt motorul oricărei economii dezvoltate. 

Dumneavoastră, împreună cu cabinetul dumneavoastră, aţi distrus 



63 

 

motorul economiei româneşti. Sunteţi direct răspunzătoare de 

catastrofa economică pe care aţi produs-o! Astăzi vedem numai vârful 

aisbergului, pe care l-aţi aşezat în calea prosperităţii. De mâine vom 

vedea şi adâncimea lui. 

Doamnă Dăncilă, aţi minţit că măsurile dumneavoastră îi 

ajută pe cei aflaţi în nevoie. I-aţi înşelat! Românii plătesc acum de 

două ori mai mult pentru alimente şi pentru serviciile publice. 

Stimaţi colegi,  

Dragi parlamentari, 

Mă adresez dumneavoastră. Pentru a reconstrui România şi 

pentru a oferi un viitor mai bun copiilor noştri, astăzi avem nevoie de 

un vot în acord cu voinţa românilor.  

Moţiunea de astăzi nu este numai despre înlocuirea acestui 

Guvern Dăncilă, ci este despre viitorul României. Votul 

dumneavoastră va fi înregistrat de români. 

Votaţi responsabil! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Vă mulţumesc. 

Drept la replică, primul, domnul Roman. Vă rog. 

Domnul Florin-Claudiu Roman:  

Mulţumesc, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor. 

Domnule ministru al dezvoltării, 

Mă bucur că aţi vorbit de la această tribună despre Alba Iulia, 

mă bucur că aţi vorbit despre Arad, mă bucur că aţi vorbit despre Cluj 
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şi poate ar fi trebuit să continuaţi cu Timişoara, cu Deva, cu Reşiţa, cu 

oraşe unde administraţia liberală a făcut diferenţa, cu oraşe în care 

„ciuma roşie” nu va pătrunde niciodată, cu oraşe unde primarii au 

adus 200 de milioane la Alba Iulia. Aţi fost în Cetate să vedeţi cum 

arată Alba Iulia? Aţi fost la Arad? Aţi fost la Cluj, unde Boc şi Tiş au 

adus 400 de milioane?! 

Alba, Deva, Cluj, Arad, Timiş, Oradea, Sibiu niciodată nu 

vor fi oraşe comuniste, vor fi întotdeauna de dreapta, aşa cum ne 

facem cruce cu mâna dreaptă! 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Încercaţi să finalizaţi! 

Domnul Florin-Claudiu Roman:  

Vreau să vă mai spun un singur lucru. De ce minţiţi primarii? 

De ce minţiţi primarii?! Aveţi 1.700 de primari pe care i-aţi minţit! 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Domnule Roman, încercaţi să finalizaţi. 

Domnul Florin-Claudiu Roman:  

Nu le-aţi spus, domnule Teodorovici, că pentru prima dată în 

ultimii 30 de ani nu îi mai lăsaţi să-şi ducă banii în fondul de 

rulment?! Le daţi banii în noiembrie ca să le luaţi banii în decembrie! 

Şi un singur lucru: ce aţi făcut dumneavoastră cu Fondul de 

Dezvoltare şi Investiţii, unde aţi trecut 85% din bani la ai 

dumneavoastră, vă spun un singur lucru... 
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Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumesc mult, domnule Roman. 

Domnul Florin-Claudiu Roman:  

...ce aţi făcut, aia veţi păţi! 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Domnule Barna, vă rog. Drept la replică. 

Domnul Ilie Dan Barna: 

În primul rând, vreau să apreciez intervenţia colegului de la 

PSD. Nu este puţin lucru să recunoşti când ai inventat un citat. E 

remarcabil lucrul acesta şi o pun în linia faptului că moţiunea va trece 

şi, într-adevăr - sănătatea mintală, despre care vorbea celălalt coleg de 

la PSD -, pare că Parlamentul îşi revine în simţiri, ceea ce e un lucru 

bun. 

Dar vreau să spun ceva: faptul că urlaţi la noi mitocănii, 

dezinformări şi minciuni, când corabia se scufundă, nu vă va salva de 

la înec, şi aceasta este realitatea votului de astăzi. 

Şi vreau să închei foarte simplu, pentru că am văzut aici 

declaraţii flamboaiante - că vorbim de căutat cuvinte pe Google - ale 

unor oameni care şi-au bătut joc de votul diasporei, ale unor oameni 

care le explicau românilor din diaspora că nu pot şi nu au dreptul să 

voteze. 

Şi vreau să închei cu o pildă generală pe care o învaţă copiii 

în primele clase şi este folosită ca test la universităţile mari din afară, 
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inclusiv la Harvard. Este întrebarea: ce se face cu un cal mort? Şi 

studenţii eminenţi ai planetei vin cu diverse soluţii: că poate fi 

împăiat, că poate fi ţinut cu proptele, că poate fi agăţat de un gard şi 

pretins că trăieşte. Răspunsul pe care-l dau oamenii obişnuiţi şi pe 

care-l aşteaptă românii astăzi de la noi este că un cal mort trebuie 

îngropat, şi aceasta este şansa acestui Guvern, să-şi încheie astăzi 

cariera de cal mort! 

Mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc. 

Domnul Bulai Iulian. 

Domnul Iulian Bulai: 

Dragă Daniel, 

Păcat că vorbeşti şi pleci din sală. 

Aş întreba următorul lucru: cât costă un bec la dumneavoastră 

acasă? (Aplauze.) 

Un bec, într-o Românie normală, nu costă 2.000 de euro! 

Asta înseamnă PNDL! Înseamnă bani publici furaţi. Avem dovezi 

pentru asta. 

PNDL mai înseamnă şi 160.000 de lei pentru un wc, într-o 

şcoală publică. Se întâmplă asta în Tămăşeni, în judeţul Neamţ, în 

comuna mea, cu bani publici pe care dumneavoastră, PSD, îi daţi spre 

furt în administraţia publică.  
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Ce facem noi cu banii pe care dumneavoastră îi furaţi din 

12.000 de proiecte în ţară? Facem autostrăzi, pentru că de asta avem 

nevoie, facem spitale regionale pentru că oamenii mor, pentru că sunt 

infecţii care omoară acolo copii, gravide, bătrâni. Da, asta facem! Mă 

bucur că recunoaşteţi că vă este frică de noua generaţie de tineri 

politicieni! 

Vă mulţumesc mult pentru această sinceritate! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc pentru profunzimea discursului 

dumneavoastră. 

Doamnă Turcan, mai aveţi trei minute. Vă rog. 

Doamna Raluca Turcan (din sală): 

Drept la replică. 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Drept la replică? Vi s-a pronunţat numele? Cine v-a pronunţat 

numele? Tot domnul Suciu? 

Doamna Raluca Turcan: 

Aproape toată lumea! 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mi-a făcut o asemenea surpriză domnul Suciu, de nici nu mă 

aşteptam! 

Doamna Raluca Turcan: 
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Dar în primul rând domnul Suciu şi, de asemenea, colegul de 

partid al domnului Suciu. Nu mai pronunţ nume, pentru că, cine ştie, 

iarăşi o să ne dea drept la replică. 

Cert este că, vă întreb ce tupeu incredibil trebuie să ai să 

primeşti lecţii de la cineva care şi-a dat demisia pentru incompetenţă, 

că a încălcat drepturile românilor din diaspora la alegerile din 2016?! 

(Aplauze.) 

Ce tupeu trebuie să ai să primeşti lecţii de profesionalism de 

la cineva care încurcă ţările, capitalele, legile şi cifrele?! Este o 

incompetenţă crasă! 

Nu înţeleg un lucru! Doamna Viorica Dăncilă în ce program 

de guvernare a fost? Că a scos-o domnul Dragnea din joben! Care 

program de guvernare este moştenit de dumneaei şi ce program de 

guvernare a lucrat dumneaei în timp ce era la Bruxelles?! Pentru că a 

venit cireaşă pe tort, la propunerea directă a domnului Dragnea. 

Mai mult decât atât, în încheiere, vă rog gândiţi-vă mult la 

ziua de astăzi, pentru că aţi umplut străzile României de criminali şi 

sunteţi, cei mai mulţi dintre cei care staţi la masa Guvernului, 

complici la crima organizată şi aveţi sânge pe mâini, şi acesta este un 

motiv în plus pentru care astăzi trebuie să deveniţi istorie! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Vă mulţumesc.  

Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu. Vă rog. 

Doamna Lia Olguţa Vasilescu: 
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Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Nu voi mai veni cu date suplimentare pentru a combate acest 

minitext de moţiune de cenzură, pentru că l-a combătut foarte bine aici 

doamna prim-ministru, cu cifre reale, nu cu lozinci. Dar aş vrea să le 

răspund antevorbitorilor mei, pentru că de aici, de la această tribună, 

au aruncat tot felul de invective şi au spus tot felul de minciuni şi cred 

că ar trebui să li se dea o replică. 

