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29 iunie 2021 – ședință comună 

 

 

S U M A R 
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1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de 

lucru. 

7. 

2. Dezbaterea şi votul asupra moţiunii de 

cenzură intitulate „România eşuată. Recordul 

«fantastic» al Guvernului Cîţu”, iniţiate de 156 deputaţi 

şi senatori (respinsă). 

11. 

3. Informare privind depunerea la secretarii 

generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea 

exercitării de către deputați și senatori a dreptului de 

sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi: 

141. 

 Legea pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor și pentru modificarea Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară (Pl-x 125/2021; adoptată 

în procedură de urgență); 

 

 Legea privind unele măsuri temporare 

referitoare la concursul de admitere la Institutul 

Național al Magistraturii, formarea profesională 

inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de 

absolvire a Institutului Național al Magistraturii, 

stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și 

procurorilor stagiari, precum și la concursul de 

admitere în magistratură (Pl-x 567/2020; adoptată în 

procedură de urgență); 
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 Legea pentru modificarea Ordonanței 

Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea  

Inspectoratului de Stat în  Construcții - I.S.C. (PL-x 

244/2021; adoptată în procedură de urgență);  

 

 Legea pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea 

și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației (PL-x 142/2021; 

adoptată în procedură de urgență); 

 

 Legea pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 42/2021 privind ratificarea 

Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, 

de amendare a Acordului dintre Guvernul României și 

Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile 

transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, 

la 12 octombrie 2011 (PL-x 227/2021; adoptată în 

procedură de urgență);                                                                  

 

 Legea privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 

privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece (PL-x 87/2021; adoptată în procedură de 

urgență);  
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 Legea privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 

privind organizarea și desfășurarea recensământului 

populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-

x 270/2021; adoptată în procedură de urgență);  

 

 Legea privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 187/2020 pentru modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2020 

privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de 

prevenție a activităților didactice aferente anului 

școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de 

infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 (PL-x 26/2021; 

adoptată în procedură de urgență); 

 

 Legea pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele 

măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe nerambursabile 

destinate dezvoltării regionale în România (PL-x 

507/2020; adoptată în procedură de urgență);                      

 

 Legea pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în 

domeniul registrului comerțului (PL-x 34/2021; 

adoptată în procedură de urgență); 
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 Legea pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 

fiscale (PL-x 533/2019; adoptată în procedură de drept 

comun); 

 

 Legea pentru modificarea și completarea 

Legii serviciului public de alimentare cu energie 

termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al 

art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența 

energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 

567/2008; adoptată în procedură de drept comun); 

 

 Legea pentru modificarea art. 1 alin. (1) din 

Legea nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri 

din domeniul public al statului și din administrarea 

Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe 

Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - 

Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în 

domeniul public al municipiului Brașov și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Brașov, județul Brașov (PL-x 266/2021; adoptată în 

procedură de drept comun); 

 

 Legea pentru modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea 

și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 

464/2019; adoptată în procedură de drept comun); 
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 Legea pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea 

producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu 

grad mare de risc (PL-x 436/2018; adoptată în 

procedură de drept comun);                  

 

 Legea pentru modificarea Anexei nr. I la 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PL-x 276/2021; 

adoptată în procedură de drept comun); 

 

 Legea pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și 

pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și 

a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea 

fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de 

plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/413/JAI a Consiliului (PL-x 162/2021; adoptată 

în procedură de urgență); 

 

 Legea pentru completarea Legii nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 214/2021; 

adoptată în procedură de drept comun); 
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 Legea pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea 

semnăturii electronice avansate sau semnăturii 

electronice calificate, însoțite de marca temporală 

electronică sau marcă temporală electronică calificată 

și sigiliul electronic calificat al angajatorului în 

domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative (PL-x 263/2021; 

adoptată în procedură de urgență). 
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S T E N O G R A M A 

ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului 

din ziua de 29 iunie 2021 

 

 

Ședința a început la ora 14.15. 

 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ludovic 

Orban, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna deputat 
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Oana Murariu, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul senator 

Ion Mocioalcă, secretar al Senatului. 

Din prezidiu a făcut parte și doamna senator Anca Dana 

Dragu, președintele Senatului. 

 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Domnilor miniștri, 

Am rugămintea să vă ocupați locurile în sală, pentru a putea 

începe ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. 

Domnule prim-ministru, 

Doamnă președinte al Senatului,  

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,  

Doamnelor și domnilor miniștri, 

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și 

Senatului, de astăzi. Vă anunț că, din totalul de 466 de deputați și 

senatori, și-au înregistrat prezența 364. 

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru 

ședința comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două 

Camere, au fost distribuite. 

Dacă există obiecții? Nu. 

Supun votului ordinea de zi. 

Votați, vă rog. 

291 de voturi pentru, 3 voturi contra și două abțineri. 

A fost aprobată ordinea de zi. 
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În legătură cu programul de lucru, dacă există obiecții? Nu. 

Votați, vă rog. 

Cu 354 de voturi pentru, 3 voturi contra și două abțineri, 

programul de lucru a fost adoptat.  

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Încep prin a ura la mulți ani colegilor care poartă numele 

Sfinților Apostoli Petru și Pavel. 

Pe ordinea de zi avem dezbaterea și votul asupra moțiunii de 

cenzură inițiate de 156 de deputați și senatori, în conformitate cu 

prevederile art. 113 din Constituție și ale art. 94 din Regulamentul 

activităților comune. 

Vă informez că, după prezentarea moțiunii de cenzură în 

ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din ziua de miercuri, 

23 iunie 2021, nu au fost înregistrate cereri de retragere a semnăturii. 

Întreb, în plenul celor două Camere, dacă există o astfel de 

cerere de retragere a semnăturii? Nu. 

Pentru dezbaterea moțiunii 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 și la încheierea dezbaterilor; 

- Grupurilor parlamentare din Cameră și Senat li se alocă 

timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în 
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calcul câte 10 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă 

timpul alocat deputaților și senatorilor neafiliați. 

Astfel, timpul alocat este următorul:  

- Grupurile parlamentare ale PSD – 26 de minute; 

- Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal – 22 

de minute; 

- Grupurile parlamentare ale USR – 13 minute; 

- Grupurile parlamentare AUR – 7 minute; 

- Grupurile parlamentare ale UDMR – 5 minute; 

- Grupul parlamentar al minorităților naționale – 3 minute; 

- Deputații și senatorii neafiliați au la dispoziție un minut. 

În total sunt 77 de minute alocate dezbaterii. 

Dacă aveți obiecții? 

Dacă nu, supun votului. 

Votați, vă rog. 

Cu 368 de voturi pentru, 4 voturi contra și două abțineri, 

propunerea de alocare a timpilor e dezbatere a fost aprobată. 

Am primit din partea grupurilor parlamentare lista vorbitorilor. 

O să-i dau citire. Dacă există vreo modificare sau vreo neconcordanță, 

vă rog să-mi spuneți. 

Din partea Grupurilor parlamentare ale PSD, s-au înscris la 

cuvânt Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu, Marius Budăi 

și Alfred Simonis. 

Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Național 

Liberal – Virgil Guran, Gabriel Andronache și Pavel Popescu. 
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Din partea Grupurilor parlamentare ale USR – domnul senator 

Mihail Radu-Mihai și doamna deputat Cosette-Paula Chichirău.  

Din partea Grupurilor parlamentare AUR – domnul deputat 

George Simion, domnul senator Claudiu Târziu. 

Din partea Grupurilor parlamentare ale UDMR – domnul 

senator Turos Lóránd. 

Din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale nu 

avem înscrieri la cuvânt și am înțeles că ați împărțit timpul fifty-fifty. 

Din partea deputaților și senatorilor neafiliați, doamna senator 

Șoșoacă. (Aplauze.) 

Deci, dacă nu există modificări față de propunerile grupurilor 

parlamentare, asta va fi lista vorbitorilor. Sigur, vom da cuvântul într-o 
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modalitate care să nu presupună ca un grup parlamentar să-și epuizeze 

timpul de vorbire total cu toți vorbitorii, ci cu o anumită alternanță.  

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul 

activităților comune, îi dau cuvântul domnului senator Lucian 

Romașcanu pentru prezentarea moțiunii de cenzură. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Doamnă președinte al Senatului, 

Domnule președinte al Camerei Deputaților, 

Domnule prim-ministru al Guvernului, sau poate mai bine 

președinte al Guvernului, căci v-a ales o Românie, nu-i așa?! O să aflăm 

probabil care Românie v-a ales! 

Dragi colegi de la USR PLUS, 

Vă mulțumesc că mulți dintre voi ați decis să întrerupeți 

concediul de maternitate, ca să fiți alături de noi la această lectură. 

(Aplauze.) 

Dragi colegi liberali, 

Vă mulțumim că, uitându-ne în ochii dumneavoastră, ne uităm 

în ochii doamnei Turcan. Nu mulți au șansa asta. 

Dragi colegi de la UDMR,  

Dragi reprezentanți ai minorităților naționale,  

Vă voi citi astăzi, din nou, moțiunea de cenzură ce a fost 

redactată în premieră împreună cu partenerii din sindicate, din 

patronate, din IMM-uri, și care reprezintă puncte de vedere ale întregii 
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societăți, în contextul în care mai mult de 70% din populația României 

crede că ne îndreptăm într-o direcție greșită. 

Deci, moțiune de cenzură. 

„România eșuată. Recordul «fantastic» al Guvernului Cîțu” 

Motto: 

 „Prin fumul de țigări, ca-n nouri,  

 Gândeam la lumi ce nu există...”  

 George Bacovia – „Seară tristă” 

Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce România și economia 

României spre prăpastie, cu o viteză uluitoare! România trăiește de pe 

o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi astronomice. 

Prețurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit. Facturile s-au 

dublat, alimentele de bază au devenit bunuri de lux, medicamentele 

esențiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a 

ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depășit 6 lei. Numai „lucruri 

fantastice”! 

Datoria publică bate record după record, iar de ținta de deficit 

de 3% nu își mai amintește nimeni. Cu toate acestea, alocațiile, salariile 

și pensiile sunt înghețate și antreprenorii se plâng că statul nu le plătește 

lucrările efectuate. Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat. 
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Și atunci, întrebarea aflată pe buzele tuturor românilor este: „Ce ați 

făcut cu banii, domnule Cîțu?!”. 

Ați scumpit viața oamenilor, ca să puteți trăi voi pe picior 

mare! 

Ați bătut un record „fantastic”! Asta ați făcut! 

Domnule Cîțu, sunteți în fruntea celei mai proaste guvernări 

economice din ultimii 30 de ani! În timp ce camarila politică și firmele 

de partid au profituri grase, majoritatea românilor își vede redusă în 

fiecare secundă puterea de cumpărare. Deși dumneavoastră, din biroul 

de la Victoria, total rupt de realitate, scrieți pe Facebook altceva. 

În realitate, efectele guvernării PNL-USR PLUS-UDMR sunt 

crunte – creșterea prețurilor la alimentele de bază, medicamente și 

utilități este de peste 10%, în timp ce salariile și pensiile au înghețat. 

Aceasta înseamnă scăderea cu 10% a puterii de cumpărare pentru 90% 

dintre salariați și pensionari. 

Mai mult, BNR anunță o dublare a inflației în 2021. Este 

efectul creșterii dramatice a costului vieții: +7% la pâine, +22% la 

fasole, +13% la ulei, +8% la brânză, + 29% la combustibil, +20% la 

energie, +25% la gaze și +7,5% la apă. Iar de la 1 iulie vin noi scumpiri. 

La fel de „fantastice”! Și, din păcate, toate aceste creșteri au fost 

resimțite din plin de toți românii. 

Singura grijă a Guvernului Cîțu a fost să amâne până în 2023 

adoptarea măsurilor de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, tocmai 
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acei români care o duc cel mai greu și pentru care dublarea facturilor la 

utilități face diferența între a avea ce pune pe masă sau nu. 

Și, de aceea, trebuie să plecați! 

Pentru prima dată după Revoluție, hoția a fost oficializată prin 

lege! 

Peste toate acestea însă, peste noapte, în bugetul țării a apărut o anexă, în 

care banii publici au fost direcționați exclusiv administrațiilor locale 

conduse de partidele puterii. Asta v-a fost prioritatea, nu soluții pentru 

creșterea încasărilor la buget. Niciun deranj pentru evazioniști și 

speculanți, nicio măsură de reducere a risipei banului public. Zero 

eforturi de profesionalizare a administrației publice. Dimpotrivă, în 

posturi-cheie din economie au fost numiți „oamenii cu școala vieții”, 

analfabeți la Apele Române, cioclii la spitale, cosmeticiene la 

ROMATSA, șomeri, a căror singură idee erau „afacerile” dubioase și 

achizițiile publice la suprapreț. Asta ați făcut pe banii românilor, în timp 

ce lor le-ați înghețat veniturile! 

Încă un motiv pentru ca acest Guvern să plece! 

Ați distrus firmele românești și ați transformat țara în amanet! 

Așa cum precedenta guvernare PNL nu a avut capacitatea de a 

gestiona criza provocată de COVID-19, guvernarea PNL-USR PLUS-

UDMR nu are competența de a aduce revenirea economică, care să se 

regăsească în mod real în nivelul de trai al românilor. Creșterile sunt 

din pix, în timp ce împrumuturile înrobitoare sunt groaznic de reale. 

De luni de zile asistăm la o guvernare pe datorie, care ne 

împovărează pe toți românii pentru următorii 30 de ani cu împrumuturi 

de 1.000 de euro secundă. Nimeni nu știe ce ați făcut cu cele 34 de 
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miliarde de euro cu care a fost îndatorată România în ultimele 18 luni. 

Suntem în iunie și Guvernul nu a publicat încă datele privind datoria 

guvernamentală la sfârșit de aprilie, ca să vadă toți românii că deja s-a 

depășit pragul de 50% din PIB. Un nou record istoric „fantastic”, 

domnule Cîțu! Asta în condițiile în care, pe timpul guvernării PSD, 

România avea a patra cea mai mică datorie guvernamentală netă din 

UE, de 34,6% din PIB, în condițiile în care guvernarea PSD a lăsat și o 

rezervă financiară în Trezorerie de 5,2 miliarde de euro. Cu toate 

acestea, în guvernarea PNL-USR PLUS- UDMR viitorul economic și 

social al României a fost amanetat. 

E adevărat, modelul PNL-USR-UDMR ajută economic alte 

state, nu România! 1.500 de euro pe minut se adaugă la deficitul 

comercial al țării. Asta înseamnă importuri mai mari decât exporturile, 

în fiecare zi a guvernării Cîțu. 

Astfel, românii subvenționează producția și locurile de muncă 

din alte state, de unde importăm masiv. Din nou, zero soluții din partea 

Guvernului PNL-USR PLUS-UDMR, pentru a diminua acest 

dezechilibru grav care ne îngroapă economia. 

În același timp, marile măsuri pentru salvarea economiei 

românești din criza profundă adusă de guvernarea ignorantă și 
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incompetentă a dreptei au lipsit și lipsesc total. Doar promisiuni 

electorale, care s-au topit a doua zi după alegeri! 

Din cele 57 de măsuri pentru IMM-uri scrise în Programul de 

guvernare, 55 au fost anulate. 

Miliardul de euro fluturat IMM-urilor în campania electorală 

s-a transformat în cea mai sinistră minciună. Doar o treime din firme au 

primit banii pentru capital de lucru. Iar Măsura 3 - Capital de investiții 

- este anulată cu totul. 28 de mii de antreprenori au fost transformați în 

infractori de către inconștientul ministru-hacker Năsui. Acesta a intrat, 

împreună cu acoliții lui, pe platforma de înregistrare a programului și, 

pentru a scăpa de rigorile legii, a făcut denunț la DNA. Asta, în loc de 

singura soluție rezonabilă - demisia și, eventual, autodenunțul - pentru 

că, nu-i așa, ministrul este un susținător înfocat al „fără penali în funcții 

publice”. 

Pierderile generate de anularea Măsurii 3 sunt de 10.000 de 

locuri de muncă și de 300 de milioane de euro doar din taxe pe salarii 

în următorii 5 ani. Între timp, antreprenorii care au menținut angajații și 

au plătit taxele, în speranța ajutorului de la stat, primesc somații de plată 

de la ANAF. 

Distrugătorii economiei, Năsui, Ghinea și Cîțu, nu s-au oprit 

aici. Au anulat și Programul de promovare a exporturilor și Programul 

de internaționalizare a companiilor românești. Dezechilibrul balanței 

comerciale nu este o problemă pentru ei. Doar în închipuirea lor, în 

special a premierului, economia duduie. Producția farmaceutică s-a 

redus cu 15% în primul trimestru, iar cea de îmbrăcăminte cu 17%. 
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România are cel mai mic procent din PIB alocat pentru stimularea 

economiei dintre țările UE - 2,3%. Ați dus țara pe ultimele locuri în 

clasamentul FMI, mai jos decât Kenya, Tunisia, Ghana. Vești bune?! 

„Fantastice”, domnule Cîțu! 

Și, pentru veștile acestea „fantastice”, trebuie să plecați! 

Acestea sunt rezultatele economice concrete, nu trâmbițata 

creștere economică din pix. Prin austeritate, ați distrus capitalul 

românesc. Din lipsă de cerere, tot mai multe afaceri românești mici se 

închid. Radierile de societăți au fost, în primele 4 luni din acest an, cu 

44% peste cele din aceeași perioadă a anului 2020. Ați generat, printr-

o politică aberantă, cercul vicios al austerității – scăderea puterii de 

cumpărare înseamnă cerere redusă și diminuarea în consecință a 

capacității de producție – iar asta înseamnă șomaj și totul generează 

scăderea și mai severă a puterii de cumpărare. Este o lecție de manual 

despre cum să bagi o țară în criză economică, predată de marele finanțist 

postliberal și preapocaliptic, Cîțu. 

HoReCa așteaptă și astăzi ajutoarele promise. Voucherele de 

vacanță au fost anulate pentru 2021, să se descurce hotelierii pe cont 

propriu. Plata celor 20%, diferența între cifra de afaceri din 2019 și cea 

din 2020, devine o glumă demnă de Radio Erevan: „Da, ajutorul de stat 

va fi achitat, dar cu două precizări. Nu 20%, ci 8%, și nu acum, ci peste 

câteva luni, dacă aveți norocul să supraviețuiți până atunci”. 

Suntem martorii unei guvernări cu zero credibilitate internă și 

externă. România se împrumută la dobânzi de 10 ori mai mari decât 

media UE. Atenție, de 21 de ori mai scump decât Bulgaria, de 3 ori mai 
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scump decât Grecia - țară trecută prin faliment - și de două ori mai 

scump decât Polonia. 

Și nu doar prin împrumuturile imense, ci și prin scăderea 

exporturilor și prin anularea Programului de internaționalizare a 

companiilor românești, practic, vindeți România la bucată! În timp ce 

Germania, Franța, Italia, Spania, Cehia, Ungaria, Polonia, chiar și 

Bulgaria își consolidează sistemul companiilor strategice deținute de 

stat, guvernarea Cîțu face exact pe dos. Deși v-ați bătut cu pumnii în 

piept - „Deh, vine dreapta la putere!” -, niciun moment nu v-ați propus 

să consolidați capitalul românesc, mic sau mare, de stat sau privat! Doar 

ați dat un brânci în prăpastie capitalului privat și ați urzit planuri de 

vânzare a ceea ce a rămas profitabil în domeniile de importanță 

strategică în România - energie, comunicații, transport, bancar. Dacă nu 

vă blocam planurile, noi, cei de la PSD, prin Legea de interzicere a 

vânzării companiilor de stat profitabile, până acum statul român nu mai 

avea nimic. 

Vreți un popor sărac, de salariați plătiți cu doi lei pe zi. 

În ultimul an, guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR a readus în 

starea de sărăcie extremă 120.000 de români, asta după ce guvernarea 

PSD redusese cu 1,9 milioane persoane numărul acestor români 

necăjiți. Astăzi, fiecare român este mai dator cu 1.700 de euro - peste 

8.000 de lei. Mai mult, Guvernul pregătește un nou împrumut de 15 

miliarde de euro, prin PNRR. Fiecare român va mai datora în plus peste 
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2.500 de euro după ce Guvernul va lua și acest credit. Iar prețul acestui 

nou împrumut este chiar sărăcirea românilor. 

Ceea ce nu vreți să știe țara este că acest credit anulează 

venituri de peste 14 miliarde de euro. Vorbim despre confiscarea a peste 

9,5 miliarde de euro din veniturile suplimentare, pe care pensionarii le-

ar fi primit până în 2024, dacă Legea nr. 127/2019 ar fi fost aplicată; 

apoi, de confiscarea a aproape 3 miliarde de euro din veniturile 

suplimentare pe care copiii le-ar fi primit până în anul 2024, dacă Legea 

privind dublarea alocațiilor ar fi fost aplicată, plus confiscarea a peste 

1,5 miliarde de euro din veniturile medicilor și profesorilor care au 

așteptat aplicarea Legii nr. 153/2017 a salarizării unitare în sectorul 

public, și care încă mai așteaptă. 

Ce va genera această confiscare? Sărăcie și datorie, români 

alungați din țară, pentru că aici nu mai au decât perspectiva austerității. 

În anul 2020, peste 100.000 de români au plecat, izgoniți de guvernarea 

pe datorie și de teama de a li se confisca viitorul. Femeile se tem să mai 

nască copii într-o țară nesigură. În 2020 s-au născut cei mai puțini copii 

din 1930 încoace – un alt record istoric negativ „fantastic”, domnule 

Cîțu! 

Falimentul economiei românești în epoca guvernării PNL-

USR PLUS-UDMR a condus la explozia dramatică a numărului de 

șomeri. Datele oficiale arată că România are azi 464.000 de șomeri, plus 

113.000 față de sfârșitul guvernării PSD. 

Guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR a readus austeritatea 

pentru a ține românii blocați în cercul vicios al salariilor mici. S-a 
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revenit la munca pe 2 lei, așa cum le indica românilor numărul 2 în 

ierarhia puterii de azi. Guvernul austerității a lovit, în primul rând, în 

cei mai năpăstuiți dintre români. Salariul minim brut a fost mărit în 

batjocură, cu nici 70 de lei, ceea ce înseamnă 2 lei net în plus pentru 

munca pe o zi. O creștere „fantastică”, nu-i așa?! O tremie din 

contractele de muncă din România sunt pe salariu minim, domnule 

Cîțu! V-ați bătut joc de milioane de oameni, aruncându-le „fantastica” 

mărire de 2 lei pe zi! 

