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1. Suspendarea ședinței din lipsa cvorumului. 2 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 11 noiembrie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 14.19. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Dacă cineva nu a semnat lista de prezență, vă rog să o faceți, se pare că suntem mai mulți decât 

am semnat. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Fac un al doilea apel către senatorii prezenți în sală care nu au semnat lista de prezență – dacă 

nu semnează, am rugămintea să părăsească sala, în condițiile în care nu vor să participe la cvorum. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Vă propun să așteptăm până la ora 15.00 colegii care sunt prin clădire și au spus că vor să vină 

la vot. Să facem o verificare a cvorumului la ora 15.00. 

Domnule Fenechiu, sunteți în cvorum. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Aș vrea să invit liderii de grup la tribună. Evident, cei prezenți. 

PAUZĂ 

 Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Avem un singur lider de grup prezent, domnul Radu Oprea, liderul Grupului PSD. L-am văzut 

și pe domnul Fenechiu în sală, dar nu mai este în acest moment. 

Din numărul necesar de voturi, de 68, și-au înregistrat prezența 58. 

În aceste condiții, nu ne rămâne decât să constatăm că… 
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Vă rog, domnul Corlățean. 

Domnul Titus Corlățean: 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Eu aș vrea să fac o scurtă declarație legată de situația de blocaj în care se află Senatul României 

și să constatăm că în timp ce unii membrii ai Senatului, că sunt pe liste locuri eligibile, că nu sunt pe 

liste locuri eligibile, își fac datoria față de nația care i-a votat și de partidul din care au făcut/fac 

parte/vor fi făcând parte și vin la muncă, alții, o bătaie de joc la adresa acestei națiuni, sunt absenți de 

trei săptămâni de la lucrările Senatului în plen, în Biroul permanent, își iau foarte bine indemnizația 

fără niciun fel de rușine, pentru că recurg la tot felul de jocuri de doi bani. 

Deci eu vă solicit, domnule președinte, să instructați Secretariatul General să facă o analiză 

dacă există în regulament posibilitatea să li se taie indemnizațiile chiulangiilor din Senatul României. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule vicepreședinte. 

Rog secretariatul să ia act de declarația domnului Corlățean și să începem o procedură de verificare. 

Stimați colegi, 

Mulțumindu-vă pentru prezență, constat că nu avem cvorum și declar ședința închisă. 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 15.03.  

 