A vorbit, bunăoară, doamna Turcan despre un Guvern 

nelegitim. 

Doamnă, câştigaţi întâi alegerile, nu faceţi majorităţi cu 

trădătorii, şi abia după vorbiţi de legitimitate. (Aplauze.) 

Aţi vorbit aici despre siguranţa cetăţeanului. Aduceţi-vă 

aminte, eraţi în PDL în anul 2010, când au fost daţi afară 10.000 de 

poliţişti, (Aplauze.) că la vremea respectivă a fost pusă în pericol 

siguranţa cetăţeanului şi n-aş spune că aveţi sânge pe mâini, cum aţi 

spus dumneavoastră, dar complici aţi fost, că aţi votat la vremea 

respectivă toate aceste chestiuni. Aşa am ajuns noi în situaţia în care 

avem un singur poliţist la trei localităţi. Ca să ştim cu toţii cui datorăm 

toate aceste lucruri! 

Vorbiţi şi acum despre faptul că vreţi să daţi afară 400.000 de 

bugetari. Nu dumneavoastră, ci eminenţa cenuşie a acestui partid, care 

lucrează la programul de guvernare, domnul Cîţu, care ne spune că 

raportul între bugetari şi mediul economic trebuie să fie de 15 la 85. 

Asta înseamnă că dumnealui confirmă că vreţi să daţi afară 400.000 de 

bugetari. Tot ca să ştim despre ce discutăm! 
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Aţi vorbit aici despre recursul compensatoriu. Să nu uităm că 

este scris de doamna Raluca Prună. Să nu uităm că l-aţi votat în 

Senatul României, şi cei de la PNL, şi cei de la USR. E foarte simplu 

acum să vii să arunci cu mizerie, cu noroi doar în cei de la PSD. 

Apoi, ne-aţi vorbit aici despre faptul că nu veţi tăia nimic de 

la oamenii cinstiţi şi muncitori din România. Păi, vorbiţi asta şi cu 

domnul Orban, care a spus că primul lucru pe care-l face când ajungeţi 

la guvernare este să abrogaţi Legea salarizării. Legea salarizării se 

referă la toţi bugetarii din România, adică peste un milion de oameni. 

Sunt toţi hoţi şi leneşi? Eu cred că nu. 

Apoi aţi vorbit aici despre creşterea preţurilor. 

Doamnă, haideţi să ne amintim despre preţurile care erau în 

anul 2010. Preţul la benzină era acelaşi ca şi acum. Salariul minim era 

700 de lei. Acum vorbim de 2.080 de lei. Tot atunci inflaţia – că tot v-

aţi referit, toţi cei din PNL, la inflaţie – era de 8%. Deci dublu faţă de 

inflaţia pe care o avem în prezent. 

Apoi, nu uitaţi că vreţi să abrogaţi Ordonanţa de urgenţă nr. 

114 care plafonează preţul la gaze şi la energia electrică. Deci, până la 

urmă ar trebui să vă hotărâţi ceea ce comunicaţi şi mai ales să aveţi 

grijă când vorbiţi despre datoria publică, pentru că, să nu uităm, noi 

plătim acum cele 20 de miliarde de euro care s-au luat pe vremea lui 

Boc şi Băsescu - deci aici şi PMP, aici şi PNL -, datorie care se tot 

rostogoleşte, şi nu uitaţi că din anul 2017, de când am venit noi la 

guvernare, datoria publică a scăzut de la 37% la 35%. Deci, noi am 

plătit din ea, nu am îndatorat ţara, aşa cum spuneţi dumneavoastră! 
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Apoi aş vrea să mă refer la discursul domnului Barna, care 

ne-a vorbit aici despre bacalaureat. Numai că dumnealui n-a trecut 

deocamdată de gimnaziu, că dacă ar fi trecut, ar fi ştiut că poezia 

„Munţii noştri” este scrisă de Octavian Goga. (Aplauze.) 

Am apreciat foarte tare în discursul dumnealui că ne vorbeşte 

despre competenţă, despre meritocraţie, despre programul nostru de 

guvernare care este prost.  

Programul nostru de guvernare, domnule Barna, există. „Pot 

să-l pipăi şi să urlu, este”. Acum să ştiţi că am citat din Tudor 

Arghezi, ca să nu vă duceţi iar în folclor! (Aplauze.) 

„Al dumneavoastră este sublim, dar lipseşte cu desăvârşire!”. 

Acum am citat din Caragiale, ca să nu vă duceţi iar pe la 1800, pe la... 

când credeţi dumneavoastră că erau Horea, Cloşca şi Crişan.  

Mă uimeşte, de asemenea, tupeul cu care vorbiţi 

dumneavoastră despre securişti. Păi, tocmai ce aflarăm acum că aveţi 

un membru marcant de partid, chiar preşedintele Organizaţiei 

Bucureşti, care şi-a turnat rudele la Securitate. (Vociferări.) Urât! Mai 

vorbiţi despre hoţi şi infractori... (Vociferări.) Da, v-am auzit din 

bancă. Vorbiţi despre hoţi de infractori, când în preacuratul şi 

preacinstitul dumneavoastră partid aţi ajuns să vă acuzaţi unii pe alţii 

că vă furaţi voturile între voi. 

Şi mi-a mai plăcut aici şi discursul domnului de la PMP, din 

partidul lui Băsescu Petrov, care ne spunea că se roagă pentru români 

şi pentru România. 
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Domnule Paşcan, în 2010, când şeful dumneavoastră suprem 

tăia pensiile şi salariile, la ce biserică v-aţi rugat? Să nu mai mergeţi 

acolo, vă rog mult de tot, că ne poartă ghinion! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumesc mult, doamnă deputat. 

Dacă de la PNL - mai aveţi o restanţă de trei minute - mai 

doreşte cineva să ia cuvântul pe timpul alocat? Nu. 

La drept la replică? 

Domnule Ungureanu, v-a fost pronunţat numele? 

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (din sală): 

Nu, dar mai avem un minut. 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Nu m-aş fi mirat! 

Vă rog frumos. Aveţi un minut. 

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu: 

Am o întrebare pentru doamna Dăncilă, care se adresează 

cumva şi Ministerului Sănătăţii. Cât o fi costat un vot în aceste zile? 

Mă gândeam cum ne dăm cu stângul în dreptul, ca ţară, şi punem în 

funcţii manageri care au fost daţi jos de către Corpul de control, spre 

exemplu la Institutul Parhon, este vorba de doamna Hîrţea. N-a fost 

bună acolo şi a fost strămutată la Spitalul de arşi. Deci un manager 

care a distrus un spital timp de patru ani a fost mutat peste noapte. 

Cine dintre voi, cei din PSD, a comandat această enormitate şi 

doamna Sorina Pintea a executat-o? Cât a costat şi cât costă vieţile 
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unor români, pentru că voi puneţi oameni incompetenţi în spitale 

publice? Cine a pus-o pe doamna Hîrţea? Pentru că tot voi aţi dat-o jos 

pentru incompetenţă şi aţi pus-o să nenorocească... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumim mult. Încercaţi să finalizaţi. 

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu: 

...un alt spital. Costă! Viaţa noastră costă incompetenţa 

voastră! 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumesc mult. 

Intrăm la dreptul la replică. 

Domnule Cîţu? Aţi renunţat la dreptul la replică. Bun. 

Domnule Paşcan, doriţi? Vă rog. 

Pe urmă de la neafiliaţi, dacă este cineva. 

Domnul Emil-Marius Paşcan: 

Doamnă Vasilescu, e o blasfemie, dumneavoastră să vorbiţi 

despre Dumnezeu! (Rumoare.) Pentru că dumneavoastră şi mulţi 

dintre colegii dumneavoastră de la PSD nu aveţi niciun Dumnezeu! 

Pe de altă parte, domnule preşedinte, sper că nu l-aţi adus la 

vot pe infractorul deputat Octavian Goga. Sper că nu l-aţi adus să vă 

consolideze votul astăzi, la moţiunea de cenzură, şi că n-o să-l vedem 

în această sală, întrucât chiar dumneavoastră aţi constatat că i-a încetat 

mandatul de deputat. 

Vă mulţumesc.  
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Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Domnul Goga, ştiţi la fel de bine ca şi mine, că nu mai este 

deputat, dar îmi place minciuna. 

Domnul Băişanu, de la neafiliaţi. Vă rog. 

Domnul Ştefan-Alexandru Băişanu: 

Domnule preşedinte, 

Doamnelor şi domnilor deputaţi,  

Forţa fie cu voi! Ştiţi la ce mă refer. (Aplauze.) 