Nu ați vrut să se schimbe nimic nici în viitor! Doar așa se 

explică amânarea adoptării mecanismului de stabilire a salariului minim 

pentru anul 2023. Mai mult, ați cerut și europarlamentarilor români să 

respingă inițiativa europeană pentru un salariu minim decent la nivelul 

Uniunii. 

Și pentru asta trebuie să plecați! 

Vreți să reformați pensiile, prin eliminarea fizică a viitorilor 

pensionari! 

Doar atât nu ați scris în proiectul de lege adoptat de Guvern, 

că decizia de pensionare se va elibera doar în baza certificatului de 

deces. 

Nu v-a fost de ajuns înghețarea veniturilor - salarii, pensii, 

alocații. Folosind-o pe post pe oracol al groazei pe Raluca Turcan, le 

dați acum lovitura de grație românilor prin creșterea vârstei de 

pensionare până la 70 de ani. La cât a scăzut speranța de viață de când 

guvernați, o să transformați pensia direct în ajutor de înmormântare. Iar, 

prin interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, veți lovi în mod 
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neghiob tot în domenii ca sănătatea și educația, unde criza de personal 

era rezolvată inclusiv prin angajarea unor profesioniști aflați la pensie. 

Culmea prostiei! Să îngheți veniturile oamenilor, dar să vrei să 

le iei mai mulți bani prin contribuțiile sociale, promițându-le pensii mai 

mari în 2035. Cât de inconștient să fii ca să gândești așa?! Ministrul 

Turcan însă dovedește românilor în fiecare zi că nu există limite. 

Așa-zisa „reformă” a pensiilor nu rezolvă de fapt niciuna 

dintre marile probleme ale sistemului de pensii românesc. Dimpotrivă, 

le agravează. V-ați dus singuri la Bruxelles, cu măsurile de austeritate, 

pentru că altceva nu știți să faceți. Faceți aceleași greșeli ca în 2010, dar 

sperați să obțineți alte rezultate. Cum? 

Ați înghețat și pensia minimă la 800 de lei, anulând majorarea 

din 2021. Și, atenție, pensia minimă o primesc și oameni care au 

contribuit între 15 și 35 de ani la fondul de pensii, nu asistații social, așa 

cum în mod ticălos propagă PNL-ul în spațiul public. Ați anulat integral 

și creșterile de venituri și creșterea puterii de cumpărare realizate în 

timpul guvernării PSD. Românii au acum, alături de bulgari, cele mai 

mici venituri din UE. Așa arată austeritatea care va mări sărăcia și 

inegalitățile sociale. 

Va trebui să plecați, domnule Cîțu, înainte de a distruge de tot 

această țară! 

Ați transformat PNRR din Redresare în Sărăcire Programată! 

V-ați bătut joc de șansa României de a-și reveni după criza 

sanitară și cea economică. În mod criminal, pentru scopurile voastre 
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meschine de a vă asigura pe viață după acest mandat, ați deturnat și 

marea șansă a banilor europeni. 

Ați prezentat un vis numit pompos „Planul Național de 

Redresare și Reziliență”, un plan care trebuia să fie pentru România și 

pentru toți românii a fost confiscat pentru interese economice ale 

grupurilor voastre clientelare, cu alocări impresionante pentru firme de 

casă sau pentru administrațiile conduse de PNL-USR PLUS-UDMR. 

România va plăti mai mulți bani la bugetul UE și va rambursa peste 15 

miliarde de euro pentru ca banii din PNRR să ajungă în buzunarele 

clientelei voastre politice. Nu-i prea mult, deja? Până și Comisia 

Europeană v-a scris, negru pe alb, asta. Sunt „fantastice” și observațiile 

Comisiei, nu-i așa, domnule Cîțu?! 

Adevărul este că ați propus un plan, ținut de altfel secret de 

voi, apostolii transparenței, un plan în care banii se duc discriminatoriu 

și inechitabil preponderent spre județele bogate, generând o polarizare 

economică excesivă. Sacrificați peste 60% din teritoriul național, deși 

toți vor contribui la returnarea lor, și moldovenii, și oltenii, și muntenii. 

În loc să echilibreze regiunile, așa cum a cerut de altfel și Comisia 

Europeană, guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR produce un 

dezechilibru social și economic și mai grav – pentru 60% din România 

sărăcire masivă. 

De altfel, sărăcirea românilor și scăderea nivelului lor de trai, 

împachetate „fantastic” sub forma așa-ziselor „reforme”, sunt singurele 
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certitudini din planul pe care „Guvernul fantastic” l-a trimis la 

Bruxelles. 

Dezvoltarea României, reducerea decalajelor, creșterea 

nivelului de trai, educația, sănătatea, infrastructura, agricultura și 

firmele românești mai pot aștepta. Deocamdată, atât candidatul Cîțu, 

cât și candidatul Barna au de câștigat niște alegeri interne în PNL și 

USR PLUS. Mai miră pe cineva că singura lor grijă a fost transformarea 

PNRR-ului în vițelul de aur al baronetului și clientelei lor de partid?! 

Mai miră pe cineva că, pentru a-și salva pielea, cei doi nu au decât 

deviza „După noi, potopul”?! 

Ați centralizat controlul asupra companiilor cu capital de stat, 

pentru a servi mai bine intereselor propriei clientele politice, chiar dacă 

mimați descentralizarea sau transparența. În loc să întăriți, să 

capitalizați companiile de stat, vreți să tocați 30 de milioane de euro 

pentru servicii de consultanță. Culmea, tocmai pentru a distruge și 

ultima șansă a acestor companii de stat. 

Reacția Comisei Europene față de PNRR v-a încurcat însă 

planurile, de aceea ați sărit toți, în haită, să manipulați. Toate planurile 

trimise de statele membre vor fi aprobate într-un final de Comisia 

Europeană. Problema majoră este că ministrul fondurilor europene, 

Cristian Ghinea, a trimis la Bruxelles, fără a-1 citi, bineînțeles, un plan 

foarte prost. Și de aceea România riscă să fie ultima țară din UE cu un 

PNRR aprobat de Comisie. În loc de sfârșitul lui iulie, chiar ministrul 

Ghinea a recunoscut că aprobarea ar putea veni abia la sfârșitul lunii 

septembrie. Consecințele incompetentei crase? Anul acesta va fi ratat 
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pentru România. În timp ce alte țări vor primi deja miliardele din 

prefinanțare, Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR va mai sta încă să 

corecteze planul după observațiile primite de la Comisie. 

Plecați acasă, domule Cîțu! Și luați-vă și tot guvernul de 

incompetenți! 

Ați călcat în picioare toate principiile europene privind 

dialogul social și ați înlocuit partenerii sociali tradiționali cu ONG-urile 

de casă. 

Actualul Guvern a fost surd și orb nu doar în privința 

solicitărilor organizațiilor sindicale, ci și față de toate recomandările 

instituțiilor europene pentru îmbunătățirea dialogului social și a 

negocierilor colective. 

Mai mult, v-ați folosit de PNRR ca să înlocuiți partenerii 

sociali, definiți conform legii, cu ONG-urile voastre. Guvernul de 

dreapta consideră în PNRR că dialogul cu ONG-urile este dialog social. 

Nu a surprins pe nimeni că ați eliminat sindicatele din procesul 

de consultare. Urâți sindicatele, pentru că vă atrag atenția asupra 

respectării legilor. Ați avut atacuri continue, domnule Cîțu, la adresa 

organizațiilor sindicale, nedemne de un premier care dorește să aibă 
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anvergură europeană. Vă pasă de principiile europene doar când servesc 

propriilor obiective. 

Și, pentru asta, trebuie să plecați! 

Ați condamnat sănătatea publică la o continuă terapie 

intensivă! 

Ați abordat problemele sistemului de sănătate din România cu 

priceperea unui actor ambulant. Miniștrii sănătății din guvernarea PNL-

USR PLUS-UMDR au discutat despre ceea ce nu cunosc și au acționat 

în consecință, punând în pericol viețile cetățenilor, prin lipsa de viziune, 

de asumare și de reacție în fața pericolului generat de pandemia 

COVID-19. Niciun moment, pregătirea sistemului sanitar, asigurarea 

cetățenilor că ridicarea restricțiilor nu va conduce din nou la 

reinstaurarea lor peste două luni nu s-a aflat pe agenda actualului 

Guvern. Dovada supremă este testarea, folosită la scară largă în restul 

lumii, în România rămâne extrem de redusă. 

Dar ce așteptări să aibă cineva de la un premier care, pe vremea 

când era ministru de finanțe, a semnat ca UNIFARM să facă praf un 

miliard de euro pe materiale cumpărate la suprapreț, fără licitație? 

Credea cineva că acest premier va urmări ca materialele sanitare, 

achiziționate prin pixul său, să și ajungă la populație? Să nu putrezească 

prin depozite? Asta însemna responsabilitate față de cetățenii care 

aveau nevoie de aceste materiale sanitare, dar responsabilitatea 

premierului Cîțu s-a blocat în „lucrurile fantastice”. 

Supraaglomerarea spitalelor cu pacienți COVID-19, blocarea 

secțiilor de ATI, împiedicarea accesului pacienților cu alte patologii la 
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serviciile medicale de care aveau nevoie – acestea erau problemele reale 

de care guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR trebuia să se ocupe. Dar 

incapacitatea direcțiilor de sănătate publică de a controla pandemia a 

continuat și în mandatul actualului Guvern. La fel, politizarea DSP-

urilor,  de data aceasta, cu acceptul lui Cîțu, nu a lui Orban. 

În schimb, românii au fost nevoiți să asiste la un trist concurs 

de planuri mărețe, „fantastice”, în privința controlului pandemiei prin 

vaccinare. Premierul Florin Cîțu a promis că la 1 iunie România va avea 

5 milioane de persoane vaccinate, iar la 1 august 10 milioane. 

Președintele Iohannis a mai tăiat din „fantastic” și a anunțat doar 7 

milioane de vaccinați la 1 august. 

Realitatea însă i-a contrazis pe amândoi. În lipsa unei campanii 

de informare adaptată diferitelor categorii de populație, din mediul 

urban și din mediul rural, țintele au fost - 1 iulie - și vor fi - 1 august - 

ratate cu brio. Cu un adevărat guvern „de dreapta”, discriminarea 

persoanelor nevaccinate a devenit principala „armă” la dispoziția 

Guvernului pentru convingerea populației să se vaccineze. Cum însă, 

mai ales în zona rurală, accesul la vaccinare este limitat, segregarea e 

inacceptabilă și produce deja efecte contrare. Tot mai mulți cetățeni 

refuză să se vaccineze, nu doar ca urmare a lipsei de informare, ci mai 

ales a presiunilor la care sunt supuși. 

Sarabanda declarațiilor triumfaliste ale premierului Cîțu, 

legate de campania de vaccinare, nu poate ascunde că realitatea este un 

eșec. Încă unul, alături de cel economic. Doar 25% din populație a fost 

vaccinată cu cel puțin o doză de vaccin, față de cel puțin 50% în 
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majoritatea țărilor UE. După declarațiile „fantastice” de acum două luni 

ale premierului, despre performanța programului de vaccinare, 

România a ajuns pe locul 25 din cele 27 de state membre ale Uniunii, 

la numărul de doze administrate la suta de locuitori. 

Ați făcut tot posibilul pentru a duce în derizoriu această 

campanie. Și vă mirați că astăzi sunteți la o distanță de 36 de milioane 

de mici de ținta de 10 milioane de români vaccinați? 

Teatrul Național din București v-a onorat - involuntar, dar 

glorios, domnule Cîțu! V-ați integrat total, chiar și din sală, la „Dineul 

cu proști”,  metafora perfectă pentru a ilustra campania dezastruoasă de 

promovare a vaccinării. 

În loc de o comunicare sinceră și onestă privind beneficiile și 

riscurile inerente ale noilor vaccinuri, ați pus accentul pe discriminări, 

pe amenințări, pe sancțiuni și pe restricții, ca în toată pandemia. 

În loc să le arătați românilor că vaccinul este un beneficiu 

pentru sănătate, l-ați promovat ca „o doză de libertate”. Ați divizat 

societatea, împărțind românii în „buni” și „răi”. I-ați învrăjbit pe 

români, unii împotriva altora, insinuând că cei vaccinați nu se pot 

întoarce la normalitate, din cauza celorlalți, nevaccinați încă. Dar nu ați 

făcut nimic pentru ca toți românii să aibă acces la vaccin, toți, nu doar 

cei din marile orașe. Cei de la sate, domnule Cîțu, nu sunt nici 

„conspiraționiști”, nici „negaționiști”, nici antivaxeri”, sunt doar 
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românii la care vaccinul nu a ajuns, românii din mediul rural și din 

urbanul mic, la care nu ați ajuns nici astăzi. 

În loc să reparați ce nu mergea în campania de vaccinare, să 

facilitați accesul la vaccin pentru toți românii, v-ați concentrat doar pe 

minciună, manipulare și politizare, încercând să aruncați eșecul pe 

primarii PSD. 

Cifrele oficiale dezmint clar minciuna – orașele reședință de 

județ cu cele mai mici acoperiri vaccinale din România sunt Suceava și 

Piatra Neamț, ambele conduse de primari ai PNL. 

Însă această abordare politicianistă a produs nu doar 

demobilizare, dar a pus și pune în pericol sănătatea publică, creând 

premisele creșterii numărului de cazuri în toamnă, ceea ce va afecta 

grav viața economică și socială a tuturor cetățenilor. 

Pericolul reizbucnirii pandemiei la toamnă poate compromite 

din nou funcționarea școlilor. O mare parte a profesorilor sunt încă 

nevaccinați, iar elevii, dar mai ales părinții nu sunt informați cu privire 

la beneficiile și riscurile vaccinării la copii. O nouă blocare a activității 

școlare normale ar fi dramatică, nu numai în planul învățământului, ci 

și al sănătății copiilor. Peste 90% din tulburările de adaptare și 

psihologice înregistrate în ultimul an la copii au fost cauzate de 

pandemie și închiderea școlilor, iar spre deosebire de alte state 
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europene, Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR nu a venit cu nicio 

măsură de suport sau remediere a acestor efecte. 

Încă un motiv, domnule Cîțu, de a pleca acasă! 

Grav este însă faptul că PNRR, la capitolul sănătate, conține 

doar un program guvernamental de „shopping”, care nu oferă nicio 

perspectivă românilor cu privire la accesul real și facil la servicii de 

sănătate, nimic despre întărirea sistemului de sănătate publică, care a 

demonstrat o incapacitate operativă cronică pe tot parcursul pandemiei, 

nimic despre organizarea rețelei de centre medicale comunitare și a 

rețelei de ambulatorii de specialitate care să ofere acces la consultații și 

tratament tuturor cetățenilor, indiferent de situația epidemiologică 

legată de pandemie. Actuala politică sanitară a Guvernului, comunicată 

și Comisiei prin PNRR, nu corespunde nici redresării, nici rezilienței, 

doar servește clientelei politice. 

În plus, guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR întârzie 

revenirea spitalelor suport COVID-19 la menirea lor inițială, aceea de 

a trata pacienții cu alte patologii. Ministerul Sănătății nu are niciun plan 

de rezolvare a accesului pacienților cronici în spitale, în cazul în care 

situația pandemiei în România se înrăutățește din nou. 

Românii sunt lăsați nu doar fără consultații și intervenții 

spitalicești, ci și fără tratamente. Accesul pacienților la medicamente 

inovative este în continuare îngreunat de inacțiunea Agenției Naționale 

a Medicamentului. Durata medie de autorizare a unui medicament 

inovativ este de 2 ani și jumătate, cea mai lungă din UE. Un nou record 
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„fantastic”, domnule Cîțu, un record care condamnă la moarte și la 

suferință mulți pacienți cu cancer și alte boli cronice! 

Ați adus educația din România sub semnul haosului și 

improvizației, ați compromis educația a generații întregi de elevi! 

Cel mai nociv efect al guvernării Cîțu a fost menținerea 

școlilor închise pe aproape întreaga durată a anului școlar. Din cauza 

incapacității guvernării PNL-USR PLUS-UDMR de a organiza 

învățământul cu prezență fizică în condiții de siguranță, a fost afectată 

grav șansa la educație pentru generații întregi de elevi. Este cel mai 

nociv efect, cu consecințe incalculabile asupra viitorului acestei țări. 

Doar pentru aceasta trebuia să fiți demult „măturat” din funcția de 

premier! 

O măsură temporară de reacție, învățământul online, a fost 

extinsă nejustificat pe durata unui întreg an școlar, deși opoziția a făcut 

numeroase apeluri și a oferit soluții încă de anul trecut, pentru 

redeschiderea școlilor în condiții de siguranță, deși organisme 

internaționale, precum UNICEF, OMS sau Comisia Europeană făceau 

apel pe toate vocile - „Redeschideți și mențineți școlile deschise!”, 

„Lăsați copiii să meargă la școală!”, pentru că riscul pandemic este mult 

mai mic decât dezastrul provocat în educație și decât afectarea psiho-

socială pe termen lung a copiilor. 

Singura explicație rațională pentru această încăpățânare a 

Guvernului Cîțu de a menține școlile închise a fost incompetența, 

nepăsarea și lipsa oricărei dorințe și preocupări de a găsi soluții. 

Guvernarea PNL-USR PLUS-UDMR a demonstrat o incapacitate 
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cronică de organizare a testării pentru COVID-19. Deși au avut grijă să 

achiziționeze 3 milioane de teste, și acestea au urmat același drum 

precum achizițiile prin UNIFARM, ascunse prin depozite și nu folosite 

pentru a deschide școlile. Mai puțin de 2% dintre aceste teste au fost 

folosite în școli, pentru că, în lipsa cabinetelor medicale școlare, nu a 

avut cine să le aplice copiilor. Ați anunțat apoi că veți cumpăra alte teste 

rapide, noninvazive, de salivă, dar ați renunțat după ce v-au certat în 

Guvern, mințind apoi că nu sunt suficient de sigure, deși erau sigure 

pentru a fi aplicate în școlile din Franța, Anglia sau Germania, nu și în 

România strâmb educată a lui Iohannis și Cîțu! 

Nepăsarea și încremenirea în proiect s-au manifestat și în ceea 

ce privește măsurile organizatorice legate de siguranța copiilor și a 

cadrelor didactice. Starea de haos, impredictibilitate și de nesiguranță 

au marcat tot anul școlar din guvernarea Cîțu. Schimbarea deciziilor de 

pe o zi pe alta, instituirea unor reguli doar pentru a fi apoi anulate și 

instituite noi restricții, au bulversat nu doar copiii, ci și părinții, și 

profesorii. Părinții nu mai știau unde să-și lase copiii când plecau la 

serviciu. Elevii nu mai știau dacă vor învăța pe tabletă sau în sala de 

clasă. Profesorii nu mai știau dacă merg la școală sau predau de acasă. 

Pe principiul „Mai bine îi lăsăm fără școală decât să trebuiască 

să facem ceva!”, incompetența fără margini a Guvernului PNL-USR 

PLUS-UDMR a suprimat dreptul constituțional la educație pentru 

287.000 de elevi, care au fost lăsați fără tabletă pentru a accesa cursurile 

online. Dintre aceștia, 233.000 nu au avut nici măcar acces la Internet. 

O spune chiar ministrul educației, prin datele comunicate oficial. Iar, 
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dacă îi luăm în calcul și pe elevii care au avut acces la cursurile online 

doar cu telefonul mobil, ajungem, conform studiilor independente, la 

1,8 milioane de copii. Practic, jumătate dintre elevii din învățământul 

primar, gimnazial și liceal sau profesional au avut accesul la educație 

periclitat grav, un adevărat genocid educațional care va marca puternic 

viitorul României și al cărui responsabil este, alături de Guvernul 

Orban, actualul Guvern PNL- USR PLUS-UDMR, condus de Florin 

Cîțu, un genocid educațional în care partidele care l-au produs – PNL, 

USR PLUS și UDMR - nu au avut nicio jenă să negocieze politic, ca la 

piață, pentru a-și satisface orgoliile nemăsurate, chiar și viitorul 

copiilor. Redeschiderea școlilor în 8 februarie a fost rezultatul unui troc 

politic între partidele care se încăieraseră în Coaliția de guvernare.  

Așa se face că, după așa-zisa redeschidere a școlilor din 8 

februarie, peste 780.000 de elevi au continuat școala în regim online. 

Din păcate, viitorul și șansele de dezvoltare ale multor copii au fost 

marcate pentru totdeauna de deciziile aberante ale celor care au condus 

România în această perioadă critică. 

Iar pentru a se vedea dezastrul pe care l-a produs în sistemul 

de învățământ, cea mai proastă guvernare din ultimii 30 de ani nu a știu 
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să facă altceva decât să ascundă gunoiul sub preș, prin diminuarea 

nivelului de dificultate a testelor finale. 

Și din acest motiv acest Guvern trebuie să plece! 

Ați avut și aveți o singură viziune pentru agricultura României 

– pe făraș! 

Și agricultura a avut în 2020 două recorduri „fantastice” 

negative – cea mai accentuată reducere de producție dintre activitățile 

economice, minus 16%, și cea mai mare creștere de prețuri, plus 10,5%. 

Sub conducerea lui Cîțu, agricultura românească traversează cea mai 

neagră perioadă, iar mai nocive ca pandemia și seceta sunt 

incompetența, amatorismul și mitomania de care dă dovadă Guvernul 

PNL-USR PLUS-UDMR. 

Subfinanțarea puternică a agriculturii a scos fermierii în stradă 

pentru a-și cere drepturile și a-și striga nemulțumirile față de minciunile 

și promisiunile electorale neonorate. Neplata despăgubirilor de secetă 

pentru culturile de primăvară afectate în anul 2020 a pus în pericol 

existența multor ferme. Fără resurse, în condițiile unui an agricol slab, 

mulți fermieri au așteptat în zadar sprijin guvernamental. Era vorba de 

un miliard de lei, bani care n-au mai venit vreodată. În schimb, s-au 

găsit însă două miliarde de lei, mită electorală din fondul de rezervă al 

Guvernului, pentru primăriile liberale înainte de alegerile din decembrie 

2020. 

Mulți fermieri au fost executați de bănci sau de furnizori, și-au 

pierdut afacerile și agoniseala de o viață, dar, la toate solicitările lor 

strigate în stradă, acest Guvern de incapabili le-a răspuns direct „Nu vă 



                                                                                          36                                                                                          

   

  

dăm!”. Oare de ce? Oare nu chiar acesta a fost scopul lor, netrecut însă 

în Programul de guvernare, să îngenuncheze agricultura României?! 

Mai nou, acum vreți să legiferați, din nou, vânzarea bucată cu 

bucată a terenului rămas în proprietatea noastră, a românilor, prin 

modificarea și completarea Legii nr. 17/2014. Noile măsuri de 

reglementare a vânzării terenurilor agricole din extravilan ale actualei 

Coaliții constituie un act de trădare națională și dau frâu liber, din nou, 

speculei cu terenurile agricole. 