Ei, am venit la acest microfon să vă spun că vă iubesc pe toţi, 

deopotrivă, şi am venit să trag o concluzie, după ce am văzut ce am 

auzit. Simplu! Ce facem noi aici? Politică! Ştiţi ce spune poporul 

român despre politică? Simplu! Că e cea mai mare curvă! Şi am să vă 

spun că n-am văzut nimic altceva decât că unii, care nu sunt la putere, 

vor să-i dea pe alţii jos, să se aşeze ei pe scaune. Cică de dragul 

României! Care dragul României? România aia terfelită, în care aţi 

tăiat pensii şi salarii? România aia terfelită, cu Udrea, cu Băsescu... 

(Aplauze.) Care Românie, fraţilor?!  

Şi acum, dacă tot am concis despre ce e vorba, adică nu e 

vorba despre nimic, decât de goana după putere şi după scaune, am să-

i spun domnului Călin Popescu-Tăriceanu că l-am respectat enorm de 

mult, că l-am urmat fără să crâcnesc, nu ca un trepanat însă, ca un om 

care poate gândi pe picioarele lui şi cu mintea lui. Nu noi am trădat. 

Pe mine nu m-a amăgit nimeni de la PSD, nu sunt membru PSD. Eu 

am fost trădat atunci când dumneavoastră n-aţi mai candidat la 

preşedinţia României şi ne-aţi lăsat pe toţi cu ochii în soare. (Aplauze.) 
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Atunci am stabilit că nu se poate întâmpla aşa ceva! Cum îi spunea 

cineva regelui, la un moment dat: „Majestate, aiasta nu se poate!”. Şi 

am stabilit, o parte dintre noi, că nu vom urma spre nicăieri partidul 

care fusese dus în gard.  

Şi, spre final, vreau să spun ce îmi spunea bunicul, la un 

moment dat, căruia îi spuneam tataie. Îmi spunea: „Tataie, atunci când 

nu mai faci faţă în teren, să ştii că meciul se vede mult mai bine din 

tribune”.  

Vă mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Şi eu vă mulţumesc. 

Dacă o să-mi permiteţi şi mie? (Coboară la tribună.) 

Domnule preşedinte al Senatului,... 

Superbi ochelarii dumneavoastră, domnule ... Domnul Gigel, 

nu? Superbi! 

Domnule preşedinte al Senatului, 

Doamnă prim-ministru, 

Doamnelor şi domnilor, 

Cred că o să vă surprind acum, dar există gesturi ale unor 

oameni care ridică, totuşi, Parlamentul României şi, indiferent în ce 

baricadă se află astăzi, eu aş dori să-l felicit pe colegul nostru, domnul 

deputat Olar, şi să-i urez multă sănătate, pentru gestul dânsului de a fi 

prezent astăzi. (Aplauze.) 

Domnule primar, sănătate multă! (Aplauze.) 
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În ultimii trei ani au existat foarte multe moţiuni de cenzură, 

constituţionale, la fiecare sesiune, depuse de către opoziţie. Opoziţia 

fiind USR, PNL, PMP. Niciodată nu aţi avut voturi câte semnături au 

fost! 

În schimb, cu adevărat, noi, PSD, am reuşit o performanţă 

fantastică. PSD din PSD, PSD din PRO, în iunie 2017, am reuşit 

performanţa de a trece singuri o moţiune de cenzură. (Aplauze.) A fost 

cea mai mare greşeală politică făcută de PSD, în acel moment, de 

către mine, de către colegii mei şi de către colegii care sunt acum la 

PRO România. (Aplauze.) 

Atunci, un fost coleg de-al meu şi lider de-al meu spunea cât 

de mult am greşit. Corect! Eu mi-am învăţat lecţia, şi colegii noştri. 

Nu înţeleg lecţia de astăzi. Dărâmaţi... Deci numai PSD poate să 

dărâme pentru a doua oară Guvernul! (Aplauze.) Indiferent... 

Cel mai interesant o să fie că dacă trece moţiunea, primii o să 

fie cei de la PMP care au zis: „Domnule, dacă n-am fi fost noi, era un 

dezastru, trebuie să ne daţi patru ministere!”. Pe urmă trei de la USR, 

pe urmă PNL... Cei de la PSD, care veţi vota moţiunea, nici nu vă veţi 

auzi absolut deloc. Şi dacă v-aţi făcut pantofii să mergeţi miniştri, v-

au păcălit! (Aplauze.) 

Dacă este un lucru personal, îl aveţi cu doamna prim-ministru 

Dăncilă, domnule fost coleg şi lider actual, şi viitor, şi trecut, nu 

înţeleg ce aveţi cu domnul Daea?! Îl trimiteţi acasă?! 

Voci din sală: 

Cormoranul! 
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Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

La câte prostii aţi spus voi, treaba cu cormoranul nu e o 

prostie, să ştiţi! Luaţi un pic şi citiţi! 

Ce aveţi cu Toni Greblă? Nu i s-a făcut suficientă nedreptate?  

Ce aveţi cu Daniel Suciu?! Îmi aduc aminte că toată lumea l-a 

ajutat... (Vociferări.) 

Chiar voiam... Ce aveţi cu... (Vociferări.) 

Domnule Gigel Ştirbu, îmi aduc aminte, Doamne, cât de 

triumfător a fost mandatul dumneavoastră de ministru al culturii! 

(Râsete. Aplauze.) 

Este un culoar astăzi, dragi foşti colegi, şi actuali PSD-işti, 

pentru că rămâneţi în continuare PSD-işti. Aţi fost aleşi sub sigla PSD, 

pe listele PSD, încă sunteţi PSD-işti! 

Chiar dacă răspundem invitaţiei dumneavoastră, în cazul în 

care trece această moţiune, să semnăm cu toţii o listă pe care s-o 

trimitem la Cotroceni, şi ştim toţi că, indiferent care ar fi dintre noi la 

Cotroceni, nu ar mai da niciodată Guvernul PSD-ului sau acestei 

majorităţi. Nu este calea de urmat astăzi! 

Nu am văzut o moţiune de cenzură sau un text mai trist decât 

cel de acum! (Vociferări.) Sincer! Şi de la tine mă aşteptam la ceva 

mai mult. Un text mai frumos, ceva mai profund. 

Nu înţeleg de ce n-aţi venit şi n-aţi vorbit la microfon de 

viitorul premier, de domnul Orban?! Nu poate fi premier?! 

(Vociferări.) 

Mâine... 
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Dar nu trebuia să veniţi cu nişte propuneri de miniştri care să 

vină, să spună ce au de făcut? Eu aşa îmi aduc aminte că a venit un 

fost coleg şi lider de-al meu, de a câştigat o moţiune. 

Mie mi-a plăcut discursul lui Daniel. Îmi pare rău că a 

pronunţat atâtea nume, de mi-a dat de furcă, dar a avut foarte mare 

dreptate. 

Aş dori să vă văd în ziua de mâine cum începeţi să vă aşezaţi 

la masă şi să împărţiţi bucatele, în cazul în care moţiunea aceasta de 

cenzură va trece. (Vociferări.) 

Indiferent, domnule preşedinte ALDE, există totuşi trei ani, 

cu bunele şi relele lor, pe care i-am trăit împreună. 

Sunteţi un om elegant, aţi fost mereu un om elegant în 

politică, cred că astăzi trebuie să fiţi la fel de elegant şi să vă abţineţi 

de la această moţiune de cenzură.  

Vă mulţumesc. (Aplauze.)  

(Revine la prezidiu.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

Îi mulţumesc domnului Ciolacu pentru discurs. 

Drept la replică. Vă rog. Microfonul principal. 

Domnul Gigel-Sorinel Ştirbu: 

Uşor, mai aveţi o jumătate de oră! 

Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
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După necrologul pe care ni l-aţi prezentat mai devreme, e 

clar, doamnă prim-ministru, că trebuie să vă luaţi la revedere de la noi, 

în această calitate. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

N-aţi înţeles nimic! 

Domnul Gigel-Sorinel Ştirbu: 

Şi încă ceva, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, 

dacă cineva dintre actualii dumneavoastră colegi din Partidul Social 

Democrat mai avea vreun dubiu că veţi mai rămâne în această 

structură politică, în acest moment, domnule preşedinte, încă, al 

Camerei Deputaţilor, colegii dumneavoastră de la PSD s-au convins. 

Veţi merge după bunul dumneavoastră prieten, domnul Mihai Tudose, 

că bunul dumneavoastră prieten Gabriel Vlase... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Încercaţi să finalizaţi! 

Domnul Gigel-Sorinel Ştirbu: 

... e în altă zonă, şi veţi reforma clasa politică, regăsindu-vă 

sub o nouă umbrelă politică. 

Aşa că, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, sunt 

fericit că am asistat, alături de majoritatea colegilor mei,... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Mulţumesc mult, domnule deputat. 

Domnul Gigel-Sorinel Ştirbu: 



80 

 

Un minut! 

... alături de majoritatea colegilor mei, astăzi, la ultimul 

dumneavoastră cuvânt, în calitate de preşedinte al Camerei 

Deputaţilor. 

Mulţumesc mult. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:  

Profundă! 

De o profunzime inimaginabilă! 

Doamnă prim-ministru Viorica Dăncilă, aveţi cuvântul. Vă 

rog. (Aplauze.) 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă: 

Păstraţi ura pentru cineva care a făcut studiile la Moscova şi 

vorbeşte pe cuvintele de acolo. Vă rog! 

Am să încep cu o veste bună pentru românii care se uită la 

noi şi cărora vrem să le arătăm care este rezultatul guvernării, cu 

adevărat. 

Institutul Naţional de Statistică a reconfirmat creşterea de 

4,4% a economiei româneşti în al doilea trimestru al acestui an. Asta 

spune multe. Mulţi nu le înţeleg, pentru că atunci când erau la 

guvernare nu puteau vorbi de creştere economică. 

Am să încerc să răspund punctual, atât cât pot, pentru că 

anumite afirmaţii ale dumneavoastră, anumite obrăznicii, anumite 

etichete cred că nu au plăcut nimănui şi cred că nu trebuie să le 

acordăm atenţie. Asta arată modul de a fi a fiecăruia dintre noi! Arată 
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cum vedem să facem politică, cum îi respectăm pe ceilalţi şi cât 

respect vom avea pentru cetăţeni dacă vom veni la guvernare. 

Doamnă Turcan, ameninţarea cu dosare penale la care aţi 

făcut referire, nu mi-aş permite niciodată, dar niciodată să fac acest 

lucru, pentru că aş avea impresia că sunt de acord cu ceea ce a făcut 

liderul dumneavoastră de partid: dosar penal pentru înaltă trădare 

pentru un parteneriat strategic!  

Dumneavoastră puteţi să vă daţi lecţiile în acest domeniu. 

Noi urâm acest lucru şi nu vom face niciodată acest lucru! Cred că 

vorbiţi din proprie experienţă. 

Mai mult, am văzut că atât dumneavoastră, cât şi colegii 

dumneavoastră vorbiţi de rezultatul alegerilor europarlamentare.  

Poate aş putea fi de acord cu dumneavoastră, dacă în 2016, 

când acest partid, Partidul Social Democrat, a obţinut un scor foarte 

mare la alegerile parlamentare, domnul Preşedinte Iohannis şi-ar fi dat 

demisia, pentru că partidul Domniei Sale a pierdut. 

Cred că e timpul să învăţaţi că alegerile europarlamentare 

sunt pentru desemnarea membrilor Parlamentului European şi nu au 

nicio legătură cu guvernarea sau cu configuraţia în Parlamentul 

României. 

Domnule Ponta, e greu să vă răspund, dar pot să afirm un 

lucru cu tărie. Pot să afirm un lucru cu tărie: nu o să trădez niciodată 

acest partid. O să am puterea să fiu mai bărbat decât dumneavoastră, 

să stau în picioare, chiar când acest partid trece printr-o criză. Nu o să-
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mi dau demisia pe Facebook şi nu o să-mi dau demisia din funcţia de 

premier fără a vorbi cu membrii partidului! (Aplauze.) 

Nu aţi înţeles un lucru. Poate pe o parte din colegi i-aţi minţit, 

cum ne-aţi minţit de fiecare dată, şi i-aţi făcut să vină alături de 

dumneavoastră. Sunt convinsă că-i veţi trăda şi pe ei, cum aţi trădat 

acest partid, cum ne-aţi trădat pe noi, toţi. (Aplauze.) Dar la 

dumneavoastră măsura obrăzniciei şi misoginismului este cunoscută. 

Nu mai miră pe nimeni! 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală): 

Dar ştii ce înseamnă „misogin”? 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă: 

Eu ştiu ce înseamnă! 

Domnul Victor-Viorel Ponta (din sală): 

Zi ce înseamnă! 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă: 

Dar dumneavoastră aţi arătat... 

Domnule Ponta, aveţi cel puţin bunul-simţ... Vorbiţi totuşi cu 

o femeie! Ştiu că nu respectaţi pe nimeni, dar, totuşi, vorbiţi cu o 

femeie şi aveţi respect pentru o femeie, dacă nu aveţi respect faţă de 

prim-ministru. 

Aţi vorbit de salariul de europarlamentar. Sunteţi ultimul care 

să faceţi referire la salariul de europarlamentar. (Aplauze.) 

Domnule Ponta, haideţi să fim corecţi până la capăt! 
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Domnule Barna, aţi spus că nu se poate face majoritate cu 

şase partide. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ce vor face românii 

atunci? Este clar că pornim la drum cu votarea unei moţiuni, dar nu 

vedem o finalitate. 

Aţi spus că vreţi alegeri anticipate.  

Stimaţi colegi, 

Votaţi moţiunea, votaţi alegerile anticipate? Să vă aud! 

Sunteţi de acord cu alegerile anticipate? (Vociferări. Gălăgie.) Eu nu 

cred! Şi aş vrea să vină aici o propunere de alegeri anticipate şi 

românii să se uite câţi dintre dumneavoastră, care astăzi spuneţi da, 

veţi şi vota pentru anticipate? (Vociferări.) 

Haideţi să fim corecţi până la capăt, că nu veţi fi de acord cu 

acest lucru şi sunteţi pentru alegeri la termen! 

Domnule Barna, poate nu vă daţi seama, dar, prin acest joc, 

prin acest vot, vă subordonaţi definitiv candidatului Klaus Iohannis. 

(Vociferări.) Cred că trebuie să luaţi în calcul şi acest lucru şi sper ca 

perioada viitoare să nu confirme această afirmaţie! (Vociferări.) 

Domnule Paşcan, dumneavoastră cred că nu aveţi dreptul să 

vorbiţi despre guvernare sau despre o viaţă mai bună pentru români! 

(Vociferări. Gălăgie.) Vorbiţi despre educaţie, dar aţi uitat câte şcoli 

aţi închis! Vorbiţi despre sănătate, dar aţi uitat câte spitale aţi închis! 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Vă rog frumos... 

(Vociferări. Gălăgie.) 



84 

 

Domnule deputat Dobre, vă rog frumos! 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Deci avem... 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă: 

Aşa arată disperarea... 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Deci avem un spaţiu special... 

Doamna Vasilica-Viorica Dăncilă: 

Am văzut un lucru, acum, la care vreau să fac referire. Aşa 

arată disperarea! (Vociferări. Gălăgie.) Aşa se comportă oamenii care 

pierd. Aţi pierdut, domnule Ponta! Aţi pierdut respectul oamenilor! Şi, 

dincolo de votul pe această moţiune, dumneavoastră veţi fi mai puţin 

respectat! Spuneţi de bani pe care i-am dat, de promisiuni pentru 

miniştri. Nu am făcut nicio promisiune şi nu-mi permit să cumpăr 

oameni, pentru că nu toţi oamenii sunt de vânzare, aşa cum insinuaţi 

dumneavoastră! Dumneavoastră v-aţi vândut ieftin! (Aplauze. 

Vociferări. Gălăgie.) De la noi nu se va vinde nimeni! 

Infrastructură, domnule Paşcan, aţi vorbit despre 

infrastructură! 

Întrebaţi-i pe doi miniştri ai transporturilor, Traian Băsescu şi 

Ludovic Orban, cât au contribuit la infrastructura acestei ţări? Câţi 

kilometri de autostradă au făcut? (Vociferări.) Este foarte uşor să arăţi 

cu degetul! Dar cred că întâi trebuie să te uiţi în ograda proprie! 

(Vociferări. Gălăgie.) 
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Călin, poate aş fi de acord cu tot ce ai spus! Totuşi, nimic şi 

nimeni nu explică lipsa asumării, până la capăt, a unei guvernări din 

care ai făcut parte de la început până la precampanie, iar astăzi vrei să-

i pui capăt! 

Domnule Tăriceanu, guvernarea aceasta este şi guvernarea 

dumneavoastră! Îmi pare rău că te-ai întors împotriva noastră, dar cred 

că mai mult te-ai întors împotriva ta! 

Stimaţi colegi, 

Sunt multe de spus, dar eu sunt convinsă că cetăţenii au făcut 

un rezumat al celor spuse de noi, sunt convinsă că ne-au judecat cu 

onestitate pe fiecare în parte şi concluziile le vom vedea în perioada 

următoare! Aţi vorbit mult, stimaţi colegi, dar degeaba, tot pe lângă 

subiect, tot nu am auzit cum vreţi să guvernaţi această ţară şi cu cine! 

Credeam că veţi vorbi despre viziunea dumneavoastră, despre echipa 

cu care veţi guverna! Cred cu tărie că atunci când pierdeţi 

dumneavoastră, câştigă ţara şi câştigă românii! Oamenii responsabili 

nu pot vota această moţiune, astăzi. De aceea, cred că această moţiune 

nu va trece, pentru binele acestei ţări, pentru binele românilor care 

cred în lucruri concrete, nu în ură, jigniri, obrăznicie şi dezbinare! 