Dacă vă interesau cu adevărat investițiile străine, nu vă ocupați 

de vânzarea terenurilor, ci de atragerea investitorilor în prelucrarea 

produselor agricole în țară și reducerea importurilor de alimente. La ce 

asistăm în schimb? La explozia deficitului balanței comerciale cu 

produse agroalimentare, care a crescut cu peste 82,9% în primele trei 

luni ale anului 2021. Este dezastru! 

Astăzi, fermierii români știu foarte bine că nimic din ce se mai 

finanțează în agricultură nu se datorează actualului Guvern. 

Conducătorii actuali s-au dovedit incapabili să conceapă și să aplice noi 

programe de sprijin pentru agricultură. Din acest motiv, nici în PNRR 

nu au fost incluse proiecte majore destinate agriculturii. 

PSD a atras atenția privind posibilitatea ca irigațiile să fie 

excluse la finanțare din cauza incapacității ministrului Oros și a echipei 

sale de a elabora un proiect strategic care să fie funcțional și fezabil. 

Din păcate, am avut dreptate. România a pierdut posibilitatea de a-și 
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mări suprafața irigabilă cu aproximativ 800.000 de hectare. Dar nu erau 

implicate firmele de consultanță, ca să vă intereseze subiectul. 

De altfel, de când se află la conducerea destinelor agriculturii, 

ministrul Oros a anulat, a blocat sau a subfinanțat toate programele 

importante de sprijin pentru fermieri. Programul „Tomata” – anulat! 

Programul de colectare a lânii – anulat! Programele de investiții în 

zonele montane – anulate! Programele ajutoarelor naționale tranzitorii 

în zootehnie și sectorul vegetal – subfinanțate! Programul „Motorina” 

– subfinanțat! Programele de susținere a crescătorilor de animale – 

subfinanțate! Și exemplele pot continua la nesfârșit. 

Ați uitat un lucru elementar - țara are nevoie de hrană, iar 

fermierii au nevoie de susținere în momente de criză. Au trecut alegerile 

și ați uitat că, în România, mai mult de jumătate din populație trăiește 

în mediul rural, agricultura fiind singura lor sursă de venit. Dar toate 

promisiunile „fantastice” făcute de PNL, USR PLUS și UDMR au 

rămas la fel, promisiuni. Chiar nu vă simțiți responsabili pentru că ați 

pus în pericol securitatea alimentară a milioane de români?! 

Nu aveți răspuns. Știți doar o singură placă – tăieri, austeritate, 

sărăcie! Pentru români, nu și pentru voi sau firmele voastre de casă! 

Aceasta este strategia dictată robotic de la Cotroceni și executată la 

Palatul Victoria în stilul „fantastic” a lui Cîțu! 

Este doar un rezumat al dezastrului produs de Guvernul PNL-

USR PLUS-UDMR condus „fantastic” de Florin Cîțu. Prin tot ceea ce 

ați făcut în ultimul an și jumătate, ați demonstrat din plin că singura 

preocupare este să vă umflați conturile firmelor de casă și să vă abonați 
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la banii publici amantele, rudele și amicii. În doar câteva luni, ați 

evoluat de la modelul guvernării CDR, de la lupta pe ciolan, la modelul 

PDL, al sărăciei, tăierilor și austerității. Atitudinea voastră de vătafi 

îmbuibați care varsă lacrimi de crocodil de grija poporului este 

înspăimântătoare. Ați abandonat sloganul liberal „Prin noi înșine” în 

favoarea celui PDL-ist „Pentru noi înșine”. Modul de acțiune, copiat la 

virgulă de la trioul Boc-Băsescu-Udrea, este revoltător. 

De aceea, astăzi România are o singură soluție, să plecați! Ați 

făcut mult prea mult rău țării într-un timp record. Și prin toate aceste 

lucruri „fantastice” ați transformat România într-o țară eșuată, 

oRomânie eșuată, cu o economie eșuată, cu un sistem de învățământ 

eșuat, cu un sistem medical eșuat, cu o agricultură eșuată! Ca niciun alt 

guvern de până acum, ați reușit performanța să eșuați în toate domeniile. 

Singura preocupare a fost bătălia pentru „împărțirea prăzii” între 

clanurile politice din PNL-USR PLUS, numirea clientelei în funcțiile 

pe care vă lăudați că le desființați, direcționarea bugetului de stat și a 
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banilor europeni din PNRR pentru susținătorii la congresele din toamnă 

și circul... mascarada zilnică făcută cu scopul de a vă ascunde eșecul. 

Nu ați păcălit însă pe nimeni, domnule Cîțu! Toți românii au 

văzut cum a ajuns România sub conducerea guvernării „fantastice” a 

PNL-USR PLUS-UDMR. 

Și, de aceea, este momentul să plecați acasă! 

Și, domnule Barna, transmiteți-le ce le-ați spus românilor: 

„Dacă nu votați, nu contați!”. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

O voce din sală: 

Hoții! 

Domnul Ludovic Orban:  

Îl invit la tribună pe domnul prim-ministru Florin Cîțu, pentru 

prezentarea poziției Guvernului față de moțiunea de cenzură. 

(Huiduieli.) 

Aveți cuvântul, domnule prim-ministru. 

O voce din sală: 

Dă banii la copii, hoțule! Trădătorule! 

Domnul Florin-Vasile Cîțu (prim-ministrul Guvernului  

României): 

Sunteți pregătiți, nu?! 

Doamnă președinte al Senatului, 

Domnule președinte al Camerei Deputaților, 

Stimați colegi senatori și deputați, 
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Dragi români, 

09.12.2019, 13.05.2020 – vă aduceți aminte ce reprezintă 

aceste date? Mă uit aici. Două moțiuni simple depuse împotriva mea de 

Partidul Social Democrat. Să nu mai amintim de nenumărate interpelări, 

chemări la Ora prim-ministrului, Ora Guvernului și așa mai departe. 

Românii au înțeles deja concluzia acestor tertipuri PSD-iste. 

Social-democrații văd în mine cel mai mare inamic al lor, o 

amenințare și o vedem și în această moțiune de astăzi. De ce? Pentru că 

sunt singurul care s-a opus sistematic și vehement oricărei colaborări, 

de orice formă, cu PSD. Toți românii trebuie să știe că niciodată nu voi 

face compromisuri, dar mai ales când vine vorba despre PSD. Știți deja 

ce fel de politician sunt. Și știți că niciodată, dar niciodată nu aș susține, 

nici măcar în glumă, să dau jos propriul Guvern, ca apoi să fac 

guvernare cu PSD. Am intrat în politică fiind liberal convins și voi 

respecta până la capăt principiile și valorile liberale. (Vociferări.) 

Domnilor de la PSD, degeaba sperați! Vă mințiți singuri. După 

25 septembrie va fi și mai rău pentru dumneavoastră. Am tranșat 

alegerile din PNL, de cine vă e cel mai frică, nu scăpați! (Râsete. 

Aplauze. Vociferări.) 

Și această moțiune, ca și cele de anul trecut, se referă doar la 

persoana mea. Ați dezvoltat o obsesie personală. Vă e frică! Nu au nicio 

legătură cu activitatea mea sau cu a Guvernului pe care îl conduc, dar 
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vă înțeleg. Știu că nu vă pricepeți! Dumneavoastră, mai mult cu 

stratagemele, decât cu munca! 

Dar vă spun și acum, să fie foarte clar – guvernarea merge 

foarte bine! 

Coaliția este puternică, este unită și pregătită să guverneze cel 

puțin 8 ani de zile de acum încolo! (Aplauze. Vociferări.) 

Vă spun doar așa, ca să aveți timp să vă pregătiți toate 

moțiunile până în 2028. Nu de alta, mă gândesc că până atunci găsiți 

niște minciuni mai credibile pe care să le credeți măcar dumneavoastră. 

Românii sigur nu mai cred nimic din ceea ce spuneți, mai ales după ce 

au citit textul jalnic, patetic, penibil, lipsit de temei al prezentei moțiuni. 

Dragi români, 

Economia a trecut cu bine peste cea mai mare criză din ultima 

sută de ani, dar ce a făcut PSD în această perioadă, în tot acest timp? A 

sabotat din Parlament, a atacat în spațiul public toate acțiunile 
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Guvernului. Mai țineți minte când trompetele PSD-iste amenințau că va 

fi foamete, că economia va fi în colaps? Ați panicat românii și atât! 

Cereți-vă scuze românilor! I-ați mințit, i-ați manipulat! Uite că 

economia merge foarte bine! (Huiduieli.) 

În trimestrul IV 2020 – cea mai mare creștere din Uniunea 

Europeană! 

Trimestrul I 2021 – printre cele mai mari creșteri din Uniunea 

Europeană! 

Acestea sunt cifre, date de Eurostat. 

Rata inflației este cea mai mică decât în orice altă perioadă în 

care România era guvernată de socialiști, dobânzile la fel. Veniturile 

românilor cresc cu aproape dublu față de rata inflației. 

Dobânzi mai mici, venituri care cresc mai repede decât rata 

inflației. (Vociferări.) - lecție de economie – așa crește puterea de 

cumpărare - și locuri de muncă. 

Așa se face o guvernare de succes, guvernare de centru-

dreapta! 

Vă mai dau o veste, că a trecut așa, pe lângă dumneavoastră. 

Pe 21 iunie 2021, Eurostat a arătat că puterea de cumpărare din 
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România e mai mare decât în Grecia, Bulgaria, Ungaria. Da, în 

România! Guvernare liberală! Așa se face! (Vociferări.) 

Domnule Ciolacu, cred că este momentul ca dumneavoastră și 

colegii dumneavoastră să vă cereți scuze față de românii care au credite. 

I-ați mințit, i-ați manipulat! 

Anul trecut ați forțat trecerea de la ROBOR la IRCC și din acel 

moment românii care au credite au plătit mai mult în fiecare lună. 

Nu vreți să plătiți dumneavoastră diferența de bani? Că aveți 

de unde! (Vociferări.) 

Îi încurajez pe toți românii care au plătit rate mai mari la bancă 

să meargă la sediul PSD și să ceară diferența. Să știți că au de unde să 

vă dea banii! (Vociferări.) 

Și, dragi români,... 

Domnul Ludovic Orban:  

Rog parlamentarii PSD să se comporte civilizat, să respecte 

această instituție și le readuc aminte că meciul pe stadion s-a terminat. 

Suntem în Parlamentul României, la o moțiune de cenzură. 

Vă rog să păstrați liniștea în sală, să vă comportați civilizat! 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Dragi români,  

Vă mai spun un lucru. În această guvernare am schimbat total 

paradigma în ceea ce privește cheltuielile bugetare.  

Două lucruri foarte, foarte clare.  
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Am alocat mai multe resurse pentru investiții, sume record în 

ultimii 11 ani. 11 ani! Și tot așa vom continua! 

Am mai făcut o schimbare majoră care respectă regula de aur 

în ceea ce privește cheltuielile bugetare.  

Facem o pauză aici și explicăm pentru PSD ce înseamnă acest 

lucru. 

Guvernul crește împrumuturile doar pentru investiții, care au 

un randament pozitiv în viitor. Deci, nu este vorba despre împrumuturi 

pentru investiții, așa, în general, este vorba de împrumuturi doar pentru 

investiții profitabile. Sper că sesizați diferența. Dacă nu, după moțiune 

mai stau 5-10 minute cu dumneavoastră, cu pixul, cu foaia de hârtie și 

vă explic cum se face. 

Încă o clarificare, domnilor de la PSD. Cheltuielile care ajung 

direct în buzunarele baronilor PSD și ale sinecuriștilor PSD nu sunt 

investiții, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani de zile. 

Noi nu folosim aceste împrumuturi pentru a plăti asistență 

socială. O coincidență bizară, în acele localități conduse de PSD vedem 

o creștere exponențială a asistenței sociale. Cum crește sărăcia doar în 
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acele primării sau în acele localități conduse de primari PSD? O 

coincidență bizară a ultimilor 30 de ani de zile! (Vociferări.) 

Nu vom folosi împrumuturi pentru a plăti sinecuri, așa cum 

obișnuiați dumneavoastră! 

O voce din sală: 

Mincinosule! 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Ați condamnat ani de zile categoriile defavorizate să rămână 

prizonierii ajutorului social, nu le-ați oferit locuri de muncă, nu ați 

încurajat mediul privat să creeze locuri de muncă, nu ați stimulat 

investițiile pentru a-i ajuta pe românii care trăiau din ajutorul social să 
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aibă un salariu decent și, mult mai important, să fie independenți 

financiar și să nu depindă de pixul unui funcționar sau ales local. 

În anii trecuți, PSD se împrumuta scump, cel mai scump de pe 

piețele internaționale, pentru a plăti dezmățul politicilor fiscal-bugetare 

iresponsabile. 

Se compară, dragi români, strategia falimentară impresariată 

de PSD în acea perioadă cu ceea ce facem noi astăzi?! (Vociferări.) 

Dragi PSD-iști, se compară?! 

Împrumuturile prin PNRR sunt doar pentru investiții. 

Accentuez aici, doar pentru investiții! (Vociferări.) 

Orice manual de economie vă spune acest lucru. Te împrumuți 

pentru investiții! Dacă l-ați deschide vreodată, ați vedea așa ceva! 

Nu pot să aibă altă destinație acești bani, oricât ar saliva baronii 

PSD! (Vociferări.) 

Doar prin investiții profitabile lăsăm ceva generațiilor viitoare 

– o infrastructură mai bună, o economie modernă, venituri mai mari, 

creștere economică sustenabilă. Doar prin investiții! (Vociferări.) 

Iar Guvernul condus de mine nu doar vorbește despre 

investiții. Am alocat la buget cea mai mare sumă din ultimii 10 ani - 

61,4 miliarde de lei sau 5,5% din PIB, cum vreți! Și tot așa continuăm. 

Sunt sume record, iar diferența clară față de PSD este că noi acești bani 

nu doar îi alocăm în buget, îi și investim, iar la fiecare rectificare 
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bugetară nu-i tăiem, cum îi tăiați dumneavoastră, ca să ajungă banii 

baronilor PSD. Îi continuăm cu investiții! 

Cifre, domnilor! 

În 2021, față de 2020, investițiile în economie, deja după 5 luni 

de zile sunt mai mari cu 3,9 miliarde de lei, aproape un miliard de euro. 

Deja! 

Față de 2019, când dumneavoastră erați la guvernare, 7,3 

miliarde de lei! Deja! Investiții! 

Acestea sunt fapte, nu vorbe, sunt cifre, deja! 

Dragi români,  

Avem o șansă unică pentru România. Peste 76 de miliarde de 

euro prin PNRR și Fondul UE până în 2027, plus cel puțin 98 de 

miliarde de euro de la bugetul de stat, până în 2028, tot pentru investiții.  

Așa cum v-am spus, pregătiți-vă, această coaliție puternică 

rămâne la guvernare cel puțin până în 2028! 

În total, vorbim de aproape 175 de miliarde de euro care vor 

intra în economia României doar pentru investiții. Ca să înțelegeți 

importanța sumei, vă dau ca termen de comparație PIB-ul României, 

care este de aproximativ 213 de miliarde de euro. 

Deci, în economie intră 175 de miliarde de euro cel puțin, într-

o economie cu un PIB de 213 de miliarde de euro. 

Ei, asta numesc eu vești fantastice pentru români în perioada 

următoare și un impact pozitiv pentru viața lor. Cu o singură condiție, 

și o condiție suficientă, necesară, obligatorie, cum doriți dumneavoastră 

să spuneți – această guvernare responsabilă și competentă să 
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administreze aceste resurse până în 2028, altfel, evident, este evident 

unde ajung banii, nu? În buzunarele baronilor PSD! 

Dragi români… (Vociferări.) 

Știți ce altceva mai este fantastic? (Vociferări.) Datele Eurostat 

confirmă faptul că în România sunt cele mai ieftine alimente din 

Uniunea Europeană. (Vociferări.) Este și normal… (Vociferări.) ...ca în 

aceste condiții să crească consumul. (Vociferări.) Alimentele sunt 

ieftine, puterea de cumpărare crește, crește și consumul. Românii sunt 

mai fericiți. (Vociferări.) 

Institutul Național de Statistică... (Vociferări.) ...a anunțat o 

creștere semnificativă a puterii de cumpărare. 

Câștigul salarial mediu net a crescut cu 11,9% în aprilie 2021... 

(Vociferări.) ...comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Dar, și mai important și foarte mare atenție, datele INS au 

arătat o creștere semnificativă a puterii de cumpărare... (Vociferări.) 

...cu 8,4%. 

Acestea sunt date oficiale, nu le poate nega nimeni. Nu sunt 

doar vorbe, nu sunt impresii, nu sunt discuții la gura focului, sunt date 

oficiale. 

Pentru PSD, să înțeleagă, veniturile nete au crescut mai rapid 

decât prețurile, așa crește puterea de cumpărare. Acest lucru înseamnă 

că veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie. 

Și, după cum am mai spus, o spun și astăzi aici, am luat cele 

mai bune măsuri pentru economie, iar rezultatele se văd. (Vociferări.)  

Avem cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea 
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mai mare criză economică din ultima sută de ani. (Vociferări.) 

Revenirea în V - vă aduceți aminte când spuneam de ea, anul trecut?... 

(Vociferări.) ...s-a întâmplat, este o certitudine, iar România are cea mai 

rapidă revenire economică din istorie... (Vociferări.) ...ca răspuns la 

această criză economică. Și anul trecut toți amenințați românii. 

FMI estimează o creștere economică pentru acest an de 7 

procente. Asta spuneți dumneavoastră că este criză, România este în 

criză, când avem o creștere economică de procente?! Ar trebui să vă 

luați poveștile și să le verificați din nou. (Vociferări.) 

Că lucrurile stau bine este confirmat și de managerii români. 

(Vociferări.) 60%, da? 60%... (Vociferări.) ...dintre managerii români 

sunt optimiști cu privire la revenirea economiei, potrivit unui studiu 

PricewaterhouseCoopers. 

Încrederea managerilor în perspectivele de creștere a 

economiei... (Vociferări.) ...a atins un nivel record în ultimul deceniu, 

iar asta spune totul. (Vociferări.) Ar trebui să repet acest lucru, ca să fie 

foarte clar. Deci, încrederea managerilor în această Guvernare... 

(Vociferări.) ...a atins un nivel record în ultimul deceniu. Este un studiu 
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făcut independent... (Vociferări.) ...nici de Guvern, e făcut în sectorul 

privat. (Vociferări.) 

Păi, domnilor de la PSD...  (Vociferări.) ...nu știu dacă mai este 

nevoie să vă aduc aminte cât de îngroziți erau cei din sectorul privat în 

timpul guvernărilor socialiștilor. 

Mai țineți minte Ordonanța nr. 114, cu care ați pus în genunchi 

toată economia? 

Mai țineți minte când voiați să naționalizați Pilonul II de 

pensii? (Vociferări.) 

Artizanul acelei... acelei „soluții” a naționalizării Pilonului II 

de pensii este astăzi europarlamentar; domnul Ciolacu era prim-

vicepremier în acel Guvern și astăzi este președintele PSD. (Vociferări.) 

Dragi români, 

Lupul își schimbă părul, dar năravul ba! (Vociferări.) 

În ceea ce privește cadrul fiscal, am promis predictibilitate și 

asta am livrat. Am spus că nu creștem taxe, nu introducem altele noi și 

asta am livrat. Doar așa putem dezvolta România! 

Și uite că avem și venituri mai mari la buget, chiar dacă nu am 

crescut taxele, nu am introdus altele noi! A crescut conformarea 

voluntară, exact așa cum am estimat eu. Atunci când statul își plătește 

facturile la timp și nu hărțuiește antreprenorii, veniturile la buget cresc. 

It's that simple! 

Veniturile în 2020 față de 2019 au crescut cu 1,7 miliarde de 

lei; în 2020 față de 2018 - 27,4 miliarde de lei; anul acesta, venituri mai 

mari decât anul trecut. Este simplu! Rețeta e simplă - statul își face 
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treaba, nu hărțuiește investitorii, plătește facturi la timp, iar aceștia 

plătesc taxele și conformarea voluntară crește. (Vociferări.) 

PSD-iștii au făcut tot posibilul să blocheze vaccinarea. 

(Vociferări.) Pentru că am tot auzit în moțiune vorbind de vaccinare, 

singura soluție pentru revenire la normalitate și a depăși pandemia este 

vaccinarea. 

Dar de ce vrea PSD să oprească... să blocheze vaccinarea? Ați 

văzut dumneavoastră vreun lider al Partidului Social Democrat să 

meargă într-un centru de vaccinare în țara aceasta, să promoveze 

vaccinarea? (Vociferări.) Ați văzut undeva așa ceva? Vreau să mi-l 

arătați. 

Unde au fost acești lideri în această perioadă? În afară de a 

spune că această campanie nu funcționează, niciunul nu a ieșit public 

să susțină campania de vaccinare. 

PSD a vrut să blocheze chiar și PNRR. Vă aduceți aminte de 

șantajul din Parlamentul României? Investiții de 29,2 miliarde de euro, 

bani care ajung la toți românii. (Vociferări.) Acesta este PSD! 

Dragi români, 

Cu această moțiune de astăzi este clar pentru toată lumea – 

această moțiune este actul oficial care consfințește alianța dintre PSD și 

AUR! Ce-i unește? (Aplauze. Vociferări.) Ura față de tot ce este 

modern, față de proprietatea privată, ura față de antreprenori și 
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investitori, față de libertatea individuală... (Vociferări.) ...față de statul 

de drept. (Vociferări.) Exact opusul nostru. 

În încheiere, am un mesaj clar pentru toți românii. Așa cum am 

mai spus, indiferent de costurile politice pe care poate o să le am, mi le 

asum, românii trebuie să știe că facem reformele pe care ni le-am 

asumat în Programul de guvernare... (Vociferări.) ...pentru că sunt vitale 
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pentru România, nu pentru că ne spune X sau Y! Facem aceste reforme 

pentru că așa merge România înainte! (Vociferări.) 

Acesta este Guvernul care va face reforme indiferent de piedici 

și de oriunde vin aceste piedici. (Vociferări.) 

Reformăm sistemul pensiilor, sistemul de salarizare, 

administrația publică și sistemul de justiție. 

Facem reforma sistemului de pensii pentru a ne asigura că 

putem plăti pensii mărite și în 2030. 

Facem reformă în justiție ca să corectăm politica pro-infractori 

a PSD, să ridicăm MCV! (Vociferări.) 

Facem reforma companiilor de stat pentru a ne asigura că nu 

mai aruncăm banii românilor în găuri negre. (Vociferări.) 

Reformele vor asigura predictibilitate, pentru că doar așa 

putem dezvolta România. (Vociferări.) 

Suntem în stadiul în care dacă nu facem ceva, dacă nu facem 

aceste reforme, vom rămâne la coada Europei, acolo unde ne-a ținut 

PSD atâția ani. 

Asta vă deranjează de fapt, domnilor de la PSD – îi scoatem 

pe români din sărăcie și nu-i veți mai putea ține captivi în logica 

ajutoarelor sociale! (Vociferări. Rumoare.) 

V-am spus, moțiunea PSD-AUR va eșua! 

Noi vrem bine, PSD și AUR vor rău! 

Noi vrem evoluție, PSD și AUR vor involuție! (Vociferări.) 

Dar este o vorbă din popor care vi se potrivește perfect – cine 

se aseamănă se adună! 
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Vă mulțumesc. (Aplauze. Vociferări. Huiduieli. Rumoare.) 

O voce de la AUR: 

Să-ți fie rușine! Rușine că ne bagi în aceeași oală! 

Domnul Ludovic Orban: 

Începem dezbaterile... (Vociferări.) 

Am rugămintea... domnule... (Vociferări.) ...domnule 

deputat...  (Vociferări.) ...fiți civilizați! 

7 ani de acasă ar trebui să fie principala... (Vociferări.) ...regulă 

aici. (Vociferări.) 

Îi dau cuvântul... 

Vă rog să vă exprimați și acum, că îi dau cuvântul domnului 

deputat Marcel Ciolacu. Aș vrea să vă aud și acum, da? (Aplauze. 

Rumoare.) 

Voci de la PSD: 

Ura! Ura! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Stimați colegi... (Aplauze. Rumoare.) 

Mulțumesc mult! 

Stimați colegi... 

Domnul Ludovic Orban: 

Fiți liniștiți, că nu cronometrez aplauzele. Mă refeream la 

vociferări. 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 
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...vă rog frumos. (Vociferări.) 

Doamnelor și domnilor, 

Domnule Orban, ați pierdut alegerile din nou! (Aplauze. 

Vociferări.) 

Voci de la PSD: 

Bravo! Bravo! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Oricât le-ați învârti, 17 este mai mare decât 15. (Aplauze. 

Vociferări.) 

Voci de la PSD: 

Așa e! Bine! (Aplauze.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

La fel cum PSD este mai bun decât toată coaliția voastră de 

pierzători! (Vociferări. Aplauze.) 

Domnule Orban, au și colegii dumneavoastră dreptate să vă 

ceară demisia! (Râsete. Aplauze.) Câte alegeri mai trebuie să pierdeți 
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până să plecați? Dar avem și noi dreptate – cât mai trebuie să suporte 

românii ca să-și dea Cîțu demisia? (Aplauze.) 

Domnule Barna, mă adresez doar dumneavoastră, că domnul 

Cioloș este în căutarea bărbatului care naște... 

Voci de la PSD: 

Bravo! (Aplauze. Vociferări.) 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

...după ziua de duminică vă cred că nu mai știți cum vă cheamă, 

nici măcar cu buletinul. Dar fiți optimist, aveți un potențial real de 

creștere, la fel ca și colegul Ghinea Zero. Doar zero vă desparte de 

infinitul de până la cer. 

Domnule Cîțu, în caz că ați sperat că v-am uitat, mai aveți 

tupeul să stați cocoțat acolo și să le spuneți românilor cât de bine o duc, 

cât de bine le este copiilor fără alocații mărite, cât de bine o duc 

pensionarii fără majorarea pensiilor, să le spuneți milioanelor de români 

plătiți cu salariul minim cât de bine trăiesc cu 2 lei în plus pe zi, să le 

spuneți agricultorilor cât de fericiți sunt când își aruncă recoltele pe 

câmp... (Aplauze.) ...sau antreprenorilor români care nu au văzut niciun 

leu de la Guvern toată pandemia? 

Domnule Cîțu, aroganța nu vă ajută la nimic, dimpotrivă. 

Uitați-vă în istoria colegilor al căror președinte vreți să fiți, toată gașca 

de PDL-iști care sunt în spatele dumneavoastră au plesnit de aroganță! 

(Aplauze.) Și au pierdut. (Aplauze.) Reveniți pe pământ! Opriți 
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sarabanda împrumuturilor! Ajung atâtea generații de sacrificiu, nu mai 

creați altele! 

Apropo, domnule încă premier, știți cât va plăti fiecare nou-

născut în această țară, ca urmare a împrumuturilor făcute de voi? 2.500 

de euro! 2.500 de euro este datoria cu care pornesc în viață! 

Domnule Orban, - unde mai sunteți, momentan -, nu vă 

ascundeți de români în lojele VIP, ascundeți-vă de DNA! (Aplauze.) Un 

an întreg ați patronat cel mai mare furt din istoria României! (Aplauze.) 

V-ați folosit de tragedia pandemiei pentru a fura sute de milioane de 

euro! 

Iar domnul Cîțu se dovedește un demn urmaș. Vrea să vă și 

depășească. Miliarde de euro împrumutate nu au ajuns nici la copii,  nici 

la pensionari, nici la mediul privat. Au ajuns tot la prietenii 

dumneavoastră de partid. 

Nici domnul Barna nu v-a dezamăgit, nu-i așa? Ați împărțit 

frățește banii europeni din PNRR. Unii, la firmele de casă, alții, la 

consultanți. Nimic la români. Nimic la agricultură. Nimic la educație și 

sănătate. Nimic la firmele românești. Totul la voi! (Aplauze.) 

Stimați colegi, 

În urmă cu un an și jumătate nu era zi în care actuala Coaliție 

să nu se bată cu pumnii în piept cu transparența, anticorupția, statul de 

drept. În doar un an și jumătate ați ajuns să îngenuncheați statul de 

drept! Chiar voi, apostolii dreptății. 

Domnule Orban, domnule Cîțu, domnule Barna, doamnă 

Dragu, ați revocat ilegal Avocatul Poporului! (Aplauze. Vociferări.) Ați 
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sperat că așa ordonanțele voastre ilegale vor rămâne în picioare! Astăzi, 

în unanimitate, Curtea Constituțională a României a decis că ați călcat 

în picioare Constituția! (Aplauze.) Pentru a câta oară, într-un timp atât 

de scurt?! (Aplauze.) 

Astăzi, da, domnule Barna, astăzi, în cancelariile europene se 

vorbește de România ca despre ultimul stat în care drepturile și 

libertățile cetățenești sunt respectate! 

Ați călcat în picioare dreptul copiilor la educație! 

Ați călcat în picioare dreptul bolnavilor la tratament și 

medicamente! 

Ați acuzat românii că nu vor să se vaccineze, dar ați oprit 

vaccinul la marginea marilor orașe! 

Ați distrus sistematic orice urmă de încredere și credibilitate a 

campaniei de vaccinare! 

Prin revocarea ilegală a Avocatului Poporului ați atacat direct 

statul de drept! Ați pășit pe un drum extrem de periculos pentru 

România și pentru români! 

Domnule Cîțu, dacă astăzi, când vorbim, aveți deja acest 

palmares de încălcări de drepturi și libertăți, de ilegalități grosolane, 

oare ce veți face mâine? Veți da o ordonanță de urgență ca actualul 

președinte să aibă 3 mandate? Sau o ordonanță de urgență ca domnul 
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Barna să nu mai răspundă pentru furtul banilor europeni? Sau veți 

desființa direct Parlamentul României și veți instaura dictatura? 

Stimați colegi, 

Da, și cei care i-ați sprijinit până acum și i-ați pus în funcții, e 

prea mult, acest Guvern a mers prea departe. E suficient răul făcut. 

Stimați colegi, 

Acest Guvern trebuie să plece acasă astăzi! (Aplauze.) 

Voci de la PSD: 

Bravo! Bravo! (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Îmi pare rău că antevorbitorul stă mai prost cu aritmetica, dar, 

după știința mea, 35.225 de voturi... (Vociferări.) ...sunt mai multe decât 

34.424 de voturi... (Vociferări.) 

Nu mai mințiți! Nu mai clamați victorii pe care nu le-ați 

obținut! (Vociferări.) Ați pierdut localele anticipate! (Vociferări.) 

Numărați ce vreți dumneavoastră, oricum ați pierdut... 

(Vociferări.) ...5 primari și Consiliul Local Cojasca. (Vociferări.) 

Dau cuvântul, în continuare... (Vociferări.) ...domnului lider de 

grup al senatorilor PNL, Virgil Guran. 

(Domnul senator Lucian Romașcanu solicită să ia cuvântul.) 

Domnul Lucian Romașcanu (din sală): 

Procedură! 

Domnul Ludovic Orban: 

Pe procedură, poftiți, vă rog. 
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Domnul Lucian Romașcanu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Până la a-l audia pe domnul Guran, pe care îl apreciez într-un 

mod deosebit, când aveți de făcut declarații politice, vă invităm 

politicos să veniți la tribună! 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulțumesc pentru invitație. (Aplauze. Vociferări.) 

Adevărul poate fi spus și de aici, și de jos... (Vociferări.) 

Și adevărul trebuie spus... (Vociferări.) ...în general, în 

Parlament, nu minciuni, cu speranța că îi păcăliți pe oameni! 

(Vociferări.) 

Domnul senator Virgil Guran, din partea Grupurilor Partidului 

Național Liberal. 

Domnul Virgil Guran: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Am ascultat textul moțiunii și am văzut atâtea critici, încât la 

un moment dat m-am gândit că acum 2 ani, când ați părăsit guvernarea, 

de fapt dumneavoastră ați creat Elveția aici, noi stăteam în Elveția și 
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după 2 ani ne-am trezit dintr-o dată în România. O Românie săracă, o 

Românie amărâtă. 

Cum credeți că se putea întâmpla să se degradeze o țară atât de 

mult în 2 ani de zile? (Vociferări.) 

Îmi cer scuze, eu nu pot să vorbesc cu atâta mânie proletară 

cum vorbea domnul Ciolacu, încerc să fiu puțin mai echilibrat. 

(Vociferări.) 

Haideți să fim realiști și să privim cum arăta țara și cum arată 

în acest moment și prin ce perioadă am trecut! 

Haideți să fim realiști și să recunoaștem că, în cei 31 de ani, 

toți care au guvernat au avut niște probleme! 

Nu veniți acum să spuneți că tot ce este rău în România s-a 

întâmplat de când este Guvernarea Cîțu! Era imposibil. (Vociferări.) 

O voce de la PSD: 

Aproape tot! 

Domnul Virgil Guran: 

Era imposibil acest lucru. (Vociferări.) 

Vorbeați despre alegeri, că ați câștigat alegerile. 

Vă aduc aminte – și o spun cu mândrie, cu toate că am auzit 

lucruri urâte spuse și am rămas surprins că pot să spună politicieni de-

ai noștri așa ceva, în  Dâmbovița, unde i-am bătut rău de tot. 

Cum puteți să spuneți că ați câștigat alegerile, când, din 22 de 

primării pe care le aveați, mai aveți 17? 
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Sună... (Aplauze.) ...sună cam cum sună moțiunea – e de vină 

numai PNL pentru tot ce se întâmplă. 

Nu, să știți că nu este de vină PNL, sau Alianța, sau USR, sau 

UDMR! (Vociferări.) 

O voce de la PSD: 

Toți sunteți de vină! 

Domnul Virgil Guran: 

Vă spun un lucru de care sunteți conștienți toți – moțiunea nu 

va trece. Și asta o știe toată lumea, inclusiv dumneavoastră. 

Și moțiunea nu va trece pentru că această Guvernare a 

funcționat. Pentru că această Guvernare a adus și a continuat ceea ce a 

fost în Guvernarea liberală Orban – a adus țara în echilibru. Gândiți-vă 

că am trecut peste această perioadă foarte grea!  

O voce din sală: 

Grea, făcută de voi! 

Domnul Virgil Guran: 

Gândiți-vă că lucrurile n-au mers deloc bine în toată lumea, nu 

numai la noi! Gândiți-vă că economia a început să-și revină! 

Așa că eu înțeleg exercițiul democratic de a depune moțiune 

de cenzură. Este ceva normal. Întotdeauna opoziția trebuie să facă acest 
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lucru. Dar vă spun foarte clar că nu va trece această moțiune pentru că 

nu sunt motive să plece Guvernul. 

Și nu vreau să vorbesc mult, mă opresc aici, pentru că cred că 

ar trebui să terminăm cât mai repede această discuție și să lăsăm 

Guvernul să meargă la treabă pentru că are foarte multă treabă. 

Vă mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Îi dau cuvântul, în continuare, din partea Grupurilor 

parlamentare ale USR, domnului senator Radu-Mihai Mihail. 

(Vociferări.) 

O voce de la PSD: 

Te-a trimis Cioloș? 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Doamnelor și domnilor, 

Regret nespus că domnii Simonis, Romașcanu, Ciolacu v-au 

făcut să... să vă pierdeți timpul cu acest exercițiu...  (Vociferări.) ...de 

ipocrizie și de inventivitate mincinoasă... (Vociferări.) ...pe care 

pompos l-ați îmbrăcat sub forma unei moțiuni de cenzură. (Vociferări.) 

Domnule Simonis, domnule Romașcanu, domnule Ciolacu, 

am un mesaj foarte scurt pentru dumneavoastră – uitați! (Vociferări.) 

Uitați! Pentru că următorii 3 ani și jumătate... (Vociferări.) ...veți sta în 

opoziție! (Vociferări.) Obișnuiți-vă cu gândul acesta! (Vociferări.) 

Uitați de anticipate! Uitați de guvern de unitate națională! Această 
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Coaliție este solidă și va rămâne să conducă România până la 

următoarele alegeri și dincolo de ele! (Vociferări.) 

Cel puțin de două ori pe săptămână vedem cum presa de partid 

bagă bățul prin gard și anunță ba remanieri iminente, ba nume de 

miniștri care vor fi schimbați, ba neînțelegeri între grupurile 

parlamentare. Ascultăm, ne uităm unii la alții și râdem. (Vociferări.) 

Ați venit în Parlament astăzi afirmând că acest Guvern nu este 

performant. E dreptul dumneavoastră constituțional, ca opoziție, să 

depuneți moțiuni de cenzură. (Vociferări.) 

Cu siguranță nu va fi ultima în următorii 3 ani și jumătate, căci 

tot în opoziție veți fi și în următorii 30 de ani! (Vociferări.) 

Și, slavă Domnului, este mult mai bine așa! (Vociferări.) 

De un an și jumătate traversăm cea mai gravă criză 

epidemiologică la nivel mondial. Este exemplar modul în care Ioana 

Mihăilă a gestionat resursele medicale pentru tratarea bolnavilor de 

COVID-19..., (Vociferări.) ...cum s-a implicat în impulsionarea 

campaniei de vaccinare. (Vociferări.) A mers în spitale..., (Vociferări.) 

...a discutat cu doctorii și cu pacienții, a comunicat deschis și a răspuns 

competent și la obiect la toate întrebările care i-au fost puse din toate 

părțile. (Vociferări.) 

Recent, ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat că 

România va beneficia din PNRR de 2,5 miliarde de euro – o sumă 
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colosală, nu-i așa? – pentru reformarea și modernizarea sistemului 

medical românesc. 

E, acum vă cer un exercițiu de imaginație, pe care sigur o aveți 

din abundență - cum ar fi fost ca în locul Ioanei Mihăilă să fi avut acum 

în fruntea ministerului pe cineva de la PSD. (Vociferări.) 

Hai să luăm un exemplu – Sorina Pintea, dacă vă spune ceva. 

(Vociferări.) 

Probabil că mulți din PSD cred că ar fi fost mai bine, mult mai 

bine. (Vociferări.) Pentru că doamna Sorina Pintea a fost prinsă în 
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flagrant delict în februarie 2020, în timp ce lua mită în biroul său de la 

spitalul din Baia Mare... (Vociferări.)  

Voci de la PSD: 

Barna! Barna! 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

...10.000 de euro...  

Voci de la PSD: 

Barna! 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

...și 120.000 de lei...  

Voci de la PSD: 

La pușcărie, Barna! 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

...adică 7% din valoarea unui contract de achiziție publică 

pentru amenajarea unei săli de operații, da? 

Și acum imaginați-vă pe doamna Pintea și PSD băgând în 

buzunar 7% din 2,5 miliarde de euro! „Foarte tare!” – ca s-o citez pe 

doamna Pintea când primea banii de mită. (Vociferări.) 

Domnilor de la PSD, cum e cu cele 6 spitale regionale promise 

de dumneavoastră în campania trecută? Cum e cu macheta de spital cu 

care se lăuda fostul primar PSD-ist de la sectorul 1? 
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Oricum ați compara, Ioana Mihăilă este un foarte bun ministru 

al sănătății, care a dovedit competență. Are tot sprijinul meu, al USR 

PLUS, al Coaliției... 

Domnul Antonio Andrușceac (din sală): 

Dacă are sprijinul tău, e clar! (Vociferări.) 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

...și va duce la capăt reformele din Programul de guvernare pe 

sănătate. (Vociferări.) 

Și, dacă tot am adus aminte de fonduri europene, Roxana 

Mînzatu - vă spune ceva numele acesta? -, ultimul ministru PSD-ist al 

fondurilor europene, considera la finalul mandatului său că aprobarea 

de proiecte europene în valoare de 200.000.000 de euro, în aproape 3 

ani de guvernare PSD, ar fi un succes major. 

În comparație, hai să vedem munca depusă de Ghinea și echipa 

sa la Ministerul Fondurilor Europene, pentru elaborarea PNRR, care 

cuprinde proiecte în valoare de 29,2 miliarde de euro în total – 

transporturi - 6,7 miliarde; educație - 3,6 miliarde; sănătate - 2,4 

miliarde. Sume absolut apetisante pentru baronii PSD și pentru toată 

„șerpăria”  de firme și firmulițe abonate la banii publici, care acum sunt 

în sevraj văzând acest ocean de capital care va fi folosit strict în 

interesul românilor. Aproape 30 de miliarde de euro, strict pentru 
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proiecte ale românilor și României, fără să fie supuse la zeciuiala de 

partid a PSD sau căpușate de firme cu statut special. 

Ministrul Ghinea a dat acces reprezentanților partidelor din 

opoziție la documentele PNRR aflate în lucru atunci. Reprezentanții 

PSD au fost invitați la sediul ministerului, pentru a consulta 

documentele, iar PNRR a fost prezentat în ansamblul lui de premierul 

Cîțu în Parlament, aici. 

Cum să citești cu ochii tăi de PSD-ist că intră în România 30 

de miliarde de euro și tu nu poți să faci nimic să iei și tu măcar 7%, nu, 

din valoarea investiției? (Vociferări.) 

Îți crește tensiunea și faci, la nervi, moțiuni simple... 

(Vociferări.) ...moțiuni de cenzură, că asta e viața. (Vociferări.) 

Ați aflat de ce reușește Cătălin Drulă să deblocheze atâtea 

proiecte de autostrăzi, de drumuri expres... (Vociferări.) ...de sute de 

kilometri de cale ferată modernizată? (Vociferări.) Hai că vă spunem 

noi – pentru că ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, a avut un singur 

lucru în minte când a intrat în minister (Vociferări.) ...ce se poate face 

ca românii să aibă autostrăzi „pe bune” și nu numai pe hârtiile și hărțile 

cu care miniștrii PSD se duceau în campanii prin studiourile 

televiziunilor prietene, să le prezinte. (Vociferări.) 

Ministrul Cătălin Drulă visează infrastructura, știe tot ce se 

întâmplă în teren și e la zi cu toate datele. 

Cum să compari ce a făcut Cătălin Drulă în 6 luni cu ce nu a 

făcut, să zicem, Răzvan Cuc... (Vociferări.) ministrul PSD-ist al 

transporturilor care a inaugurat o cale ferată veche de 130 de ani... 
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(Vociferări.) ...și s-a lăudat cu demararea lucrărilor de la drumul expres 

Pitești - Craiova, lucrări care au durat o zi?! (Vociferări.) 

Cum să nu apreciezi munca făcută la Ministerul Economiei de 

Claudiu Năsui, care a descoperit cum funcționa Agenția de Promovare 

a Exporturilor (Vociferări.) ...pe post de agenție de turism pentru 

șmecheri?! (Vociferări.) Așa e, nu? Care s-a prins că la Krivoi Rog nu 

se produce nimic în afară de servicii de pază pentru firmele partidului. 

Cum să nu apreciezi efortul lui de a găsi noi soluții de dezvoltare pentru 

companii de stat precum Salrom, care se va ocupa de exploatarea 

grafitului?! (Vociferări.) 

Cum să nu vezi munca depusă pentru reformarea unei 

companii de stat... (Vociferări.) ...care nu a făcut nimic în ultimii ani, în 

ultimii 30 de ani, decât să plătească sinecuri la PSD și să producă 

pierderi statului român?! 

În comparație, dacă vă aduceți aminte de ministrul PSD-ist al 

economiei, Dănuț Andrușcă, „geniul” economiei, care abia a reușit să 

silabisească jurământul depus ca ministru. (Vociferări.) 

Poate că dumneavoastră, cei de la PSD, l-ați vrea uitat pe 

Dănuț Andrușcă. (Vociferări.) Dar și pe Toader Tudorel. (Vociferări.) 

Hai să-l „ievaluăm” pe Toader Tudorel, coada de topor cu care 

fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, actualmente deținut în 

sistemul penitenciar... (Vociferări) ...a încercat să distrugă legile penale 
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din România și să facă justiția să funcționeze  în folosul infractorilor..., 

(Vociferări.) ...și nu al omului cinstit. 

Stelian Ion, actualul ministru... (Vociferări.) ...al justiției, face 

eforturi colosale pentru a reuși să îndrepte toate ticăloșiile legislative 

puse la cale de Toader Tudorel și cei care se credeau mai presus de lege 

și de cinste. 

Am o veste pentru dumneavoastră, domnule Ciolacu, domnule 

Romașcanu, domnule Simonis – România nu mai e condusă după bunul 

plac al unui lider de partid, după toanele, mofturile sau necazurile sale 
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în justiție! România nu mai e condusă cu mită electorală și cu populisme 

ieftine! (Vociferări.) 

Și nu uitați că ultima moțiune de cenzură pe care ați trecut-o a 

fost împotriva propriului guvern PSD-ist. 

Acum avem o guvernare responsabilă, rațională, stabilă, exact 

guvernarea de care are nevoie România în această perioadă de criză. 

Această Coaliție de guvernare va rămâne împreună pentru că 

poate fi în sfârșit Coaliția bunei guvernări în România! 