Repet, moţiunea nu va trece şi acest guvern va guverna 

pentru români şi România! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Mulţumesc, doamnă! 

Ştiu că sunt două solicitări... 

(Domnul deputat Victor-Viorel Ponta solicită să ia cuvântul.) 
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Nu, domnule Ponta, nu o să vă fac plăcerea, deoarece doamna 

prim-ministru trebuie să nominalizeze cui răspunde (Vociferări.) ... şi 

dumneavoastră, ca şi alţi colegi, aţi invocat... (Vociferări.) 

Ascultaţi-mă până la capăt şi vă răspund în ordine... 

Şi dumneavoastră aţi invocat anumiţi miniştri care nu au 

drept la replică! 

Pe procedură, vă rog. Un minut, pe procedură. 

Domnul Victor-Viorel Ponta: 

Da, pe procedură. Mulţumesc doamnei Dăncilă că mi-a spus 

numele. Dar, în primul rând, voiam, pe procedură, să vă mulţumesc 

dumneavoastră pentru apelul la solidaritate din partea tuturor social-

democraţilor. În 2016, cu poza mea pe afiş aţi candidat. Cred că şi în 

2020 va fi la fel! (Vociferări.) 

Vreau să ajutăm social-democraţia să se reformeze şi pentru 

asta trebuie să scăpăm de cei care nu au legătură, cum e doamna 

Dăncilă. (Vociferări.) 

Un ultim lucru, pe procedură, un citat din La Fontaine – vă 

zic eu cine e La Fontaine – „Nu există om atât de deştept încât să-l 

convingă pe un prost că e prost.” (Vociferări.) 

Vă rog să votaţi moţiunea! (Aplauze.) 

Mulţumesc. 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, 
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Finalizând dezbaterile, urmează să ne exprimăm votul asupra 

moţiunii de cenzură... 

(Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia 

cuvântul.) 

Domnule Paşcan, nu v-am întrerupt niciodată! 

Vă reamintesc că, potrivit art. 113 din Constituţie, moţiunea 

de cenzură se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor – în 

prezent, minimum 233 de voturi pentru. 

(Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia 

cuvântul.) 

Domnule Paşcan, mă lăsaţi se termin? 

Votul este secret şi se exprimă prin bile, potrivit art. 89 şi art. 

96 din Regulamentul activităţilor comune. 

De asemenea, reamintesc dispoziţiile art. 46 din 

Regulamentul activităţilor comune, coroborate cu prevederile 

Regulamentelor celor două Camere, referitoare la votul secret cu bile. 

Astfel, fiecare deputat şi senator primeşte de la chestori câte 

două bile, una albă şi una neagră. Bila albă, introdusă în urna albă, şi 

bila neagră, introdusă în urna neagră, înseamnă vot pentru moţiunea 

de cenzură. Bila neagră, introdusă în urna albă, şi bila albă, introdusă 

în urna neagră, înseamnă vot contra moţiunii de cenzură. Ambele bile 

introduse în urna neagră înseamnă abţinere. 

Îi invit pe cei doi chestori ai Camerei Deputaţilor, unul de la 

putere şi unul de la opoziţie, să ocupe locurile destinate pentru 

înmânarea bilelor şi, aşa cum am convenit cu liderii de grup, înainte 
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de a începe votul, să fie numărate bilele din saci, aşa cum am 

specificat, de cei doi chestori ai Camerei Deputaţilor. Bilele să fie 

numărate alături de liderii de grup şi să fie înmânate, bilele, în funcţie 

de vot, să nu fie aglomerat. 

Aş avea, iarăşi, rugămintea ca domnul Olar să voteze primul. 

 După pauză  

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

OK! Haideţi să ne organizăm! 

Între chestori şi urne aş dori să nu mai fie nimeni! 

Domnilor senatori, domnilor deputaţi, între chestori şi urne aş 

dori să nu mai fie nimeni! 

Avem doi colegi, unul de la Senat şi unul de la Camera 

Deputaţilor, care vor vota primii. 

Domnilor chestori, lucraţi în linişte şi... aveţi ordine la locul 

de muncă... 

Domnule Roman... nefiind un om foarte înalt... 

Totuşi, nu văd chestorii de dumneavoastră! 

OK!  

Vă rog, domnule secretar. Daţi drumul la microfon, totuşi, că 

aşa ar putea să-şi facă... 

Domnul Dragoş Gabriel Zisopol: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi, 

Stimaţi senatori, 

Vom începe procedura de vot. 
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Având în vedere înţelegerea dintre liderii grupurilor 

parlamentare, vom proceda în felul următor: 

Pentru început, vor vota cele două persoane, colegii noştri, un 

deputat şi un senator, care au probleme medicale. 

După aceea, vom continua cu deputaţii. 

Domnul deputat Olar Corneliu – prezent, votează. (Aplauze.) 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Domnul senator Lungu Vasile-Cristian (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Domnule preşedinte Orban, cu tot respectul, puteţi sta aici 

sus, la invitaţi! Nicio problemă! Chiar vă rugăm! Dar nu în sală! Cu 

mare plăcere! Vă rugăm frumos! (Aplauze.) 

Domnul Dragoş Gabriel Zisopol: 

Doamnelor şi domnilor, 

Continuăm lista cu membrii Guvernului României. 

Ana Birchall – prezentă, nu votează. 

Marius-Constantin Budăi – prezent, nu votează. 

Suciu Vasile-Daniel – prezent, nu votează. 

Cuc Alexandru-Răzvan – prezent, nu votează. 

Mînzatu Roxana – prezentă, nu votează. 

Intotero Natalia-Elena – prezentă, nu votează. 

Achiţei Vasile-Cristian – prezent, votează (Aplauze.) 

Adnagi Slavoliub – prezent, votează (Aplauze.) 

Alexe Costel – prezent, votează (Aplauze.) 
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Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Domnule deputat, cu filmările... light... acolo... aşa am 

hotărât!  

Mulţumim. 

Domnule secretar, am o rugăminte. 

Domnul Ponta are o citaţie. 

Domnul Dragoş Gabriel Zisopol: 

Vă mulţumesc. 

Dacă avem acordul dumneavoastră, domnul deputat Ponta, 

prezent, votează. (Aplauze. Vociferări.) 

Ambrus Izabella-Agnes – prezentă, votează 

Ampleev Andrian – absent 

Anastase Roberta Alma – prezentă, votează (Aplauze.) 

Andrei Alexandru-Ioan – prezent, votează (Aplauze.) 

Andronache Gabriel – prezent, votează (Aplauze.) 

Andruşcă Dănuţ – absent 

Antal István-János – prezent, votează (Aplauze.) 

Anton Anton – prezent, votează (Aplauze.) 

Apjok Norbert – prezent, votează  

Ardelean Ben-Oni – prezent, votează  

Arsu Alin-Ionuţ – prezent, votează  

Avram Constantin – prezent, votează 

Axinte Vasile – prezent, nu votează 

Babuş Radu – prezent, nu votează 

Balan Ioan – prezent, votează 



91 

 

Balint Liviu-Ioan – prezent, votează (Aplauze.) 

Banias Mircea Marius – prezent, votează 

Barna Ilie Dan – prezent, votează (Aplauze.) 

Băişanu Ştefan-Alexandru – prezent, nu votează (Aplauze.) 

Bălănescu Alexandru – prezent, votează (Aplauze.) 

Bănicioiu Nicolae – prezent, votează (Aplauze.) 

Bârlădeanu Dragoş-Petruţ – prezent, nu votează 

Bejinariu Eugen – prezent, nu votează 

Bende Sándor – prezent, votează 

Benedek Zacharie – prezent, votează (Aplauze.) 

Benga Tudor-Vlad – prezent, votează 

Benkő Erika – prezentă, votează 

Bica Dănuţ – prezent, votează 

Bichineţ Corneliu – prezent, votează 

Biró Rozália-Ibolya  – prezentă, votează (Aplauze.) 

Biro Zsolt-Istvan – prezent, votează 

Bîzgan-Gayral Oana-Mioara – absentă 

Boboc Tudoriţa-Rodica – prezentă, nu votează 

Boboc Valentin Gabriel – prezent, nu votează 

Bode Lucian Nicolae – prezent, votează 

Bodea Marius – prezent, votează 

Bogaciu Alexandra-Corina – absentă 

Bogdan Gheorghe-Dănuţ – absent 

Bontea Vlad – prezent, nu votează 

Boroianu Aurel-Robert – prezent,  votează 
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Borza Remus-Adrian – absent 

Bota Marius Sorin-Ovidiu – prezent,  votează (Vociferări. 

Aplauze.) 