Mulțumesc. (Aplauze. Vociferări. Huiduieli.) 

Voci din sală: 

Bravo!  

Domnul Ludovic Orban: 

Dau cuvântul, în continuare, domnului deputat George Simion, 

din partea Grupurilor parlamentare AUR. (Aplauze. Vociferări.) 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Domnul Cîțu este un fricos care a ajuns dintr-o întâmplare 

nefericită prim-ministru al României. 

L-a luat domnul Orban... (Aplauze.) 

Voci din sală: 

Așa e!  

Domnul George-Nicolae Simion: 

...de pe stradă... (Aplauze.) ...l-a făcut ministru, l-a făcut prim-

ministru, și-acum vine în fața Parlamentului să vorbească despre 
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alegerile interne din PNL, când ar trebui să dea raport în fața românilor. 

(Aplauze.) 

Ar trebui să vă fie rușine! (Aplauze. Vociferări.) 

Vă e frică de noi și vă e frică de români, domnule Cîțu! Și aveți 

de ce să vă fie frică! Pentru că nu îndrăzniți să mergeți niciunde fără 

bodyguarzi după dumneavoastră. 

Și pentru că... la finalul moțiunii de astăzi nu o să stați nici 5 

minute, nici 10 minute, să explicați nimănui nimic, pentru că sunteți un 

fricos... (Vociferări.) ...care nu are de ce să fie prim-ministru, după cum 

mulți dintre cei care au fost prim-miniștri în acești 30 de ani nu trebuiau 

să conducă România. 

Nu, nu sunteți dumneavoastră de vină pentru tot ce s-a 

întâmplat rău în ultimii 30 de ani, dar să știți că ne-au sunat românii, să 

știți că ne-au sunat de la Mina Băița din Bihor, sunt în grevă acolo, de 

două săptămâni, pentru că nu le dați autorizație de exploatare! 

Să știți că ne-au sunat de la Târgoviște, și muncitorii aceia de 

la Combinatul de Oțeluri Speciale vor să muncească! 

Dumneavoastră spuneți că apărați antreprenorii români, dar nu 

apărați pe nimeni decât pe dumneavoastră și eventual pădurile 

dumneavoastră. Pentru că ne-a sunat și primarul de la Voineasa, să 
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întrebe, când anume veți retroceda pădurile la care nu aveați niciun 

drept... (Aplauze.) ... 

Voci din sală: 

Bravo! (Aplauze.) 

Domnul George-Nicolae Simion: 

...dumneavoastră și familia dumneavoastră, domnule Cîțu! 

(Aplauze.) 

Și ne-au sunat și colegii dumneavoastră, rușinați, pentru că ei 

au votat în Senat ceva legat de educația copiilor, și în aceeași seară 

dumneavoastră ați ieșit la televizor să spuneți că veți da un ordin de 

ministru și veți interveni în curricula școlară, împotriva voinței acestui 

Parlament, pentru a impune o educație pornografică pentru clasele 
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primare. Și nu sunt mulțumiți colegii dumneavoastră de dumneavoastră, 

de asta nu-i lăsați să voteze. 

O să mai fie moțiuni de cenzură, domnule Cîțu, și la acele 

moțiuni... 

Să știți că nici electoratul USR nu este mulțumit, pentru că vă 

întreabă, cu pensiile speciale ce faceți? Că ați promis că dați ordonanță 

de urgență după ordonanță de urgență. 

Sunteți de 6 luni prim-ministrul României și astăzi vin de la 

protestul transportatorilor din CFR. Nicio... 

O voce de la PSD: 

Vezi că mă cam plagiezi! 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Nu vă plagiez, stați liniștiți, n-aș vrea să plagiez ce-ați făcut 

dumneavoastră! 

Cei din... CFR-iștii sunt foarte nemulțumiți de faptul că nu 

aveți nicio viziune pentru transportul feroviar din România. Și, la fel, 

transportatorii din România, cei cu TIR-urile, sutele de mii de 

camionagii sunt nemulțumiți, domnule Cîțu, pentru că le impozitați 

diurna. 

Și spuneți dumneavoastră că nu mai hărțuiește statul 

investitorii. Ba da! Statul hărțuiește investitorii. Ne-au sunat proprietarii 

de restaurante, pe care nu i-ați ajutat în niciun fel, ne-au sunat 

proprietarii de hoteluri, pe care nu i-ați ajutat în niciun fel, ba le-ați luat 

și voucherele de vacanță, și ne-au spus așa – le-ați pus popriri pe 
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conturi, au controale de la ANAF, v-ați pus pe capul lor, le închideți 

afacerile. 

Cum protejați dumneavoastră micii afaceriști români? 

Ne-au sunat din județul Galați, din Matca. Își aruncă castraveții 

pentru că nu au unde să îi vândă, pentru că micul producător român nu 

este protejat, nu are acces în hipermarketurile din România, domnule 

Cîțu... (Vociferări.) ...și dumneavoastră spuneți că protejați în vreun fel 

antreprenorii români! (Vociferări.) 

Pe partea economică, domnule Cîțu, n-ați făcut nimic – totul e 

„wow”, într-o Românie „fantastică”, în care trăiți dumneavoastră! 

În realitate, prețurile au crescut – de la materiale de construcții 

la benzină. 

În realitate, viața e din ce în ce mai grea. 

Și ne sună inclusiv românii din Germania sau din Italia, pentru 

că au probleme la consultatele de acolo, unde mai lucrează un om sau 

doi. 

Faceți ceva pentru români, domnule Cîțu, ca să nu ne mai sune 

pe noi! 

Faceți ceva pentru Roșia Montană și adăugați-o în Patrimoniul 

UNESCO, așa cum vă cer partenerii dumneavoastră! 

Nu faceți nimic nici pentru Roșia Montană, după cum nu faceți 

nimic nici pentru Valea Jiului, nici pentru CO Oltenia, nici pentru mina 



                                                                                          76                                                                                          

   

  

de uraniu de la Suceava, după cum nu faceți nimic pentru România 

întreagă! 

Ne-au sunat de la Deva - au stat toată iarna în frig! 

Ne sună românii și se plâng de dumneavoastră, domnule Cîțu, 

și ne opresc pe noi pe stradă și ne spun, faceți ceva ca să scăpăm de 

Guvernul Cîțu! 

Și o să facem ceva! Și astăzi, și la toamnă, și de câte ori e 

nevoie! (Aplauze.) 

Domnul Lucian Feodorov (din sală): 

Cîțu, trădător! 

Trădător de neam și țară! (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Îi dau cuvântul domnului senator Turos Lóránd, din partea 

Grupurilor parlamentare ale UDMR. 

În privința reprezentării deputaților și senatorilor neafiliați, am 

mai multe cereri. 

Rugămintea mea e să vă consultați între voi, să hotărâți cine 

vorbește, pentru că timpul alocat e de un minut... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Unde scrie în Regulament? 

Domnul Ludovic Orban: 

Un minut este timpul alocat și nu pot să dau cuvântul tuturor. 

Poftiți, domnule senator! 
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Domnul Turos Lóránd: 

Vă mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Azi opoziția nu face altceva decât își exercită dreptul de a 

contesta acțiunile Guvernului aflat la putere. 

După ce am citit textul moțiunii, căutând  argumente pertinente 

și motive întemeiate de a înlătura acest Guvern care a preluat 

conducerea țării de 6 luni de zile, am înțeles că acest instrument de a 

trage la răspundere Guvernul este folosit într-un mod ridicol. 

Nu mă așteptam la o analiză obiectivă a activității Guvernului 

pentru că nu asta e treaba opoziției, dar totuși speram să luați în serios 

acest exercițiu. 

În loc de argumente, ne sunt prezentate doar niște generalități 

și multe, multe sloganuri politice. Cred că e prea puțin, stimați colegi. 

În momentul de față, această țară are nevoie de o guvernare 

stabilă. Noi asigurăm această guvernare. Nu dorim să schimbăm 
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guverne din 6 în 6 luni, așa cum s-a întâmplat atunci când 

dumneavoastră aveați majoritate parlamentară. 

Nu există șanse să doborâm recordul dumneavoastră privind 

numărul miniștrilor într-un singur mandat, avem cu totul și cu totul alte 

priorități. 

România, în momentul de față, are nevoie de stabilitate, 

sustenabilitate și predictibilitate, are nevoie de o strategie pe termen 

mediu și lung în fiecare domeniu. 

În acest Guvern tocmai asta ne-am propus – să punem 

România pe un trend ascendent. 

Guvernul actual nu face altceva decât încearcă să funcționeze 

normal în condițiile provocărilor aduse de pandemie. Se lucrează mult 

și intens pentru a duce România la normalitate, pe linia dezvoltării 

sustenabile. Am organizat apărare împotriva virusului, am organizat 

vaccinarea, am făcut posibil să se revină la normalitate. Totul -  într-un 

climat economic nu chiar favorabil. Și totuși indicatorii economici 

încep să arate semne tot mai promițătoare. 

Acestea sunt prioritățile noastre și acest scop comun asigură o 

coaliție și o guvernare stabilă. Nu avem niciun motiv să ne îndoim că 
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acest Guvern face tocmai ceea ce a propus cetățenilor – duce România 

spre viața de după pandemie, mai bună și mai prosperă. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Din partea deputaților și a senatorilor neafiliați, v-ați hotărât 

cine vorbește? 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Nu există în Regulament... fiindcă nu există Grupul 

parlamentar al neafiliaților... 

Fiecare.... 

Domnul Ludovic Orban: 

Păi, atunci, nu... 

Până așteptăm să se formeze un grup parlamentar, ar trebui să 

vă limitați la un minut. 

Îi dau cuvântul domnului deputat Lasca Mihai Ioan. 

Domnul Mihai Ioan Lasca: 

Mulțumesc, domnule președinte al Camerei. 

Bună ziua, stimați colegi! 

În calitate de deputat neafiliat, anunț cu toată încrederea că voi 

vota moțiunea pentru demiterea premierului... Guvernului... (Aplauze.) 

... depusă de PSD și susținută de Partidul AUR. (Aplauze.) 

Această moțiune este intitulată justificat „România eșuată”. 

Acest Guvern nu mai este capabil să ajute românii. 
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Ba, mai mult, partenerii de guvernare ai acestora, neomarxiștii 

USR PLUS, sunt... (Vociferări. Aplauze.) ...sunt preocupați de 

sexualizarea forțată a copiilor noștri și a bărbaților „gravizi”. (Râsete. 

Aplauze.) 

Care... care dintre dumneavoastră, domnilor de la USR PLUS, 

vrea să rămână gravid primul? (Vociferări. Aplauze.) 

Asta e preocuparea voastră primară – să rămână bărbații 

gravizi. (Râsete. Vociferări.) 

Atentați la tot ce ține de credință și de Dumnezeu. (Vociferări.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Domnule deputat, timpul s-a epuizat, vă rog să trageți 

concluzia. (Vociferări.) 

Domnul Mihai Ioan Lasca: 

Guvernul Cîțu livrează... (Aplauze.) ...doar minciuni 

românilor. 

Acest Guvern trebuie să plece. 

Dacă nu va pleca acum, va pleca la moțiunea următoare. 

(Vociferări. Aplauze.) 

În timpul acestui Guvern... 

O clipă, vă rog, și am terminat! 

În timpul acestui Guvern s-a instaurat dictatura medicală în 

care au murit aproape 30.000 de români, sub pretextul acestei false 

pandemii și acestei răceli - coronavirus, care are o rată de vindecare de 
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99,77%. Iar voi ați închis oamenii în casă și îi obligați să se vaccineze, 

continuând să mituiți oamenii cu 2 mititei cu muștar. 

O voce din sală: 

Și pâine! 

Domnul Mihai Ioan Lasca: 

Să vă fie rușine! 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulțumesc, domnule deputat. 

Domnul Mihai Ioan Lasca: 

Să vă fie rușine, Guvernul Cîțu! (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă mulțumesc, domnule deputat. 

Îi dau cuvântul, în continuare, domnului senator Sorin 

Grindeanu. (Vociferări.) 

...deputat... (Aplauze.)  ...l-am avansat. 

Domnul Sorin Mihai Grindeanu: 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor, 

Am ajuns astăzi într-o situație-limită legată de viitorul țării, din 

cauza unui Guvern care nu trage pentru România, ci pentru propriile 

buzunare de partid. 

La Palatul Victoria... la Palatul Victoria nu există o echipă de 

guvernare, ci niște găști dirijate doar de interesele lor politico-



                                                                                          82                                                                                          

   

  

financiare. Iar pentru șefia acestor găști numite PNL și USR, se luptă 

cei 4 cavaleri ai Apocalipsei Naționale – Orban, Cîțu, Barna și Cioloș. 

(Aplauze.) 

Cîțu - un agresiv ministru al finanțelor, devenind, însă, pentru 

România, un periculos megaloman rupt total de realitate. 

Orban - un mare maestru al învârtelilor subterane și al 

compromisurilor sulfuroase pentru bugetul țării, dispus să vândă pe 

oricine și orice pentru a-și atinge sau a-și păstra postul.  

Barna - penalul de tip nou... (Vociferări. Aplauze.) ...obligat... 

(Aplauze.) ...obligat să-și înghită propriile lozinci cu „penalilor”,   
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„penalilor”, după ancheta DNA despre milioanele de euro din banii 

europeni fraudate cu tupeu. 

Cioloș - o... (Vociferări.)  ...creatură ciudată, un agro- 

conțopist... 

Voci din sală: 

Bravo! (Aplauze.) 

Domnul Sorin Mihai Grindeanu: 

...altoit... (Aplauze.) ...altoit de arivismul nemăsurat al celui 

care este gata să pupe orice inel străin, doar-doar poate să ajungă mare 

și tare în România. 

Stimați colegi, 

Adevărul este, însă, că dezastrul guvernării de astăzi pleacă de 

fapt de la eșecul din 2020 al stilului Orban de a conduce țara, de a 

guverna strict pentru camarila sa de partid, sacrificându-i pe români. 

Dacă astăzi peste 70% dintre români cred că țara merge într-o 

direcție greșită, lui Orban i se datorează într-o mare măsură. Nu poți să 
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construiești viitorul cu metode din Jurasicul politicii. Nu poți pune un 

Orbanozaur să administreze proiecte de digitalizare și de energie verde. 

Cu Ludovic Orban, „capo di tutti capi”, anul trecut, 

Guvernarea liberală a excelat doar în chermeze, și acelea ținute în sediul 

Guvernului. 

De aceea, Ludovic Orban chiar are dreptate când spune că este 

trecutul, prezentul și viitorul PNL, dar poate doar în privința băutei ca 

strategie de guvernare. (Aplauze.) 

Stimați colegi, 

Guvernul Orban a fost cel care a declanșat adevăratul carusel 

al jefuirii bugetului în plină pandemie. Banii pentru sănătate, banii 

pentru susținerea companiilor românești, banii pentru agricultură, toți 

au fost deturnați spre firmele de casă ale PNL. Iar astăzi noi, românii, 

plătim un preț enorm – plătim și pentru tunurile Unifarm trase de gașca 

lui Orban pe spinarea victimelor pandemiei. De un an și jumătate 

românii trăiesc un șir de drame. Conducătorii țării, însă, sunt concentrați 

cum să fure mai mult. 

Ați dat ordonanțe nu pentru a-i ajuta pe români, ci pentru 

interesele voastre – să privatizați sănătatea, să creșteți vârsta de 
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pensionare ca să nu plătiți pensii și să vindeți companiile de stat 

profitabile. 

Iar astăzi avem parte de un alt mare ghinion – dezvoltarea țării 

se joacă, din păcate, la ruleta războiului penibil pentru șefia PNL. 

De aceea, Guvernarea și Planul Național de Redresare și 

Reziliență au ajuns azi doar o monedă de schimb pentru voturile 

baronilor locali liberali. 

 Orban și Cîțu sunt capabili să descentreze harta țării, doar-

doar să se aleagă unul dintre ei la șefia PNL, iar Barna și Cioloș sunt 

disperați să nu piardă cumva vreo firimitură din acest ospăț nesfârșit pe 

banii românilor. 

Pentru asta... pentru asta, PNRR a fost transformat într-un uriaș 

aparat de păcănele, programat doar pe algoritmul politic liberal sau 

USR-ist. În acest timp, oamenii sunt mințiți cu iluzia bunăstării. De fapt, 

în guvernarea aceasta lacomă, bunăstarea a fost confiscată de gașca 

liderilor nesătui, de dreapta. 

Cîțu, Orban, Barna sau Cioloș par diferiți, dar de fapt sunt 

același tip de politruci - niște prădători nemiloși, niște Ludovici care 

confiscă toată avuția țării și conduc pe principiul - după noi, potopul. 

Stimați colegi, 

Astăzi avem o singură soluție - trebuie să dăm jos acest Guvern 

care în doar 6 luni a întors România în timp cu 6 ani. Altfel, cu 
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marionete de tip Cîțu și reziduuri din Cernobîlul politicii precum Orban, 

România este condamnată inevitabil la klausteritate. 

Vă mulțumesc. (Aplauze. Vociferări.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Dau cuvântul, în continuare, din partea Grupurilor 

parlamentare ale Partidului Național Liberal, domnului deputat Gabriel 

Andronache. 

Domnul Gabriel Andronache: 

Doamnă președinte al Senatului, 

Domnule președinte al Camerei Deputaților, 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Domnule prim-ministru, 

Doamnelor și domnilor miniștri, 

Depunerea și dezbaterea unei moțiuni de cenzură este, fără 

îndoială, un exercițiu democratic reglementat de Constituția României 

și care trebuie tratat cu maximă responsabilitate. 

Chiar dacă Legea fundamentală nu prevede expres, moțiunea 

de cenzură ar trebui să întrunească nu numai condițiile formale privind 

inițierea acestui demers, ci și minime condiții de oportunitate și de 

responsabilitate politică din partea inițiatorilor. 

Din păcate, această moțiune nu răspunde niciunui criteriu. Mai 

mult decât atât, textul moțiunii de cenzură pe care o dezbatem astăzi nu 
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corespunde nici minimei onestități politice, prin afirmații neadevărate 

înșirate din prima și până în ultima pagină a documentului. 

De remarcat este faptul că multe dintre afirmații sunt la limita 

derapajului politic. Sintagme precum „eliminarea fizică a 

pensionarilor”, „sărăcie programată”, „haos” sunt numai câteva 

exemple ale unor asemenea derapaje. 

Doamnelor și domnilor, 

Am convingerea că cei mai mulți dintre semnatarii moțiunii de 

cenzură nu au citit textul acesteia. Spun lucrul acesta pentru că textul 

abundă în acuzații care incriminează chiar guvernele conduse de PSD 

până în anul 2019. De pildă, se vorbește despre scumpiri și despre 

prețuri mai mari. De fapt, această acuzație vine exact de la autorii celei 

mai mari inflații din Uniunea Europeană, cei care au impus supraacciza 

pe carburanți, care au supraimpozitat munca și au introdus taxe 

suplimentare pe energie, pe comunicații sau pe creditele bancare. 

De asemenea, autorii moțiunii sunt preocupați dintr-o dată de 

îndatorarea țării. Este drept că în anul 2020 România a accesat credite 

importante, în contextul crizei sanitare și economice. Este însă foarte 

ușor să identificăm unde sunt banii împrumutați anul trecut și în prima 

parte a acestui an. 

Dacă vreți să știți unde sunt banii împrumutați, mergeți pe 

șantierele din țară, unde se lucrează... (Vociferări.) ...întrebați 

antreprenorii loviți crunt de pandemie care nu și-au închis afacerile 
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pentru că au fost sprijiniți de Guvern sau întrebați cele două milioane 

de angajați ale căror locuri de muncă au fost salvate. 

Așadar, banii împrumutați îi găsiți în cea mai mare sumă 

alocată investițiilor, în cel mai mare pachet financiar de susținere a 

mediului de afaceri și a locurilor de muncă, în vieți salvate în contextul 

crizei sanitare, în campania de vaccinare, în creșterea punctului de 

pensie cu 14% și în majorarea etapizată a alocațiilor de stat pentru copii. 

Dacă actualul Executiv poate să demonstreze românilor ceea 

ce a făcut cu fiecare leu împrumutat, nu același lucru pot face și 

inițiatorii prezentei moțiuni. 

Să vă aduc aminte că în plină creștere economică guvernele 

PSD au blocat investițiile, au amânat majorarea pensiilor, iar în privința 

întreprinderilor românești, PSD, în loc să le ajute, le-a sufocat cu 

impozite și birocrație excesivă. 

Autorii moțiunii au descoperit brusc și abia în anul 2021 faptul 

că mulți români trăiesc foarte greu. Ar fi fost bine ca PSD să descopere 

acest lucru atunci când a născocit salariul negativ, prin care angajații 

erau obligați să aducă bani de acasă după o lună de muncă sau când au 

introdus noi poveri fiscale pentru populație. 

Din păcate, după guvernările socialiste, România a devenit 

statul UE cu cel mai mare număr de angajați aflați în risc de sărăcie, cu 
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cel mai slab sistem de protecție socială și cu cei mai mulți copii aflați 

în risc de sărăcie absolută. 

În țara guvernată de socialiști angajatul român nu putea să-și 

asigure viața de zi cu zi, iar largi categorii de persoane vulnerabile nici 

măcar nu existau în evidențe. 

Continuăm să găsim în discursul inițiatorilor moțiunii aceleași 

dezinformări și aceleași iluzii pe care le prezentau și în anii trecuți. 

Se vorbește despre așa-zisul dezastru din sistemul de educație, 

în condițiile în care problemele din sistemul de învățământ li se 

datorează în integralitate. 

Mii de școli nu aveau nici măcar toalete salubre la finalul 

anului 2019, or, mai nou, semnatarii moțiunii de cenzură critică viteza 

de Internet și performanțele tabletelor distribuite către elevi. 

Slavă lui Dumnezeu că nu am avut în plină pandemie un 

guvern PSD! 

Se vorbește despre un sistem de sănătate ineficient, în 

condițiile în care PSD a lăsat România la început de pandemie fără 
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stocuri de materiale sanitare de urgență, fără resurse financiare, cu 

deficit cronic de personal de specialitate. 

Știm că vă deranjează faptul că pandemia a fost gestionată 

responsabil, că investițiile în sănătate încep să apară și că sistemul 

sanitar a fost o prioritate zero în perioada crizei sanitare. 

O altă dezinformare a autorilor prezentei moțiuni se referă la 

pensionari, la 5 milioane de oameni cărora le-au vândut iluzii de atâtea 

ori. 

Dacă mai trebuie spus încă o dată, o mai spunem – nimeni nu 

va fi obligat să se pensioneze la vârsta de 70 de ani, este doar o opțiune. 

Deși s-a spus cu subiect și predicat de atâtea ori că nu se 

modifică vârsta de pensionare, PSD sperie populația în mod nejustificat. 

De asemenea, văd că autorii moțiunii de cenzură sunt foarte 

deranjați de Proiectul privind eliminarea cumulului pensiei cu salariul 

la stat. Este și normal, atâta timp cât PSD a creat pensionarii de 45, 47 

de ani. 

Autorii moțiunii doresc să păstrăm inechitățile între angajații 

care muncesc la fel, dar câștigă diferit. Vor să rămână neatinse 

dezechilibrele din sistemul public de pensii, unde pensionarii care au 
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muncit la fel, au contribuit la fel, dar au ieșit în ani diferiți la pensie au 

pensii semnificativ diferite. 

Doamnelor și domnilor, 

Se fac uneori glume potrivit cărora cu cât ești mai criticat de 

PSD, cu atât ești mai aproape de calea cea bună și de interesul general 

al românilor. 

PSD a demonstrat în cei peste 20 de ani cât s-a aflat la 

guvernare, direct sau indirect, că a fost și rămâne principalul obstacol 

în calea modernizării României. 

V-am spus încă de la început că tot textul moțiunii este o 

autoincriminare a PSD. Este bine că într-un final reprezentanții PSD și-

au făcut propria evaluare critică și au numit-o „moțiune de cenzură”. 

Dacă această moțiune va avea o utilitate peste timp va fi aceea 

că generațiile viitoare vor ști în ce condiții a părăsit PSD guvernarea și 

ce a lăsat în urmă. 

Am convingerea că nici măcar toți semnatarii acestei moțiuni 

nu o vor vota. 

Partidul Național Liberal, partidul care a adus modernizarea și 

unitatea românilor, nu va vota această moțiune de cenzură. 

Și, la final, vă prezint o decizie a Curții Constituționale – 

pentru că tot se vorbea aici despre deciziile recente ale Curții 

Constituționale – din 2012, Decizia nr. 732, în care se spunea că 
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hotărârea Parlamentului votată de PSD nu poate fi contestată la Curtea 

Constituțională deoarece este inadmisibilă. 

Foarte interesant, ceea ce era inadmisibil în 2012 a devenit 

admisibil în 2021! 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Invit, în continuare, la cuvânt, din partea Grupurilor 

parlamentare ale USR, pe doamna deputat Cosette-Paula Chichirău. 

(Vociferări.) 

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,  

Doamnelor și domnilor miniștri, 

Vreau să fac un sumar al ultimilor 30 de ani, în care PSD a 

guvernat în majoritatea timpului, și un sumat al ultimelor 6 luni, de când 

USR PLUS a intrat la guvernare. 

Drama României și drama PSD este că a trecut foarte mult 

timp. Ați avut zeci de ani să demonstrați filosofia PSD, competențele 

PSD și să aveți rezultate. 

După 30 de ani, spitalele regionale nu trebuiau să rămână pe 

hârtie. 

După 30 de ani, autostrăzile Moldovei nu trebuiau să rămână 

pe hârtie. 

Aceasta este drama României, dar și drama PSD! Că ați avut 

foarte mult timp! 
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Șansa României și șansa noastră este că abia am început. Am 

intrat la guvernare de șase luni și vom continua un proiect care va dura 

zece ani, un proiect real de dezvoltare a țării, pe care noi, toți, o iubim, 

dar pe care numai unii au competența să o dezvolte. 

Guvernările PSD sunt cunoscute, din păcate, pentru sărăcia 

cruntă în care-și țin alegătorii și pentru hoție. Județele PSD-iste – și 

spun asta cu tristețe, pentru că eu vin din Moldova, unde sunt multe 

județe PSD-iste - sunt cele mai sărace și mai înapoiate din țară! Pe 

timpul PSD statisticile sunt atât de triste încât îți vine să plângi. 3 

milioane de români în sărăcie cruntă. 200.000 de copii se culcă în 

fiecare seară înfometați. Spitalele funcționează cu infecții și cu șpagă. 

Peste 1.000 de școli cu WC-ul în curte. Doar 2% din copiii născuți la 

țară, electoratul dumneavoastră, pot ajunge la facultate. 2%! O dramă 
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reală a resursei umane! Acei români ajung să muncească să culeagă 

căpșuni în străinătate. Aceia sunt așa-zișii alegători ai dumneavoastră. 

Mortalitatea prevenibilă în mandatele PSD în atâția ani este de 

47%. Asta înseamnă că unul din doi români care ajunge într-un spital 

moare, deși putea fi salvat. 

Aceasta este drama PSD și drama României! 

Durata de viață a românilor este cu șase ani mai mică decât 

media UE. 

Iată adevărata dramă! 

Aceasta este „fantastica” performanță a PSD! 

Și, domnilor, vă țineți de ironii, vă țineți de glumițe, în 

condițiile acestei drame extraordinare ale unei țări!  

Să construim țara în care românii să poată să se întoarcă, să 

vrea să se întoarcă! Este un proiect dificil, de care abia ne-am apucat 

mulți dintre parlamentarii USR PLUS, inclusiv eu. Sunt români întorși 

din străinătate, români veniți acasă să pună umărul la acest proiect, care 

este proiectul unei generații, proiectul de construcție a României după 

30 de ani de jaf violent. 

Îmi aduc aminte Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții al 

lui Dragnea, unde voiați să luați toate companiile performante ale 
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statului român, să le puneți într-o gaură neagră și să jefuiți zeci de 

miliarde de euro. 

Îmi aduc aminte acel proiect împotriva căruia am luptat cu 

toate forțele! 

Să fie clar! Proiectul de a aduce România în rândul țărilor 

europene dezvoltate este proiectul unei generații. Nu este un proiect de 

șase luni, nu este un proiect de un an, de doi sau de trei, este un proiect 

de minimum zece ani. (Vociferări.) 

De aceea, este important să punem țara pe o direcție corectă și 

să nu ne abatem de la acea direcție corectă timp de zece ani, să nu facem 

pauze PSD, să nu facem pauze de furat! 

Avem nevoie de zece ani de dezvoltare continuă, iar aceste 

șase luni sunt primele luni din acei zece ani. 

Voci din sală: 

Timpul! 

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Închei imediat! 

Ne-am apucat deja de treabă. Pentru prima dată în istoria 

noastră, a moldovenilor, avem o speranță că putem avea autostrăzi. A7 

și A8 pot deveni realitate și de aceea ministrul Drulă trebuie să rămână 
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ministru zece ani, nu șase luni, nu un an, nu doi, nu trei, nu patru! 

(Vociferări. Aplauze.) 

Dezvoltarea economică.  

Domnul Ludovic Orban:  

Vă rog să vă apropiați de final. 

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Dezvoltarea economică trebuie și ea pusă pe baze solide.  

În cei trei ani de bugete PSD am avertizat în fiecare an că 

generați inflație, că faceți deficit excesiv pe timp de creștere economică. 

V-am spus asta în fiecare an, de la această tribună. Dar ce ați făcut? 

(Gălăgie.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamnă deputat, timpul a expirat! 

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Ați turnat gaz peste România, ați aruncat chibritul și ați fugit! 

Ați fugit dând foc României, dar unii dintre dumneavoastră n-ați fugit 

destul de repede, pentru că ați ajuns după gratii. Președintele PSD este 
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acum după gratii, n-a putut să fugă destul de repede de dezastrul pe care 

l-ați creat. (Gălăgie.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Timpul a expirat, doamnă deputat! 

Vă mulțumesc.  

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Și, în încheiere... 

După doar șase luni acest guvern a scos țara din pandemie și a 

generat o creștere economică record. Și mă gândesc cu bucurie la 
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următorii zece ani, nu cu tristețe, cum mă gândesc la anii 

dumneavoastră! 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamnă deputat, vă rog să terminați! 

Doamna Cosette-Paula Chichirău: 

Și le doresc miniștrilor noștri putere de muncă și nervi de oțel. 

Hai România! (Aplauze. Vociferări.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul, în continuare, domnului senator Claudiu 

Târziu, din partea Grupurilor parlamentare AUR. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Profit de ocazia de a vorbi mai spre finalul acestor dezbateri, 

pentru a trage câteva concluzii. 

Domnul premier Florin Cîțu provoacă în plen tranșarea 

alegerilor interne din PNL la votul pentru moțiune. Ne bucurăm foarte 
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mult și sperăm ca ai Domniei Sale colegi să răspundă acestei provocări 

și să voteze căderea Guvernului.  

USR susține că această coaliție de guvernare este foarte solidă, 

atâta doar să nu fie de constituția majorității bărbaților din USR. 

O voce din sală: 

Bravo! (Aplauze.) 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

PNL sfidează PSD și aici, și în alte părți. A făcut-o și acum. E 

firesc să o facă, pentru că PSD, dragi colegi, a sprijinit Guvernul PNL 

anul trecut, l-a sprijinit și anul acesta, când cu votul pentru PNRR – n-

am uitat, să știți! - și bag seamă că e cât pe ce să-l sprijine și astăzi.  

La ce mă refer? Am pus două condiții pentru a vota această 

moțiune: 1. Textul să fie unul serios și 2. PSD să meargă până la capăt. 

Văd că lipsesc dintre parlamentarii PSD, iar textul are câteva hibe. 

O voce din sală: 

Nu lipsește nimeni! 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Nu conține unele dintre faptele grave, care au accente 

liberticide, nedemocratice și discriminatorii pe care le-a comis 

Guvernul Cîțu, iar unele dintre reproșurile pe care le aduce PSD 

Guvernului sunt făcute într-o notă pamfletară, nu la modul serios. Ba, 

mai mult decât atât, încurajează un comportament iresponsabil, cel 

puțin în chestiunea vaccinurilor. S-a dus o campanie teribilă pentru 

vaccinare, în mod iresponsabil – încă o dată o spun -, inclusiv pentru 



                                                                                          

100                                                                                           

  

  

copii. Nu am semnat această moțiune, dar dacă vrem să scăpăm de acest 

Guvern trebuie să o votăm. Noi nu votăm un document cu al cărui 

conținut nu putem fi de acord decât parțial, ci votăm pentru căderea 

Guvernului, care sperăm să-și cânte astăzi cântecul de lebădă. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 

O voce din sală: 

Bravo! 

Domnul Ludovic Orban:  

Invit, în continuare, la cuvânt, din partea Grupurilor 

parlamentare ale PSD, pe domnul Vasile Dîncu. (Aplauze.) 

Domnul Vasile Dîncu: 

Doamnă președinte a Senatului, 

Domnule președinte al Camerei Deputaților, 

Mă așteptam ca în această perioadă de criză socială și politică, 

pentru că o moțiune de cenzură este semnul unei crize, nu este un gest 

eminamente politic, mă așteptam ca să avem un dialog între putere și 

opoziție, un dialog serios între putere și opoziție. 

În locul acestuia am avut mai degrabă un dialog politicianist, 

în care premierul României nu vine, cum se întâmplă de obicei, să 

răspundă la ceea ce este întrebat, ci vine mai degrabă să intre într-un 

dialog cu noi, într-un dialog în care, în mod nedemn pentru un 
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guvernant, nu folosește termenii civilizați ai limbajului guvernamental, 

ci un limbaj mai degrabă parodic. 

Așa încât, o să schimb adresabilitatea cuvântului meu, nu cum 

facem de regulă la moțiuni, într-un dialog cu puterea, și o să încerc să 

vorbesc cu publicul, cu cei de acasă, pentru că moțiunea este în numele 

lor, nu este în numele nostru neapărat, și asta n-a înțeles domnul prim-

ministru. Pentru că domnul prim-ministru și Guvernul Domniei Sale nu 

este inamicul PSD, așa cum vine de fiecare dată să ne spună. Domnul 

prim-ministru este în acest moment inamicul României, inamicul 

populației României. (Aplauze.) 

De aceea, atunci când vine cu diverse cifre de la Eurostat sau 

de la Institutul Național de Statistică, ar putea să știe că ar trebui să vină 

și cu altceva, nu să ne critice pentru istoria de 30 de ani a democrației, 

pe care o confundă cu istoria PSD, ci să vină să ne spună, de exemplu, 

cum stau indicatorii de bună guvernanță sau cum stau indicatorii de 

guvernanță deschisă. Despre indicele Gini, de exemplu, ar trebui să ne 

vorbească, pentru că ne citează mereu cărți și spune despre noi că nu 

citim. Să ne spună despre indicatorii de sărăcie relativă și absolută. Și 

acestea sunt lucrurile prin care trebuie să te decontezi națiunii atunci 

când vii în fața Parlamentului, cred eu. 

De aceea, cred că, în acest moment, domnul Cîțu nu răspunde 

- și aici îl înțeleg oarecum -, nu răspunde pentru guvernarea de acum, 

pentru că este guvernarea Orban-Cîțu, deci avem aceeași guvernare și 
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are o serie de moșteniri de la cel cu care se preface că se luptă pentru 

conducerea Partidului Național Liberal. 

Ce este foarte grav însă acum? Sunt două-trei lucruri care se 

observă atât în statisticile, cât și în rapoartele internaționale. Unul este 

deteriorarea democrației, puternica deteriorare a democrației. Deja se 

vede că această deteriorare scade și încrederea în instituțiile politice, și 

încrederea în noi, politicienii. A fost demis Avocatul Poporului, 

considerându-se că Avocatul Poporului ar trebui să fie avocatul puterii. 

Din contră, orice student din anul I știe că Avocatul Poporului este 

avocatul celor mulți, al celor care sunt în opoziție, nu este avocatul celor 

care vor să dea ordonanțe de urgență. Ultima declarație pe care ne-a 

făcut-o domnul Cîțu este foarte periculoasă, că vrea să guverneze 

împotriva Parlamentului, prin ordonanțe de urgență. Acesta este un 

lucru inadmisibil pentru democrație. 

Nu mai vorbim de deteriorarea în ceea ce privește libertatea de 

exprimare în România, despre care s-a vorbit în ultima vreme în 

rapoartele internaționale. 

Ni s-a spus aici, și am văzut una din utopiile puterii de astăzi, 

este cât vor sta la guvernare. Am auzit 8 ani – ne cerea domnul premier 

Cîțu -, am auzit din partea USR-ului 10 ani că este nevoie, ultima 

vorbitoare dinaintea mea a vorbit de 30 de ani, de care este nevoie. 

Vă amintesc un lucru, dragi prieteni. Ar trebui să învățați un 

pic de istorie. În 1996, când a venit CDR-ul cu 25.000 de specialiști, a 
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spus că vor sta 50 de ani la putere; și au stat foarte puțin, și v-au 

condamnat pe toți la opoziție în această perioadă de 50 de ani. 

Au fost distruse în această perioadă elemente esențiale ale 

coeziunii sociale. În sistemul acesta de criză, cum vă închipuiți, de 

exemplu, că un pensionar poate să trăiască cu 800 de lei, când, dacă te 

uiți la indicatorul privind coșul minim de trai decent, acesta ar fi undeva 

în jur de 1.700 pentru o familie cu o persoană singură, deci jumătate din 

această sumă. 

Mai sunt câteva lucruri care sunt legate de zona socială, dar aș 

vrea să închei spunând că această guvernare crește inegalitatea dintre 

oameni, scade coeziunea socială și încrederea în instituții. Și, dacă tot 

nu-l ascultați pe domnul ministru al educației atunci când cere mai mulți 

bani pentru educația remedială, după ce va dispărea acest Guvern, este 
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nevoie, din păcate, de câțiva ani de guvernare remedială, pentru că s-a 

deteriorat România în această perioadă în mod foarte grav. (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Îl invit, în continuare, la cuvânt, din partea Grupurilor 

parlamentare ale Partidului Național Liberal, pe domnul deputat Pavel 

Popescu. 

Domnul Pavel Popescu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnule prim-ministru, 

Stimați colegi,  

Stimați colegi de la PSD, 

Probabil moțiunea de astăzi este un simplu gest politic al 

opoziției dinaintea vacanței parlamentare sau, cine știe, poate e un 

simplu reflex natural al vostru de a trimite un Guvern acasă, așa cum ați 

făcut-o cu propriile guverne atunci când conduceați România într-un 

mod total haotic și iresponsabil. 

Dar, indiferent de motiv, demersul Domniilor Voastre este 

sortit eșecului din start, pentru că, deși în viziunea voastră guvernele ar 

trebui schimbate ca pamperșii la copii, încă din 4 noiembrie 2019 
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Partidul Național Liberal s-a asigurat că veți sta în opoziție mulți ani de 

acum înainte. 

Domnilor din leadership-ul PSD-ului, vă pot citi teama din 

ochi. (Rumoare.) Și, de data aceasta, teama dumneavoastră... 

(Vociferări.) 

Ascultați-mă! 

... este o teamă reală. 

Este o teamă reală din mai multe motive. 

1. La dreapta dumneavoastră, în băncile Parlamentului, stă un 

partid care v-a furat propriul electorat, atunci când românii plecaseră, 

sătui fiind de voi, cu furcile spre Palatul Victoria. Și atunci vă era 

teamă! 

2. Secretarele, pilele, amantele, servitorii partidului strigă 

nervoși de pe margine după voi sau după mașinile sau vacanțele scumpe 

care nu mai există și nu le mai puteți da. Într-un cuvânt, ei strigă după 

miliardele pe care le tocați atunci când conduceați România haotic. Fără 

aceste miliarde anul 2024, un an electoral pentru voi, este sortit total 

eșecului. Și de asta vă este teamă! Asta vă sperie, domnilor din 

leadership-ul PSD. 

Încercați astăzi să dați jos un guvern de coaliție solid, extrem 

de solid, format pe câteva principii total incompatibile cu ceea ce 

reprezentanți voi, ca partid, ca doctrină, ca viziune, sau mai bine spus 

ca lipsă de viziune pentru România, un guvern care are un plan foarte 

bine pus la punct, un plan pe termen lung pentru România, un plan 
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pentru o țară reconstruită pe o economie solidă, un mediu privat 

puternic, un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii, o poziție 

solidă în Uniunea Europeană, o poziție solidă în NATO și nu în ultimul 

rând o reformă reală a statului pe toate palierele. 

Acest plan aflat, din păcate pentru voi, într-un continuu proces 

de implementare accelerată, deja este în totală opoziție cu discursul 

vostru antinaționalist, antieuropean, cu discursul vostru împotriva 

statului de drept, cu tot ceea ce în anii în care ați stat la guvernare tocând 

acele miliarde ați făcut. Lucrurile acestea vouă nu vă plac și nu v-au 

plăcut niciodată. Răzleț ați mai votat câte un proiect, pentru că așa a 

trebuit, pentru țară.  

Mai simplu, tot ceea ce am spus aici este o antiteză între 

socialism și liberalism. Nu sunt aici să vă repet performanța sau cifrele 

record ale Guvernului Florin Cîțu. O fac deja instituțiile financiare, 
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agențiile de rating, partenerii strategici sau Comisia Europeană. Și o fac 

cu surle și trâmbițe zilnic. De asta vă e din nou teamă! 

În schimb, îndrăznesc să vă tălmăcesc acest vis urât pe care-l 

trăiți în aceste zile și acest sentiment de teamă. (Vociferări.) 

Ca în istorioara din Biblie urmează pentru voi, pentru PSD, 

șapte ani de sărăcie. Dar șapte ani de sărăcie în care PSD nu mai poate 

fura înseamnă, de fapt, șapte ani de belșug pentru România. 

Domnule prim-ministru, 

Așa să ne ajute Dumnezeu! (Aplauze. Huiduieli.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Invit, în continuare, la cuvânt, pe doamna senator Iovanovici-

Șoșoacă. (Vociferări.) 

Haideți, doamnă senator! 

V-ați înscris în PSD? Că văd că stați acolo, lângă PSD! 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

În primul rând... 

Îmi dați drumul? 

În primul rând, astăzi sunt Sfinții Petru și Pavel. La mulți ani 

tuturor celor care purtați aceste nume! Indiferent din ce partid sunteți. 

(Aplauze.) 

În al doilea rând, chiar voiam să-i spun domnului Orban că 

dacă îmi acordă două-trei minute îl ajut să scape de domnul Cîțu. 

(Râsete. Aplauze.) 
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În al treilea rând, am auzit aici de o dictatură care va dura cel 

puțin zece ani. 

Eu vreau să-l parafrazez pe Caragiale.  

Ai uitat, neică, că e senator Șoșoacă! Ai uitat, neică, de senator 

Șoșoacă, și o să-ți trag o Revoluție de o să mă pomenești! 

Voci din sală: 

Bravo! (Aplauze.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Trecând de la umor, că asta face românul, râde când e rău, 

ideea este că această guvernare este inimaginabil de distrugătoare 

pentru poporul român. 

Mă uitam pe GPS să văd unde sunt autostrăzile pe care pot să 

le schimb de o să mă rătăcesc prin ele să ajung la Iași, în circumscripție.  

O voce din sală: 

Pe hartă! 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Mă uitam să văd unde este PIB-ul – apropo, deficit 9,7% din 

PIB, față de 3% preconizat. Mă uitam cum bolnavii cronici nu au 

dreptul nici acum să intre în spitale să se trateze. Mă uitam cum 26.000 

de oameni au murit, vezi Doamne, de COVID, ca să aflăm de la onor 

Ministerul Sănătății că doar 217 au fost morți de COVID, dar între timp, 
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cei din urmă morți, vin acum, vor fi cei dintâi, ca să se mai mărească un 

pic numărul de morți. 

Mă uitam la vaccinare. Eu știam că vaccinarea trebuie să aibă 

motive medicale, nu mici, nu muștar, nu trotinete, și ar fi trebuit, 

conform legislației naționale și internaționale, să anunțați poporul 



                                                                                          

110                                                                                           

  

  

român, și mai ales adolescenții și copiii, că această vaccinare are efecte 

adverse. 

Domnul Ludovic Orban:  

Doamnă senator,  

Timpul dumneavoastră a expirat! 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Imediat! 

Încă 30 de secunde și atâta tot. 

Domnul Ludovic Orban:  

Vă rog să trageți concluzia. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Acuma trag concluzia. 

Ce am aici?  

Când, domnule Cîțu, vă uitați în urmă, pe mâinile 

dumneavoastră și ale întregului Guvern stă sânge. (Desface un sac 

negru din plastic.) 

Acesta este sacul în care au fost închiși oamenii care au murit 

în pandemia COVID și în care au fost puși fără haine și aruncați în gropi 

ca niște câini omorâți pe străzile din România! 

Asta este guvernarea Cîțu! 

Domnul Ludovic Orban:  

Invit, în continuare... 
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Vă rog frumos să încheiați... (Aplauze.) (Gălăgie.) 