Botez Mihai-Cătălin – prezent,  votează 

Bozianu Nicoleta-Cătălina – prezentă,  votează 

Bran Ioana – prezentă, nu  votează 

Bucura-Oprescu Simona – prezentă, nu  votează 

Budăi Marius-Constantin – ministru 

Buican Cristian – prezent,  votează 

Buicu Corneliu-Florin – prezent, nu  votează 

Bulai Iulian – prezent,  votează 

Aşteptăm să votaţi. Vă rog, domnule deputat Bulai! 

Repet, domnul Bulai Iulian, prezent, votează. 

Bumb Sorin-Ioan – prezent,  votează 

Burciu Cristina – prezentă, nu votează 

Calista Mara-Daniela – prezentă,  votează 

Calotă Florică Ică – prezent,  votează (Aplauze.) 

Căciulă Aurel – prezent,  nu votează 

Călin Ion – absent 

Căprar Dorel-Gheorghe – prezent, nu votează 

Căruceru Aida-Cristina – prezentă,  nu votează 

Cătăniciu Steluţa-Gustica – prezentă,  votează 

Cherecheş Florica – prezentă,  votează 

Cherecheş Viorica – prezentă,  votează 

Chichirău Cosette-Paula – prezentă,  votează  
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Chiriac Viorel – prezent, nu votează 

Cioabă Petre – prezent,  nu votează 

Ciocan Dan – prezent,  nu votează 

Ciofu Tamara-Dorina – prezentă,  nu votează 

Ciolacu Ion-Marcel – prezent,  nu votează 

Cîmpeanu Sorin Mihai – prezent,  votează 

Cîtea Vasile – prezent,  nu votează 

Cobuz Maricela – prezentă,   nu votează 

Cocoş Vasile – prezent, nu  votează 

Codreanu Constantin – prezent,  votează (Aplauze.) 

Cojocaru Petru-Bogdan – prezent,  nu votează 

Coliu Doru-Petrişor – prezent,  votează 

Constantin Daniel – prezent,  votează 

Cosma Andreea – prezentă,  nu votează 

Cosma Lavinia-Corina – prezentă,  votează 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel – prezent,  votează 

Cristache Cătălin – prezent,  votează (Aplauze.) 

Csép Éva-Andrea – prezentă,  votează 

Csokany Petronela-Mihaela – absentă 

Csoma Botond – prezent,  votează 

Cuc Alexandru-Răzvan – ministru 

Cucşa Marian-Gheorghe – prezent,  nu votează (Aplauze.) 

Culeafă Mihai – prezent,  votează 

Cupă Ion – prezent,  nu votează 

Cupşa Ioan – prezent,  votează 
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Dan Nicuşor Daniel – prezent,  votează 

Dehelean Silviu – prezent,  votează 

Dinu Cristina-Elena – prezentă,  nu votează 

Dîrzu Ioan – prezent,  nu votează 

Dobre Mircea-Titus – prezent,  votează 

Dobre Victor Paul – prezent,  votează (Aplauze.) 

Dobrică Ionela Viorela – prezentă,  nu votează (Aplauze.) 

Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae – absent 

Dobrovie Matei-Adrian – prezent,  votează 

Dohotaru Adrian-Octavian – absent 

Drăghici Mircea-Gheorghe – prezent,  nu votează 

Drulă Cătălin – prezent,  votează 

Dumitrache Ileana Cristina – prezentă, nu  votează 

Dunava Costel Neculai – prezent,  nu votează 

Durbacă Eugen – prezent,  votează 

Duruş Vlad-Emanuel – prezent,  votează 

Erdei Dolóczki István – prezent,  votează 

Farago Petru – prezent,  votează 

Fădor Angelica – prezentă,  votează 

Firczak Iulius Marian – prezent,  votează 

Florea Damian – prezent,  votează 

Florea Oana-Consuela – absentă 

Floroiu Ionel – prezent,  nu votează 

Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela – prezentă,  nu votează 

Furic Iarco  – absent 
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Furtună Mirela – prezentă,  nu votează 

Ganţ Ovidiu Victor – prezent,  votează (Aplauze.) 

Gavrilă Camelia – prezentă,  nu votează 

Gavrilescu Graţiela Leocadia – prezentă,  nu votează 

(Aplauze.) 

Gavriliţă Bianca-Miruna – absentă 

Găină Mihăiţă – prezent,  votează (Aplauze.) 

Georgescu Laura – prezentă,  nu votează 

Georgescu Nicolae – prezent,  nu votează 

Gerea Andrei Dominic – prezent,  votează 

Am să vă rog să ne ajutaţi, dacă se poate să le permiteţi 

colegilor să vină uşor, să-şi îndeplinească obligaţia de a vota. Vă rog 

foarte mult! Vă rog să faceţi cel puţin un culoar, să permiteţi acest 

lucru şi nouă să ne permiteţi să vedem în sală! Vă rugăm! 

Vă mulţumesc! 

Gheorghe Andrei Daniel – prezent,  votează 

Gheorghe Tinel – prezent,  votează 

Gheorghiu Bogdan – prezent,  votează 

Ghera Giureci-Slobodan – prezent,  votează 

Gherman Dumitru – prezent,  nu votează 

Ghilea Găvrilă – prezent,  votează 

Gilia Claudia – prezentă, nu  votează 

Giugea Nicolae – prezent,  votează 

Grosaru Andi-Gabriel – prezent,  votează (Aplauze.) 

Gudu Vasile – prezent,  votează 
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Halici Nicuşor – prezent,  nu votează 

Havrici Emanuel-Iuliu – prezent,  votează 

Hărătău Elena – prezentă,  nu votează 

Heiuş Lucian-Ovidiu – prezent,  votează 

Holban Georgeta-Carmen  – prezentă,  nu votează 

Huncă Mihaela – prezentă,  votează (Aplauze.) 

Huţucă Bogdan-Iulian – prezent,  votează (Aplauze.) 

Iancu Iulian – prezent,  nu votează 

Iancu Marius-Ionel – prezent,  nu votează 

Ibram Iusein – absent 

Iftimie Neculai – absent 

Ilişanu Claudiu-Augustin – prezent,  nu votează 

Intotero Natalia-Elena – ministru 

Ion Stelian-Cristian – prezent,  votează 

Ionescu George – prezent,  votează (Aplauze.) 

Ioniţă Antoneta – prezentă,  votează 

Iordache Florin – prezent,  nu votează 

Itu Cornel – absent 

Iurişniţi Cristina-Ionela – prezentă,  votează 

Jivan Luminiţa-Maria – prezentă,  nu votează 

Kelemen Hunor – prezent,  votează (Aplauze.) 

Korodi Attila – prezent,  votează (Aplauze.) 

Kulcsár-Terza József-György – prezent,  votează 

Lazăr Sorin – prezent,  nu votează 

Leoreanu Laurenţiu-Dan – prezent,  votează 
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Domnule Leoreanu, fiind chestor, votaţi la final, da? 

Mulţumesc. 

Longher Victoria – prezentă,  votează (Aplauze.) 

Lovin Dumitru – absent 

Lungu Tudoriţa – prezentă,  votează 

Lupaşcu Costel – prezent,  nu votează 

Lupescu Dumitru – prezent,  votează 

Macovei Silviu Nicu – prezent,  nu votează 

Magyar Loránd-Bálint – prezent,  votează 

Manole Petre-Florin – prezent,  nu votează 

Mareş Mara – prezentă,  votează 

Marica Petru-Sorin – prezent,  votează 

Márton Árpád-Francisc – prezent,  votează (Aplauze.) 

Matei Călin-Vasile-Andrei – absent 

Mărgărit Mitică-Marius – prezent,  nu votează 

Meiroşu Marilena-Emilia – prezentă,  votează (Aplauze.) 

Mihalescul Dumitru – prezent,  votează 

Mihălcescu Carmen-Ileana – prezentă,  nu votează 

Mircea Florin – prezent,  nu votează 

Mînzatu Roxana – ministru 

Mocanu Adrian – prezent,  votează 

Mocioalcă Ion – prezent,  votează 

Mohaci Mihai – prezent,  votează 

Moise Costin-Sebastian – prezent,  votează 

Moldovan Sorin-Dan – prezent,  votează 
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Moşteanu Liviu-Ionuţ – prezent,  votează 

Movilă Petru – prezent,  votează 

Muşoiu Ştefan – absent 

Nasra Gabriel-Horia – prezent,  nu votează 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril – prezent,  votează 

Neagu Nicolae – prezent,  votează 

Neaţă Eugen – absent 

Nechifor Cătălin-Ioan – prezent,  votează 

Nicoară Romeo Florin – prezent,  votează 

Nicolae Andrei – prezent,  nu votează 

Nicolicea Eugen – prezent, nu votează 

Nistor Laurenţiu – prezent,  nu votează 

Niţă Mihai – prezent,  votează (Aplauze.) 

Niţă Nicu – prezent,  nu votează 

Nosa Iuliu – prezent,  nu votează 

Domnul deputat Olar Corneliu a votat primul. 

Olteanu Daniel – prezent,  votează (Aplauze.) 