Îl invit în continuare la cuvânt pe domnul deputat Marius 

Budăi, din partea Grupurilor parlamentare ale PSD. (Gălăgie.) 

Domnul Marius-Constantin Budăi:  

Mulțumesc frumos, domnule președinte. 

Doamnă președinte, 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor miniștri, 

Stimați colegi,  

Cred că o să începem cu „Wow!”. 

Haideți să discutăm puțin despre Lumea lui Wow sau cum să 

vezi lucruri fantastice din nori. 

Haideți să-i trezim pe acești „fantastici” la realitate și să le 

spunem că o guvernare care îi conduce pe cetățenii români la sărăcie 

trebuie trimisă la coșul de gunoi al istoriei. (Aplauze.) 

Datele Eurostat, despre care se vorbește, și sunt prezentate, 

așa, trunchiate, ne arată, dincolo de... (Rumoare. Gălăgie. Aplauze.) 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din apropierea 

tribunei): 

Aici sunt morții dumneavoastră!  

(A dus sacul în fața domnului prim-ministru Florin-Vasile 

Cîțu.) 

Domnul Ludovic Orban:  
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Rog chestorii să facă ordine în sală! 

Rog chestorii să facă ordine în sală, să potolească... (Gălăgie.) 

Domnule deputat Budăi, vă rog să vă continuați discursul. 

Domnul Marius-Constantin Budăi:  

Mulțumesc.  

Datele Eurostat ne arată, dincolo de fantasmagoriile 

premierului Cîțu, că românii nu o duc mai bine și devin mai săraci de la 

o zi la alta. După ce PSD a redus rata de deprivare materială severă cu 

12 puncte procentuale, de la 40% la 28%, adică aproape 2 milioane de 

cetățeni români extrași din zona de sărăcie severă, performanțele 

dumneavoastră au reintrodus în sărăcie severă peste 120.000 de români. 

Ăsta e un lucru „fantastic”, într-adevăr! 

De la zi la zi puterea de cumpărare scade, și cum să crească?! 

Doar domnul Cîțu vede prosperitate acolo unde este sărăcie. 

Cum să crească puterea de cumpărare când pensiile sunt 

înghețate, salariile sunt înghețate, alocațiile nu sunt majorate și așa mai 

departe?! 

Cum să o ducă bine un pensionar, un părinte și un bunic de-al 

nostru, când prețurile la alimentele de bază, la medicamente, s-au 

scumpit cu cel puțin 10-15%? Sau cum să o ducă bine o familie de 

muncitori cărora, domnule Cîțu, le-ați dat din lucrurile „fantastice” 2 lei 

pe zi? 2 lei pe zi, iar prețul la energie a crescut cu 20%! 

Domnule „Fantastic”, când vă mai trece prin minte să vă 

lăudați cu diverse cifre, poate luați în calcul faptul că 40% - 40%! - din 
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gospodăriile din România nu-și pot achita la timp facturile crescute de 

așa-zisa liberalizare a pieței de energie, fără nicio protecție pentru 

consumatorii vulnerabili. 

Șomaj crescut. Peste 146.000 de oameni în șomaj. 

Alocații.  

Domnilor de la guvernare, cum vă mai puteți uita în ochii 

părinților din România, când ați amânat amânarea dumneavoastră?! 

Domnilor colegi, 

Stimați colegi de la PNL, USR și UDMR, 

Știu că vi s-a spus de la partid să-l susțineți pe Cîțu, dar nu cred 

că aveți nicio obligație față de acesta, pentru că nu dumnealui a fost din 

ușă în ușă în campanie, ci dumneavoastră ați fost. Voi ați mers și ați 
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promis în campanie creșterea alocațiilor copiilor, așa, cu amânarea și cu 

eșalonarea dumneavoastră. 

De ce țineți neapărat să ne aduceți aminte de guvernarea de 

tristă amintire Boc, din 2010?! Sunteți cei mai pricepuți, la fel ca el, la 

reduceri și la tăieri! 

Astăzi, realitatea arată că ați mințit. Nu ați mărit pensii, nu ați 

mărit alocații, nu ați mărit salarii, iar românii s-au săturat de mincinoși 

în funcții publice. 

Plecați acasă! (Aplauze.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Ultimul vorbitor înscris la dezbateri. 

Din partea Grupurilor parlamentare ale PSD, domnul deputat 

Alfred Simonis. (Aplauze.) 

Aveți, pe lângă timpul alocat, încă un minut și jumătate de la 

minorități. 

Domnul Alfred-Robert Simonis:  

Mulțumesc, domnule președinte. 

Pentru că nu mai am foarte mult timp, o să mă limitez la două-

trei vorbe. 

Am remarcat două afirmații extrem de interesante în această 

după-amiază.  
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Prima suna așa: „Să rămânem la putere cât mai mult, să nu 

facem pauze de furat”. Cosette Chichirău, în urmă cu câteva minute. 

(Aplauze.) 

E foarte important să știm de ce vreți să rămâneți la putere. 

Și una mai de substanță, e adevărat: „Am tranșat alegerile în 

PNL”. Florin Cîțu, în urmă cu câteva minute.  

Păi, cred că ați greșit sala, stimate domn! Suntem în 

Parlamentul României, nu la Congresul PNL.  

Dar dacă tot ați deschis vorba... (Aplauze.) Dacă tot ați deschis 

vorba, stimate domnule prim-ministru, cu cine ați tranșat alegerile din 

PNL? Ne puteți spune și nouă? (Aplauze.) Cred că ar fi interesant de 

discutat, pentru că aici, în sală, aveți 134 de deputați și senatori ai 

Partidului Național Liberal pe care, cu această afirmație, nu dați două 

parale. Nu dați două parale! 

Domnule prim-ministru,  

În final, pentru că timpul se apropie de final, vreau să vă rog 

să aveți curajul, pentru că ați afirmat în urmă cu câteva zile faptul că i-

ați convins pe români să ajungeți prim-ministru. N-ați convins pe 

nimeni, dar asta e o altă discuție! Dacă tot i-ați convins pe toți românii, 

dați-le șansa colegilor de la PNL să-și arate și dânșii atașamentul, 

devotamentul și dragostea pentru dumneavoastră și lăsați-i să voteze la 

moțiunea de cenzură împotriva Guvernului dumneavoastră. (Aplauze.) 

Și dacă dumneavoastră nu sunteți de acord... Dacă 

dumneavoastră nu sunteți de acord, mă adresez vouă, celor 134 de 
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deputați și senatori ai PNL. Poate că la Congresul PNL nu mai contați, 

stimați domni și doamne. Poate că domnul Cîțu, cu cine știe cine, a 

tranșat Congresul PNL. Astăzi, în schimb, în Parlament, contați! Veniți 
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la vot, votați împotriva lui Cîțu, pentru că aici contați! (Aplauze. 

Vociferări.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Îi dau cuvântul, în continuare, pentru a răspunde, domnului 

prim-ministru Florin Cîțu. 

Am rugămintea către chestori să facă ordine în sală. 

Doamna senator, comportați-vă civilizat și nu vă bateți joc de 

această instituție! 

Îi dau cuvântul domnului prim-ministru Florin Cîțu. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din apropierea 

tribunei): 

Luați și sacul, domnule Cîțu, vă rog frumos! 

Asta înseamnă guvernarea PNL! Sacul! 

(Așază sacul în fața tribunei.) (Aplauze.) 

Aici sunt morții dumneavoastră! 

Nu veți putea fi iertat în veci pentru așa ceva!  

După ce-am arătat... 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Domnilor de la PSD mi-a plăcut că ați fost criticați ... 

Domnul Ludovic Orban:  

Domnule prim-ministru, 

Vă rog să adresați Parlamentului și să ignorați... 
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Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mie mi-a plăcut că PSD acceptă să fie criticat că n-a făcut 

autostrăzi, îi filmează pe cei care îi critică că n-au făcut autostrăzi... Îmi 

place că acceptați toate criticile astea. (Vociferări.) 

În același timp, mi-a plăcut și remarca – cred că a deputatului 

de la AUR – care se îngrijorează de COS. Ce se întâmplă la COS? 

Domnule deputat, la COS a fost o privatizare făcută de stăpânii 

dumneavoastră actuali de la PSD, pentru stăpânii dumneavoastră din 

Rusia. Acolo să vă uitați, da?! (Aplauze.) 

Deci stăpânii dumneavoastră de la PSD au privatizat acel 

combinat pentru stăpânii dumneavoastră actuali din Rusia. Dacă mai 

întrebați, domnilor! 

Domnilor de la PSD, ce-mi place mie când vă îngrijorează 

sărăcia din România, cu cămăși scumpe, ceasuri care costă cât un 

apartament; și stați și vă îngrijorează sărăcia din România! 

Domnule Ciolacu, să știți că oamenii deja știu, și s-au hotărât 

și vă spun să plecați acasă.  

(Domnul chestor al Senatului, Sergiu Cosmin Vlad, a scos 

sacul din sală.) (Gălăgie.) 

Și încă un lucru personal. 

Domnule deputat de la AUR,  

Bunicii mei au murit pe front, iar statul și comuniștii pe care 

dumneavoastră îi apărați, le-au confiscat proprietățile. Acele păduri 

sunt ale noastre și mai avem de luat și vom lua! Comuniști ca 
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dumneavoastră care urăsc proprietatea privată nu au ce căuta în 

România! 

Dumneavoastră și prietenii dumneavoastră din Rusia nu aveți 

ce căuta cu noi! 

Stăpânii dumneavoastră din Rusia... Nu aveți ce căuta aici! 

(Vociferări.) 

Bunicii mei au murit pe front pentru a apăra România! Ar 

trebui mai mult respect pentru ei! 

Vă mulțumesc. (Aplauze. Huiduieli.) 

Domnul Ludovic Orban:  

Suntem la finalul dezbaterilor. 

Dați-mi voie, domnilor deputați și senatori, să am și eu un 

drept la replică, pentru că mi-a fost pronunțat numele foarte des și vreau 

să-mi dau dreptul la replică.  

(Coboară la tribună.) (Gălăgie.) 

N-o să dau drept la replică la toate bazaconiile care s-au spus 

despre mine, dar simt nevoia să dau drept la replică unui deputat al PSD 

care zicea ceva de Cernobîl. 

Domnule deputat, 

Eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru al 

Guvernului României atunci când la alegerile parlamentare Partidul 

Național Liberal n-a câștigat alegerile, spre deosebire de 

dumneavoastră, care atunci când partidul care v-a susținut prim-

ministru, v-a cerut să vă dați demisia, dumneavoastră v-ați baricadat 
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împreună cu Victor Ponta la Palatul Victoria și mai aveați puțin și săpați 

tranșee și n-ați putut fi scos de la Palatul Victoria decât prin intermediul 

unei moțiuni de cenzură înaintate tocmai de partidul care v-a susținut. 

(Aplauze.) 

Domnule Grindeanu, și alții care vorbesc de subiectul ăsta, 

apropo de vechime, nu accept această aserțiune. Să știți că vremea 

aduce cu sine noblețe. Vinurile adevărate, odată cu vârsta, devin nobile 
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și nu accept să fiu criticat de cineva care nici măcar n-a apucat să ajungă 

vin, un tulburel care s-a oțetit înainte de a ajunge vin! 

Învățați că valoarea și calitatea umană n-au nicio legătură nici 

cu vârsta, nici cu vechimea! 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

(Revine la prezidiu.) 

(Domnul deputat Sorin Mihai Grindeanu solicită să ia 

cuvântul.) 

Da, domnule Grindeanu, dacă credeți, vă dau cuvântul. 

Domnul Sorin Mihai Grindeanu: 

Am să fiu foarte scurt. 

Sigur că exemplele dumneavoastră nu pot să fie decât despre 

băutură! (Râsete. Aplauze.) 

Și 2. Măcar în cuvântul de mai înainte ați recunoscut ceva. Că 

ați pierdut alegerile! (Aplauze.) 

Voci din sală: 

Bravo!  

Domnul Ludovic Orban:  

Odată cu încheierea dezbaterilor, trecem la exprimarea votului 

asupra moțiunii de cenzură. 

(Domnul senator Claudiu-Richard Târziu solicită să ia 

cuvântul.) 

Nu v-a fost pronunțat numele, domnule senator! 
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Nu v-a fost pronunțat numele! Conform procedurilor 

parlamentare, nu vă dau cuvântul! (Gălăgie.) 

Vă reamintesc că, potrivit art. 113 din Constituție, moțiunea de 

cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, în 

prezent cu un număr minim de 234 de voturi. Votul este secret și se 
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exprimă prin bile, potrivit art. 47, art. 96 și art. 97 din Regulamentul 

activităților comune. 

De asemenea, reamintesc dispozițiile regulamentare 

referitoare la votul cu bile. 

Fiecare deputat și senator primește de la chestori câte două 

bile, una albă și una neagră.  

Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna 

neagră înseamnă vot pentru moțiunea de cenzură.  

Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna 

neagră înseamnă vot contra moțiunii de cenzură. 

Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere. 

Invit chestorii Camerei Deputaților să ocupe locurile destinate 

pentru înmânarea bilelor. 

Invit chestorii Camerei Deputaților să-și ia locul pentru a putea 

distribui bilele. 

Domnul Seres Dénes? Domnul Antonio Andrușceac? Domnul 

Tuță? 

Așteptați, vă rog! 

Rog liderii de grup să îi invite pe chestorii Camerei Deputaților 

să distribuie bilele pentru exercitarea dreptului de vot. 

Doamna Oana Murariu: 

E gata? Pot să mă apuc? 

Domnul Ludovic Orban:  
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Putem începe, da? 

Doamna Oana Murariu: 

Putem începe. 

Ilie Dan Barna   

Hunor Kelemen  

Lucian Nicolae Bode  

Stelian-Cristian Ion   

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui  

Virgil-Daniel Popescu  

Cătălin Drulă  

Raluca Turcan  

Bogdan Gheorghiu  

Și, cu prioritate, Salan Viorel și Toma Ilie. Și Gîdei Laurențiu. 

Acatrinei Dorel-Gheorghe prezent  

Achimaş-Cadariu Patriciu-Andrei prezent  

Adomnicăi Mirela Elena prezentă 

Aelenei Dănuţ prezent 

Albişteanu Mihail prezent 

Albotă Emil-Florin prezent 

Alda Adrian  

Alexandru Victoria-Violeta prezentă 

Alexe Florin-Alexandru absent 

Amet Varol absent 

Andrei Alexandru-Ioan absent 
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Andronache Gabriel  

Andruşceac Antonio prezent 

Apjok Norbert absent 

Apostol Alin-Gabriel prezent 

Ardelean Ben-Oni absent 

Atanasiu Onuţ Valeriu  

Avrămescu Gabriel-Ioan absent 

Axinia Adrian-George  

V-am citit. Salan Viorel și Toma Ilie – v-am citit. Prezenți. Și 

Gîdei Laurențiu – prezent. (Aplauze.) 

Badea Iulian-Alexandru prezent 

Badea Mihai-Alexandru  

Badiu Georgel  

Balabaşciuc Călin-Constantin  

Balan Ioan  

Balint Liviu-Ioan  

Banias Mircea Marius  absent 

Barbu Costel  

Barbu Florin-Ionuţ absent 

Barcari Rodica-Luminiţa  

Băcanu Cristian-Tudor  

              Bălăşoiu Aurel                        prezent 

Băltăreţu Viorel  

Bejinariu Eugen prezent 
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Bende Sándor prezent 

Benedek Zacharie prezent 

Benga Tudor-Vlad prezent 

Berescu Monica-Elena  

Biró Rozália-Ibolya prezentă 

Bîlcea Ovidiu-Sergiu absent 

Bîrcă Constantin prezent 

Blaga Daniel-Codruţ absent 

Bola Bogdan-Alexandru prezent, „nu votez” 

Bota Călin-Ioan absent 

Botez Mihai-Cătălin prezent, „nu votez” 

Bucura-Oprescu Simona prezentă 

Budăi Marius-Constantin prezent 

Buican Cristian prezent, „nu votez” 

Buicu Corneliu-Florin prezent 

Bulai Iulian absent 

Bulai Oana-Gianina prezentă 

Burciu Cristina prezentă, „nu votez” 

Burduja Sebastian-Ioan  

Buzoianu Diana-Anda prezentă, „nu votez” 

Calista Mara-Daniela prezentă, „nu votez” 

Calotă Florică Ică prezent, „nu votez” 

Cambera Oana-Alexandra prezentă, „nu votez” 

Cazan Laurenţiu-Nicolae prezent, „nu votez” 
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Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă 

Cătăuţă Ana-Maria prezentă 

Căuş Vasile-Aurel absent 

Chelaru Mircia prezent 

Chesnoiu Adrian-Ionuţ prezent 

Chichirău Cosette-Paula prezentă, „nu votez” 

Chira Claudiu-Martin prezent, „nu votez” 

Chirilă Virgil Alin prezent 

Ciofu Cătălina prezent, „nu votez” 

Ciolacu Ion-Marcel prezent 

Ciornei Radu Tudor prezent, „nu votez” 

Ciubuc Ciprian prezent 

Cîtea Vasile prezent 

Coarnă Dumitru prezent 

Coleşa Ilie-Alin prezent 

Constantin Daniel absent 

Cozma Adrian-Felician prezent, „nu votez” 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent, „nu votez” 

Cristea Andi-Lucian prezent 

Cristescu Radu-Mihai prezent 

 

Cristian Brian prezent, „nu votez” 

Crîstici Ognean absent 

Cruşoveanu Marian prezent, „nu votez” 
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Csép Éva-Andrea prezentă, „nu votez” 

Csoma Botond prezent, „nu votez” 

Cupșa Ioan absent 

Damian Romulus-Marius prezent 

Dancă Ionel prezent, „nu votez” 

Dămureanu Ringo prezent 

Dehelean Silviu prezent, „nu votez” 

Dinu Cristina-Elena prezentă 

Drancă Andrei-Iulian prezent, „nu votez” 

Drulă Cătălin - l-am citit deja. 

Dumitrache Ileana Cristina 

prezentă 

Dumitrescu Raluca Giorgiana 

prezentă 

Dumitru Florian-Emil 

prezent, „nu votez” 

Dunava Costel Neculai 

prezent 

Enachi Raisa 

prezentă 

Farago Petru 

prezent, „nu votez” 

Fădor Angelica 

prezent, „nu votez” 
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Făgărăşian Valentin-Ilie 

prezent, „nu votez” 

Fălcoi Nicu 

prezent, „nu votez” 

Fechet Mircea 

prezent, „nu votez” 

Feodor Silviu 

absent 

Feodorov Lucian 

prezent 

Fifor Mihai-Viorel 

prezent 

Firczak Iulius Marian 

absent 

Florea Daniel 

prezent 

Florea Oana-Consuela 

prezentă 

Floroiu Ionel 

prezent 

Flucuş Dumitru 

prezent, „nu votez” 

Focşa Dumitru-Viorel 

prezent 
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Folescu Cornel-Vasile 

prezent 

Furtună Mirela 

prezentă 

Gál Károly 

prezent, „nu votez” 

Ganţ Ovidiu Victor 

absent, deplasare externă 

Gavrilă Anamaria 

prezentă 

Gavrilescu Graţiela Leocadia 

prezentă 

Georgescu Nicolae 

prezent 

Gheba Daniel-Sorin 

prezent, „nu votez” 

Gheorghe Andrei Daniel 

prezent, „nu votez” 

Ghera Giureci-Slobodan 

absent 

Ghiţă Daniel-Florin 

 

Giugea Nicolae 

prezent, „nu votez” 
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Giurgiu Adrian 

prezent, „nu votez” 

Gîdei Laurenţiu-Viorel 

prezent, a votat 

Gliga Dumitriţa 

prezentă 

Goleac Nicoleta-Matilda 

prezentă 

Grecu Ion-Cătălin 

prezent 

Grindeanu Sorin Mihai 

prezent 

Grosaru Andi-Gabriel 

absent, deplasare externă 

Gudu Michael 

prezent, „nu votez” 

Hajdu Gábor 

prezent, „nu votez” 

Halici Nicuşor 

prezent 

Hangan Pollyanna-Hanellore 

prezentă, „nu votez” 

Havârneanu Filip 

prezent, „nu votez” 
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Hărătău Elena 

prezentă, „nu votez” 

Holban Georgeta-Carmen 

prezentă 

Horga Maria-Gabriela 

prezentă, „nu votez” 

Hurduzeu Florin-Silviu 

prezent 

Huțu Alexandra 

prezentă 

Huţucă Bogdan-Iulian 

prezent, „nu votez” 

Iancu Marius-Ionel 

concediu în interes personal 

Ibram Iusein 

 

(Vociferări). 

Iancu Marius-Ionel e prezent? Prezent. Bun. 

Și Ibram Iusein? Absent. Bun. 

Ichim Cristian-Paul 

prezent, „nu votez” 

Ilie Victor 

prezent, „nu votez” 

Ilişanu Claudiu-Augustin 
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prezent 

Intotero Natalia-Elena 

prezentă 

Ionescu George 

absent 

Ivan Bogdan-Gruia 

prezent 

Ivănuţă Cristian-Daniel 

prezent 

Kelemen Attila 

prezent, „nu votez” 

Kiss János 

nu este, absent 

Kocsis-Cristea Alexandru 

prezent, „nu votez” 

Kolcsár Anquetil-Károly 

prezent, „nu votez” 

Könczei Csaba 

prezent, „nu votez” 

Kulcsár-Terza József-György 

absent 

Ladányi László-Zsolt 

prezent, „nu votez” 

Lasca Mihai Ioan 
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prezent 

Lazăr Ion-Marian 

prezent, „nu votez” 

Lazăr Teodor 

prezent, „nu votez” 

Leoreanu Laurenţiu-Dan 

absent 

Longher Ghervazen 

absent 

Lőrincz Ştefan-Iulian 

prezent, „nu votez” 

Lungoci Dumitru-Lucian 

prezent 

Lungu Romeo-Daniel 

prezent 

Lupu Andrei-Răzvan 

prezent, „nu votez” 

Macovei Silviu Nicu 

prezent 

Magyar Loránd-Bálint 

prezent, „nu votez” 

Manea Cătălin-Zamfir 

absent 

Mang Ioan 
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prezent 

Manta Claudiu 

prezent 

Marşalic Jaro Norbert 

prezent, „nu votez” 

Mărculescu Dumitru 

absent 

Mărgărit Mitică-Marius 

prezent 

Merka Adrian-Miroslav 

absent 

Miftode Marius-Andrei 

prezent, „nu votez” 

Mihalcea Remus-Gabriel 

prezent 

Mihălcescu Carmen-Ileana 

prezentă 

Miklós Zoltán 

prezent, nu votează 

Mina Marian 

prezent 

Mircea Florin 

prezent 

Miruţă Radu-Dinel 
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prezent, „nu votez” 

Mitrea Dumitrina 

prezentă 

Miuţescu Gheorghe Adrian 

absent 

Moisin Radu-Marin 

prezent, „nu votez” 

Moldovan Sorin-Dan 

prezent, „nu votez” 

Molnar Ervin 

prezent, „nu votez” 

Molnar Radu-Iulian 

prezent, „nu votez” 

Morar Olivia-Diana 

absentă 

Moşteanu Liviu-Ionuţ 

absent 

Muncaciu Sorin-Titus 

prezent 

Munteanu Remus 

prezent 

Murariu Oana 

prezentă 

Muraru Iulian-Alexandru 
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absent 

Muşoiu Ştefan 

prezent 

Nacov Gheorghe 

absent 

Nagy Szabolcs 

prezent, „nu votez” 

Nagy Vasile 

prezent 

Nassar Rodica 

prezentă 

Năcuţă Sorin 

prezent, „nu votez” 

Năsui Claudiu a fost. 