Oprea Dumitru – prezent,  votează (Aplauze.) 

Oprişcan Mihai Doru – prezent,  votează 

Oros Nechita-Adrian – prezent,  votează 

Oteşanu Daniela – prezentă,  nu votează 

Palăr Ionel – prezent,  votează 

Pambuccian Varujan – prezent,  votează (Aplauze.) 

Pană Adriana-Doina – prezentă,  nu votează 

Paraschiv Rodica – prezentă,  nu votează 
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Paşcan Emil-Marius – prezent,  votează 

Pau Radu-Adrian – prezent,  votează 

Păle Dănuţ – prezent,  nu votează 

Petcu Toma-Florin – prezent,  votează 

Îmi cer scuze, dar până nu vă văd aici, venind, nu pun 

prezenţa! 

Petrea Gabriel – prezent,  votează (Aplauze. Vociferări.) 

Petreţchi Nicolae-Miroslav – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Petric Octavian – prezent, votează 

Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina – prezentă, nu votează 

Pirtea Marilen-Gabriel – prezent, votează 

Pistru-Popa Eusebiu-Manea – prezent, votează (Aplauze. 

Vociferări.) 

Pleşoianu Liviu Ioan Adrian – prezent, nu votează 

Podaşcă Gabriela-Maria – prezentă, votează 

(Aplauze.) 

Ponta Victor-Viorel – prezent, a votat 

Pop Andrei – absent 

Pop Georgian – prezent, votează 

Pop Tudor Rareş – prezent, votează 

Popa Florin – prezent, nu votează 

Popa Mihai Valentin – prezent, votează 

Popa Ştefan-Ovidiu – prezent, nu votează 

Popescu Mariana-Venera – prezentă, votează (Aplauze.) 
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Popescu Nicolae-Daniel – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Popescu Pavel – prezent, votează 

Popescu Virgil-Daniel – prezent, votează 

Preda Cezar-Florin – prezent, votează 

Predoiu Marian-Cătălin – prezent, votează 

Presură Alexandra – prezentă, nu votează 

Prisnel Adrian-Claudiu – prezent, votează 

Prişcă Răzvan Sorin – prezent, votează 

Prună Cristina-Mădălina – prezentă, votează 

Radu Anişoara – prezentă, nu votează 

Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin – prezent, nu votează 

Raeţchi Ovidiu Alexandru – prezent, votează 

Răcuci Claudiu-Vasile – prezent, votează 

Rădulescu Alexandru – prezent, nu votează 

Rădulescu Cătălin-Marian – prezent, nu votează 

Rădulescu Dan-Răzvan – prezent, votează 

Răduţ Violeta – prezentă, nu votează 

Rodeanu Bogdan-Ionel – prezent, votează 

Roman Florin-Claudiu – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Roman Ioan Sorin – prezent, nu votează 

Romanescu Cristinel – prezent, votează 

Roşca Lucreţia – prezentă, nu votează 

Rotaru Alexandru – prezent, nu votează 
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Rotaru Răzvan-Ilie – prezent, nu votează 

Săftoiu Ana Adriana – prezentă, votează 

Sămărtinean Cornel-Mircea – prezent, votează 

Schelean-Şomfelean Valeria-Diana – prezentă, votează 

Sebestyén Csaba-István – prezent, votează 

Sefer Cristian-George – prezent, nu votează 

Seidler Cristian-Gabriel – prezent, votează 

Seres Dénes – prezent, votează 

Sighiartău Robert-Ionatan – prezent, votează 

Simion Lucian-Eduard – absent 

Simionca Ionuţ – prezent, votează (Aplauze.) 

Simonis Alfred-Robert – prezent, nu votează 

Sitterli Ovidiu-Ioan – prezent, votează 

Socotar Gheorghe-Dinu – prezent, nu votează 

Solomon Adrian – prezent, nu votează 

Spânu Ion – prezent, votează 

Stamatian Vasile-Florin – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Stan Viorel – absent 

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel – prezent, votează 

Stancu Florinel – prezent, votează (Aplauze.) 

Stativă Irinel Ioan – absent 

Stănescu Alexandru – prezent, nu votează 

Steriu Valeriu-Andrei – prezent, nu votează 

Stoica Bogdan-Alin – prezent, votează 



102 

 

Stroe Ionuţ-Marian – prezent, votează 

Suciu Matei – absent 

Suciu Vasile-Daniel, prezent, nu votează. Am discutat la 

capitolul miniştri. 

Surgent Marius-Gheorghe – prezent, votează 

Szabó Ödön – prezent, votează 

Şarapatin Elvira – prezentă, nu votează 

Şerban Ciprian-Constantin – prezent, nu votează (Aplauze.) 

Şimon Gheorghe – prezent, nu votează 

Şişcu George – prezent, votează 

Şotcan Theodora – prezentă, nu votează 

Şova Lucian – prezent, nu votează 

Şovăială Constantin – prezent, votează 

Ştefan Corneliu – prezent, nu votează 

Ştefan Ion – prezent, votează 

Ştirbu Gigel-Sorinel – prezent, votează 

Tabugan Ion – prezent, votează 

Tănăsescu Alina-Elena – prezentă, nu votează 

Teiş Alina – prezentă, nu votează 

Terea Ioan – prezent, nu votează 

Tîlvăr Angel – prezent, nu votează 

Todor Adrian – absent 

Todoran Adrian-Mihăiţă – prezent, votează 

Toma Ilie – prezent, nu votează 

Trăilă Cristina – prezentă, votează 
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Tripa Florin-Dan – prezent, nu votează 

Tudor Beatrice – prezentă, nu votează 

Turcan Raluca – prezentă, votează 

Turcescu Robert-Nicolae – prezent, votează 

Tuşa Adriana Diana – prezentă, nu votează 

Ţachianu Marian – absent 

Ungureanu Emanuel-Dumitru – prezent, votează 

Ursu Răzvan-Ion – prezent, nu votează 

Varga Glad-Aurel – prezent, votează 

Varga Vasile – prezent, votează 

Vasile Daniel – absent 

Vasilescu Lia Olguţa – prezentă, nu votează 

Vasilică Radu Costin – prezent, nu votează 

Vass Levente – prezent, votează 

Văcaru Alin Vasile – prezent, votează (Aplauze.) 

Velcea Nicolae – prezent, nu votează 

Vexler Silviu – absent 

Vişan George-Gabriel – prezent, nu votează 

Vîlceanu Dan – prezent, votează (Aplauze.) 

Vîrză Mihăiţă – prezent, nu votează 

Vlad Sergiu Cosmin – prezent, votează 

Vlăducă Oana-Silvia – prezentă, votează 

Voicu Mihai Alexandru – prezent, votează 

Vosganian Varujan – prezent, votează (Aplauze.) 

Vrăjitoru Sorinel-Marian – prezent, nu votează 
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Weber Mihai – prezent, nu votează 

Zainea Cornel – prezent, votează 

Zamfira Constantin-Cătălin – prezent, nu votează 

Zisopol Dragoş Gabriel – prezent, votează 

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu: 

Cei doi chestori ai Senatului sunt acolo? 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

Îi rugăm pe domnii senatori să vină la vot. 

Vă rog să faceţi loc pentru votul exprimat de senatori. 

Şi, domnii chestori, vă rog să vă intraţi în funcţie. 

Vă rog să lăsaţi loc pentru senatori, să voteze şi ei. 

Vă mulţumesc. 

Vă rog foarte mult... 

Vă rog foarte mult să eliberaţi spaţiul din faţa prezidiului. 

Începe votul pentru Senat. Şi vă rog să lăsaţi şi culoarul, în faţă, pentru 

a putea să-şi exercite senatorii dreptul... 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Dănăilă Leon... 

Invit pe domnul profesor Dănăilă Leon, la vot. 

Dănăilă Leon – prezent, votează (Aplauze.) 

Voci din sală: 

Bravo! 

Bine, domnule profesor! (Aplauze.) 
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Domnul Ion Marcel Vela: 

Alexandrescu Vlad-Tudor – prezent 

Andronescu Ecaterina – prezentă, nu votează 

Antal István-Loránt – prezent (Aplauze.) 

Arcan Emilia – absentă 

Arcaş Viorel – prezent, nu votează 

Avram Nicolae – absent 

Baciu Gheorghe – prezent 

Badea Viorel-Riceard – prezent (Aplauze.) 

Bădălău Niculae – prezent, nu votează 

Bădulescu Dorin-Valeriu – prezent (Aplauze.) 

Bodog Florian-Dorel – absent  

Botnariu Emanuel-Gabriel – absent 

Brăiloiu Tit-Liviu – prezent, nu votează 

Breaz Valer-Daniel – prezent, nu votează 

Bulacu Romulus – prezent, votează (Aplauze.)  

Butunoi Ionel-Daniel – absent  

Cadariu Constantin-Daniel – prezent 

Caracota Iancu – prezent (Aplauze.) 

Cazan Mircea-Vasile – prezent 

Cazanciuc Robert-Marius – absent 

Cârciumaru Florin – prezent, nu votează 

Chirteş Ioan-Cristian – prezent, votează 

Chisăliţă Ioan-Narcis – absent 

Chiţac Vergil – prezent (Aplauze.) 
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Cîţu Florin-Vasile – prezent (Aplauze.) 

Coliban Allen – prezent  

Corlăţean Titus – absent 

Costoiu Mihnea-Cosmin – absent 

Covaciu Severica-Rodica – prezentă (Aplauze.) 

Craioveanu Elena-Lavinia – absentă 

Creţu Gabriela – prezentă, nu votează 

Cristina Ioan – prezent 

Császár Károly Zsolt – prezent 

(Aplauze.) 

Cseke Attila-Zoltan – prezent 

(Aplauze.) 

Dan Carmen Daniela – absentă 

Deneş Ioan – prezent, nu votează 

Derzsi Ákos – prezent 

Diaconescu Renică – absent 

Diaconu Adrian-Nicolae – absent 

Dima Carmen – prezentă, nu votează (Aplauze.) 

Dinică Silvia-Monica – prezentă 

Dinu Nicoleta-Ramona – absentă 

Dircă George-Edward – prezent (Aplauze.) 

Dogariu Eugen – absent 

Dumitrescu Cristian-Sorin – absent 

Dumitrescu Iulian – prezent (Aplauze.) 

Dunca Marius-Alexandru – prezent, nu votează 
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Fălcoi Nicu – prezent, votează 

Federovici Doina-Elena – prezentă, nu votează 

Fejér László-Ődőn – prezent, votează 

Fenechiu Cătălin-Daniel – prezent, votează (Aplauze.) 

Fifor Mihai-Viorel – prezent, nu votează 

Filipescu Răducu-George – prezent (Aplauze.) 

Ganea Ion – prezent, nu votează 

Ghica Cristian – prezent 

Gioancă Eugen – prezent, nu votează 

Gorghiu Alina-Ştefania – prezentă (Aplauze.) 

Goţiu Remus Mihai – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Hadârcă Ion – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Hărău Eleonora-Carmen – prezentă, votează 

(Aplauze.) 

Ilea Vasile – prezent, votează (Aplauze.) 

Ilie Viorel – prezent, votează (Aplauze.) 

Iliescu Cătălin Lucian – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Ionaşcu Gabi – prezent, votează 

(Aplauze.) 

Iordache Virginel – absent 

Iriza Scarlat – absent 

László Attila – prezent 
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Leş Gabriel-Beniamin – prezent, nu votează 

Lungu Dan  – prezent 

Lupu Victorel – absent 

Manoliu Dan – absent 

Marciu Ovidiu-Cristian-Dan – absent 

Marin Gheorghe – absent 

Marin Nicolae – prezent, votează (Aplauze.) 

Marussi George-Nicolae – prezent, votează 

Matei Constantin-Bogdan – prezent, nu votează 

Mazilu Liviu-Lucian – prezent, nu votează 

Meleşcanu Teodor-Viorel – prezent, nu votează (Vociferări. 

Rumoare.) 

Domnul Teodor-Viorel Meleşcanu: 

Vă mulţumesc din suflet! 

Mulţumesc pentru ovaţii! 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Mihail Radu-Mihai – prezent 

Mihu Ştefan – prezent, nu votează 

Mirea Siminica – prezentă, nu votează 

Moga Nicolae – prezent, nu votează 

Nicoară Marius-Petre – prezent, votează (Aplauze.) 

Nicolae Şerban – absent 

Niţă Ilie – prezent, nu votează 

Novák Csaba-Zoltán – prezent (Aplauze.) 
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Oprea Mario-Ovidiu – prezent (Aplauze.) 

Oprea Ştefan-Radu – prezent, nu votează 

Orţan Ovidiu-Florin – absent 

Paţurcă Roxana-Natalia – prezentă, nu votează 

Pavel Marian – prezent, nu votează 

Pauliuc Nicoleta – prezentă, votează (Aplauze.) 

Pănescu Doru-Adrian – absent 

Pereş Alexandru – prezent 

Pîrvulescu Eugen – prezent 

Pop Gheorghe – absent 

Pop Liviu-Marian – prezent, nu votează 

Popa Cornel – prezent, votează la final 

Este domnul chestor. 

Popa Ion – prezent, votează (Aplauze.) 

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton – prezent 

Preda Radu-Cosmin – prezent, nu votează 

Presadă Florina-Raluca – prezentă 

Resmeriţă Cornel-Cristian – absent 

Romaşcanu Lucian – prezent, nu votează 

Rotaru Ion – absent 

Ruse Mihai – absent 

Salan Viorel – prezent, nu votează 

Savin Emanoil – absent 

Sbîrnea Liliana – absentă 

Scântei Laura-Iuliana – prezentă 
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Sibinescu Ionuţ – prezent, nu votează 

Silistru Doina – prezentă, nu votează 

Simionca Ioan – absent 

Smarandache Miron-Alexandru – prezent, nu votează 

Soporan Aurel-Horea – absent 

Stan Ioan – prezent, nu votează 

Stănescu Paul – prezent, nu votează 

Stângă George-Cătălin – prezent, votează  (Aplauze.) 

Stocheci Cristina-Mariana – prezentă, nu votează 

Şoptică Costel – prezent 

Talpoş Ioan-Iustin – prezent (Aplauze.) 

Tánczos Barna – prezent 

Teodorovici Eugen-Orlando – prezent, nu votează 

Toma Cătălin Dumitru – prezent 

Toma Vasilică – absent 

Trufin Lucian – prezent, nu votează 

Turos Lóránd – prezent 

Ţapu Nazare Eugen – prezent 

Ţuţuianu Adrian – prezent 

Valeca Şerban-Constantin – absent 

Vela Ion Marcel – prezent, votez la final 

Vulpescu Ioan – absent 

Wiener Adrian – prezent 

Zamfir Daniel-Cătălin – absent 
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Am închis lista parlamentarilor din Senat. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Domnule Vela, haideţi, pentru shooting, repede, 3 minute. Şi 

pe urmă... 

Hopa, aţi scăpat-o. Arză-o-ar focul de bilă! 

Dintre chestori... 

Domnule Vela, sunteţi un mare artist. 

Puneţi capacele pe urne, săculeţii cu bilele, la fel. Haideţi! 

La Biroul permanent, membrii Biroului permanent! 

 

După pauză 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Vă rog frumos să luaţi loc. 

Vă rog, domnul Vela. 

Domnul Ion Marcel Vela: 

Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, 

Stimaţi membri ai fostului Guvern, 

(Aplauze. Ovaţii.) 

Vă dau citire procesului-verbal referitor la rezultatul votului 

exprimat de către deputaţi şi senatori asupra moţiunii de cenzură 

iniţiate de 237 de deputaţi şi senatori. 

Birourile permanente ale celor două Camere ale 

Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând 
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la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi 

senatori, prin vot secret cu bile, asupra moţiunii de cenzură iniţiate de 

237 de deputaţi şi senatori, au constatat următoarele: 

- Numărul total al deputaţilor şi senatorilor: 464; 

- Numărul deputaţilor şi senatorilor prezenţi: 399; 

- Numărul total de voturi exprimate: 245; 

- Numărul de voturi anulate: 3; 

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 242, din care 

- voturi pentru adoptarea moţiunii de cenzură: 238. (Aplauze. 

Ovaţii.) 

- voturi contra moţiunii de cenzură: 4; 

- abţineri: 0. 

Potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Constituţia 

României, moţiunea de cenzură se adoptă cu votul majorităţii 

deputaţilor şi senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minimum 233 

de voturi pentru. 

Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de parlamentari au 

fost prezenţi 399, dintre care 238 au votat pentru, moţiunea de cenzură 

se constată că a întrunit majoritatea voturilor cerută de Constituţie 

pentru adoptare. 

Mulţumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Mulţumesc şi eu, domnule secretar. 

Având în vedere rezultatul voturilor exprimate de deputaţi şi 

senatori, constatat de Birourile permanente şi consemnat în procesul-
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verbal prezentat, moţiunea de cenzură a întrunit numărul de voturi 

necesare prevăzut de art. 113 alin. (1) din Constituţie pentru adoptare. 

Ca urmare, în temeiul prevederilor constituţionale şi 

regulamentare, Parlamentul României adoptă moţiunea de cenzură, 

retrage încrederea acordată Guvernului prin Hotărârea Parlamentului 

nr. 1/2018. 

Potrivit art. 110 alin. (4) din Constituţie, Guvernul al cărui 

mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru 

administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de 

membrii noului Guvern. 

Ordinea de zi a fost epuizată. 

Declar închisă şedinţa comună. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14:46. 