Neaga Florian-Claudiu 

prezent 

Neagu Denisa-Elena 

prezentă, „nu votez” 

Neaţă Eugen 

prezent 

Nechita Aurel 

prezent 

Niţă Nicu 

a votat la început 
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Olar Corneliu 

absent 

Orban Ludovic 

prezent, „nu votez” 

Ostaficiuc Marius-Eugen 

prezent 

Oteşanu Daniela 

prezentă 

Özmen Oana-Marciana 

prezentă, „nu votez” 

Paladi George-Adrian 

prezent 

Pambuccian Varujan 

prezent 

Panait Radu 

prezent, „nu votez” 

Paraschiv Rodica 

prezentă 

Pavelescu Nicolae 

prezent 

Păunescu Silviu-Titus 

prezent 

Pecingină Gheorghe 

absent 



                                                                                          

139                                                                                           

  

  

Petreţchi Nicolae-Miroslav 

prezent, nu votează 

Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina 

prezentă 

Piper-Savu Florin 

prezent 

Pirtea Marilen-Gabriel 

absent 

Plăiaşu Gabriel 

absent 

Polak Tudor 

absent 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu 

prezent, „nu votez” 

Pop Darius 

prezent 

Pop Tudor Rareş 

prezent, „nu votez” 

Popa Alexandru 

prezent, „nu votez” 

Popa Radu Mihai 

prezent 

Popa Ştefan-Ovidiu 

prezent 
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Popescu Dan-Cristian 

prezent 

Popescu Pavel 

prezent, „nu votez” 

Popescu Vlad 

prezent 

Popica Eduard-Andrei 

prezent 

Predescu Ana-Loredana 

prezentă 

Predoiu Marian-Cătălin 

absent 

Presură Alexandra 

prezentă 

Prișcă Răzvan Sorin 

absent 

Prună Cristina-Mădălina 

prezentă, „nu votez” 

Prunean Alin-Costel 

prezent, „nu votez” 

Puşcaşu Lucian-Florin 

prezent 

Rafila Alexandru 

prezent 
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Rasaliu Marian-Iulian 

prezent 

Rizea Cristina Camelia 

prezentă, „nu votez” 

Rodeanu Bogdan-Ionel 

prezent, „nu votez” 

Roman Florin-Claudiu 

absent 

Roman Nicolae 

prezent 

Roşca Mircea 

prezent, nu votează 

Rujan Dumitru 

prezent, nu votează 

Rusu Daniel-Gheorghe 

absent 

Salan Viorel 

a votat deja 

Sandu Viorica 

prezentă 

Sas Lóránt-Zoltan 

absent 

Sărmaş Ioan-Sabin 

absent 
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Scripnic Lilian 

prezent 

Seidler Cristian-Gabriel 

absent 

Seres Dénes 

prezent, „nu votez” 

Sighiartău Robert-Ionatan 

absent 

Simion George-Nicolae 

prezent 

Simonis Alfred-Robert 

prezent 

Solomon Adrian 

prezent 

Stancu Ionel 

absent 

Stancu Paul 

prezent 

Stativă Irinel Ioan 

prezent 

Stănescu Vetuţa 

absentă 

Stângă George-Cătălin 

absent 
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Stoian Maria 

prezentă, „nu votez” 

Stoica Bogdan-Alin 

absent 

Stoica Ciprian-Titi 

prezent 

Stoica Diana 

prezentă, „nu votez” 

Stoica Elena 

prezentă și a votat 

Stoica Ştefan-Bucur 

absent 

Stroe Ionuţ-Marian 

prezent, „nu votez” 

Suciu Sebastian-Ilie 

prezent 

Suciu Vasile-Daniel 

prezent 

Szabó Ödön 

prezent, „nu votez” 

Şandru Cosmin 

absent 

Şerban Ciprian-Constantin 

prezent 
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Şerban Gianina 

prezentă 

Şimon Gheorghe 

prezent 

Şişcu George 

prezent, „nu votez” 

Şlincu Dan-Constantin 

prezent 

Şoldan Gheorghe 

prezent 

Şoptică Costel 

absent 

Şovăială Constantin 

prezent, „nu votez” 

Ştefan Ion 

absent 

Ştirbu Gigel-Sorinel 

absent 

Tanasă Dan 

prezent 

Tănase Antonel 

prezent, „nu votez” 

Tănăsescu Alina-Elena 

prezentă 
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Tătaru Nelu 

prezent, „nu votez” 

Teniţă Dragoș-Cătălin 

prezent, „nu votez” 

Teodoroiu Simona-Maya 

prezentă 

Terente Eugen 

absent 

Thellmann Christine 

prezentă, „nu votez” 

Toader Bogdan-Andrei 

prezent 

Tobă Francisc 

prezent 

Toda Daniel-Liviu 

prezent, „nu votez” 

Todosiu Beniamin 

prezent, „nu votez” 

Toma Ilie 

a votat la început 

Toma Vasilică 

prezent 

Trăilă Cristina 

absentă 
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Trif Bogdan Gheorghe 

prezent 

Tudorache Daniel 

prezent 

Tuhuţ Radu-Marcel 

prezent 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela 

prezentă, „nu votez” 

Turcan Raluca a fost la început. 

Tuşa Adriana Diana 

prezentă 

Tuţă George-Cristian 

în concediu, nu e prezent 

O voce din sală: 

Turcan n-a fost la început. 

Doamna Oana Murariu: 

Nu, nu, n-a fost. Am zis că era în lista de miniștri, la început, 

în sensul acesta. 

Ţachianu Marian 

prezent 

Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel 

prezent 

Ţoiu Oana-Silvia 
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prezentă, „nu votez” 

Ţuţuianu Marius-Horia 

prezent 

Ungureanu Emanuel-Dumitru 

prezent, „nu votez” 

Varga Glad-Aurel 

absent 

Vecerdi Cristina-Agnes 

prezentă, „nu votez” 

Vexler Silviu 

absent 

Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina 

prezentă 

Vîlceanu Dan 

absent 

Volosatîi Boris 

prezent 

Vulpescu Ioan 

prezent 

Weber Mihai 

prezent 

Wiener Adrian 

absent 

Zakarias Zoltán 
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prezent, „nu votez” 

Zetea Gabriel-Valer 

prezent 

Zisopol Dragoş Gabriel 

absent 

 

 

Bun. Mai citesc o dată absenții de la Camera Deputaților. 

Alexe Florin-Alexandru? Nu e. 

Amet Varol? 

Andrei Alexandru-Ioan? Nu. 

Apjok Norbert? Nu. 

Ardelean Ben-Oni? Nu. 

Atanasiu Onuţ Valeriu? 

Avrămescu Gabriel-Ioan? 

Axinia Adrian-George? 

Balan Ioan? 

Banias Mircea Marius? 

O voce din sală: 

Axinia a votat. 

Doamna Oana Murariu: 

Cine? 

O voce din sală: 
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Axinia a votat. 

Axinia a votat. 

L-am văzut eu acum, a votat. 

Doamna Oana Murariu: 

Banias Mircea Marius? 

Barbu Florin-Ionuţ? 

Băcanu Cristian-Tudor? 

Bîlcea Ovidiu-Sergiu? 

Blaga Daniel-Codruţ? 

Bota Călin-Ioan? 

Bulai Iulian? 

Burduja Sebastian-Ioan? 

Căuş Vasile-Aurel? 

Constantin Daniel? 

Crîstici Ognean? 

Cupşa Ioan? 

Feodor Silviu? 

Firczak Iulius Marian? 

Ghera Giureci-Slobodan? 

Ibram Iusein? 

Kiss János? 

Kulcsár-Terza József-György? 

Leoreanu Laurenţiu-Dan? 

Longher Ghervazen? 
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Manea Cătălin-Zamfir? 

Mărculescu Dumitru? 

Merka Adrian-Miroslav? 

Miuţescu Gheorghe Adrian? 

Morar Olivia-Diana? 

Moşteanu Liviu-Ionuţ? 

Muraru Iulian-Alexandru? 

Nacov Gheorghe? 

Domnul Ludovic Orban: 

Morar este prezentă, uitați-o, că vă ridică mâna... 

Doamna Oana Murariu: 

Aha! 

Domnul Ludovic Orban: 

...Diana Morar. (Vociferări.) 

A zis că e prezentă, „nu votez”. 

Doamna Oana Murariu: 

Deci Morar, prezentă, „nu votez”. 

Olar Corneliu? 

Pecingină Gheorghe? 

Pirtea Marilen-Gabriel? 

Plăiaşu Gabriel? 

(Vociferări.) 

Miuțescu? 
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Miuțescu, prezent, da? Prezent. 

Pirtea Marilen-Gabriel, prezent, „nu votez”. Bun. 

Plăiaşu Gabriel? Absent. 

Polak Tudor? 

Predoiu Marian-Cătălin? 

Prişcă Răzvan Sorin? 

Roman Florin-Claudiu? 

Rusu Daniel-Gheorghe? 

Sărmaş Ioan-Sabin? 

Seidler Cristian-Gabriel? 

Sighiartău Robert-Ionatan? 

Stancu Ionel? 

Stănescu Vetuţa? 

Stângă George-Cătălin? 

Stoica Bogdan-Alin? 

Stoica Ştefan-Bucur? 

Şandru Cosmin? 

Şoptică Costel? 

Ştefan Ion? 

Ştirbu Gigel-Sorinel? 

Terente Eugen? 

Trăilă Cristina? 

Vexler Silviu? 

Varga Glad-Aurel? 
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Vîlceanu Dan? 

Și Zisopol Dragoș Gabriel? 

Și Wiener Adrian? Prezent, „nu votez”. 

Domnul Ludovic Orban: 

Mulțumesc, doamnă secretar. 

S-a finalizat procedura de vot la Camera Deputaților. 

Invit cei doi chestori de la Senat să-și ia locurile pentru a 

începe procedura de vot de la Senat și pe domnul secretar al Senatului 

să invite, prin citirea listei de senatori, senatorii la vot. 

Chestorii sunt pregătiți, putem începe. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Dacă domnii chestori sunt gata, pot începe apelul. 

Domnul Ludovic Orban: 

Da, puteți începe. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Gata, începem apelul la Senat. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vedeți că ia Pistru bilele înainte de apel! 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Achiței Vasile-Cristian absent 

Aelenei Evdochia absentă 
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Voci din sală: 

Prezentă. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Prezentă, „nu votez”. 

Voci din sală: 

Prezentă, votează. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Da. 

Anastase Roberta-Alma prezentă, „nu votez” 

Anisie Monica-Cristina  

O voce din sală: 

Strigă Guvernul! 

Strigă Guvernul! (Vociferări.) 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Nu am Guvernul, nu am listă de Guvern. 

Domnul Ludovic Orban: 

Vă rog, nu tulburați secretarul Senatului... 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Dacă îmi dați o listă... 

Domnul Ludovic Orban: 

...și lăsați-l să citească, da? (Vociferări.) 



                                                                                          

154                                                                                           

  

  

Păi, stați acolo, l-ați încercuit, lăsați-l liber, să... 

Domnul Ion Mocioalcă (din sală): 

Dați-mi o listă de Senat... de Guvern. 

Domnul Ludovic Orban: 

O listă de Guvern. 

Domnul Ion Mocioalcă (din sală): 

Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

Rog secretarul general să îi dea domnului secretar al Senatului 

lista... 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Aelenei... 

Domnul Ludovic Orban: 

...miniștrilor. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Votați! 

...prezentă. 

Domnul Ludovic Orban: 

Așa a fost înțelegerea, să citim miniștrii care sunt parlamentari. 

O voce din sală: 
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Vezi că Anastase e absentă! 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Da. 

Cîțu Florin-Vasile absent 

Domnul Ludovic Orban: 

Cum poate fi absent dacă a fost prezent la moțiune? 

A, nu e, în fine. 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Ciucă Nicolae-Ionel absent 

Cîmpeanu Sorin Mihai absent 

Cseke Attila-Zoltan  

Nazare Alexandru  

Oros Nechita-Adrian  

Táncsos Barna prezent, „nu votez” 

Domnul Ludovic Orban: 

Felicitări, domnule ministru! 

Continuați citirea listei. 

V-am spus, vedeți că a votat fără să-l citiți... 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Da. 

Domnul Ludovic Orban: 

...domnul senator Eusebiu Pistru. 
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Domnul Ion Mocioalcă: 

Reluăm lista la Senat. 

Achiței Vasile-Cristian absent 

Aelenei Evdochia prezentă 

Anastase Roberta-Alma absentă 

Anisie Monica-Cristina  

Antal István-Loránt   

Azamfirei Leonard prezent 

Badea Viorel-Riceard  

Banu Claudia-Mihaela  

Berea Cristinel-Gabriel prezent, „nu votez” 

Bica Dănuț  

Bîca Iulian-Mihail absent 

Boancă Rodica prezentă 

Bodea Marius prezent, „nu votez” 

Bodog Florian-Dorel prezent 

Bordei Cristian prezent, „nu votez” 

Bourceanu Septimiu-Sebastian absent 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina prezentă 

Bumb Sorin-Ioan prezent, „nu votez” 

Busuioc Andrei prezent 

Cadariu Constantin-Daniel prezent, „nu votez” 

Carp Gheorghe  

Cazanciuc Robert-Marius prezent 
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Cătană Gheorghe Adrian prezent 

Cernic Sebastian  

Chirteș Ioan-Cristian absent 

Cionoiu Nicușor absent 

Cioromelea Valentin-Rică prezent 

Ciucă Nicolae - l-am trecut absent. 

Cîmpeanu Sorin, absent. 

Cîțu Vasile, absent. 

Corlățean Titus prezent 

Cosma Dorinel prezent 

Costea Adrian prezent 

Crețu Gabriela prezentă 

Cristescu Ionel-Dănuț prezent 

Cristina Ioan absent 

Császár Károly Zsolt prezent, „nu votez” 

Cseke Attila a votat. (Vociferări.) Absent. 

Cuc Alexandru Răzvan prezent 

Darău Ambrozie-Irineu prezent, „nu votez” 

Dăneasă Mircea prezent 

Deneș Ioan prezent 

Dinică Silvia-Monica prezentă, „nu votez” 

Dîncu Vasile prezent 

Dogariu Eugen prezent 

Dragu Anca Dana prezentă, „nu votez” 



                                                                                          

158                                                                                           

  

  

Dunca Marius-Alexandru prezent 

Fejér László-Ődőn prezent, „nu votez” 

Fenechiu Cătălin-Daniel absent 

Firea Gabriela prezentă 

Firu Stela absentă 

Florean Ovidiu-Iosif absent 

Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela prezentă 

Genoiu Mihail prezent 

Georgescu Laura prezentă 

Ghica Cristian prezent, „nu votez” 

Gorghiu Alina-Ștefania  

Prezentă, „nu votez”sau absentă? 

Voci din sală: 

Nu, e absentă! E absentă! (Vociferări.) 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Cu părere de rău... 

Guran Virgil  

Hangan Andrei absent 

Hatos Adrian  

Humelnicu Marius prezent 

Ioan Raluca-Gabriela absentă 

Iordache Ion  

Iovanovici-Șoșoacă Diana prezentă 
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Ivan Dan prezent, „nu votez” 

Kovács Irina Elisabeta prezentă, „nu votez” 

Lavric Sorin prezent 

László Attila absent 

Mateescu Sorin-Cristian prezent 

Matei Constantin-Bogdan prezent 

Matieș Călin-Gheorghe prezent 

Mazilu Liviu-Lucian prezent 

Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio absent 

Mihail Radu-Mihai prezent, „nu votez” 

Mircescu Ion-Narcis prezent, „nu votez” 

Mirea Siminica  prezentă 

Mândruță Gheorghiță prezent, „nu votez” 

Mocioalcă Ion  

Muntean Lucica Dina absentă 

Mureșan Claudiu-Marinel prezent, „nu votez” 

Mutu Gabriel prezent 

Nazare Alexandru  

Neagu Ionuț prezent 

Neagu Nicolae prezent, „nu votez” 

Negoi Eugen-Remus prezent, „nu votez” 

Niculescu-Țâgârlaș Cristian-Augustin absent 

Novák Csaba-Zoltán prezent, „nu votez” 

Oprea Ștefan-Radu prezent 
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Oprinoiu Aurel prezent, „nu votez” 

Oros Nechita-Adrian absent 

Pandea Ciprian  

Pauliuc Nicoleta absentă 

Pălărie Ștefan  

Petcu Toma-Florin absent 

Pistru Eusebiu-Manea prezent 

Pîrvulescu Eugen absent 

Popa Maricel prezent 

Popescu Ion-Dragoș prezent, „nu votez”  

Postică Andrei prezent, „nu votez” 

Potecă Vasilică  

Poteraș Cosmin-Marian  

Prioteasa Ion prezent 

Pufu Vlad-Mircea nu este 

Puiu Ovidiu prezent 

Purcărin Bianca-Mihaela prezentă 

Răducanu Sebastian prezent 

Resmeriță Cornel-Cristian prezent 

Romașcanu Lucian prezent 

Rotaru Ion prezent 

Rujan Ion-Cristinel prezent 

Sbîrnea Liliana este 

Scarlat George prezent, „nu votez” 

Scântei Laura-Iuliana  
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Spătaru-Elena Simona prezentă, „nu votez” 

Stan Ioan prezent 

Stănescu Paul prezent 

Stocheci Cristina-Mihaela prezentă 

Streinu Cercel Adrian este 

Stroe Felix prezent 

Táncsos Barna prezent, „nu votez” 

Târziu Claudiu-Richard prezent 

Tîlvăr Angel prezent 

Toanchină Marius-Gheorghe prezent 

Trifan Raoul-Adrian prezent, „nu votez” 

Trufin Lucian prezent 

Turos Lóránd prezent, „nu votez” 

Țapu Nazare Eugen absent 

Vela Ion Marcel  

Veștea Mihail absent 

Viașu Cosmin-Cristian absent 

Vicol Costel prezent, „nu votez” 

Vlad Sergiu Cosmin prezent, „nu votez” 

Vlașin Sorin prezent 

Voiculescu Liviu-Dumitru  

Zamfir Daniel-Cătălin prezent 

Zob Alexandru-Robert prezent, „nu votez” 
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Domnul Ludovic Orban: 

Ați terminat, domnule senator? 

Domnul Ion Mocioalcă: 

Da, domnule președinte. 

Domnul Ludovic Orban: 

În temeiul prevederilor art. 44... (Vociferări.) 

Domnul Ion Mocioalcă (din sală): 

Bica Dănuț, prezent, „nu votez”. Uită-te aici! (Vociferări.) 

Domnul Ludovic Orban: 

Deci am încheiat procedura de vot și la Senat. 

În temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților... 

Mai aveți un vot? 

A, domnul Romașcanu, ultimul vot. (Vociferări.) 

Și secretarul. 

Da, poftiți, domnule secretar! 

Păi, v-am întrebat dacă am încheiat. 

Domnule, fiți atenți, n-au votat a doua oară? 

Deci am încheiat procedura de vot și la Senat. 

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul 

activităților comune, invit pe membrii Birourilor permanente ale celor 

două Camere în sala de ședințe a Biroului permanent de la Camera 
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Deputaților să ne întrunim pentru a verifica și număra voturile 

exprimate. 

Reluăm lucrările în plen după constatarea rezultatului votului 

și întocmirea procesului-verbal. 

Rog să luați urnele și să ne deplasăm spre sala de Birou 

permanent al Camerei. 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) 

și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 

Constituționale, republicată, astăzi, 29 iunie 2021, s-au depus la 

secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea 

exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții 

Constituționale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale 

Parlamentului: 

1. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea Legii 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; Pl-x 125/2021; adoptată în 

procedură de urgență; 

2. Legea privind unele măsuri temporare referitoare la 

concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea 

profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de 

absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de 

capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la 
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concursul de admitere în magistratură; Pl-x 567/2020; de asemenea, 

adoptată în procedură de urgență; 

La punctul 3, Legea pentru modificarea Ordonanței 

Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea  Inspectoratului de Stat în  

Construcții - I.S.C.; PL-x 244/2021; de asemenea, adoptată în procedură 

de urgență;  

 4. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației; PL-x 142/2021; de 

asemenea, adoptată în procedură de urgență;  

5. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României 

și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul 

Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, 

semnat la București, la 12 octombrie 2011; PL-x 227/2021; adoptată în 

procedură de urgență;                                                                    

6. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în 
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perioada sezonului rece; PL-x 87/2021; adoptată în procedură de 

urgență;  

7. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea 

recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021; 

PL-x 270/2021; adoptată în procedură de urgență;  

8. Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de 

prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-

2; PL-x 26/2021; de asemenea, adoptată în procedură de urgență; 

9. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării 

procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate 
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dezvoltării regionale în România; PL-x 507/2020; adoptată în 

procedură de urgență;                                                       

10. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului 

comerțului; PL-x 34/2021; adoptată în procedură de urgență; 

11. Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 

privind instituirea unor facilități fiscale; PL-x 533/2019; adoptată în 

procedură de drept comun; 

12. Legea pentru modificarea și completarea Legii serviciului 

public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 

modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența 

energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 567/2008; adoptată în procedură 

de drept comun; 

13. Legea pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 

137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 

„Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - 

Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public 

al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Brașov, județul Brașov; PL-x 266/2021; adoptată în 

procedură de drept comun; 

14. Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de 
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Frontieră Române; PL-x 464/2019; adoptată în procedură de drept 

comun; 

15. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 

104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit 

de substanțe dopante cu grad mare de risc; PL-x 436/2018; adoptată  în 

procedură de drept comun;                      

16. Legea pentru modificarea Anexei nr. I la Legea-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

PL-x 276/2021; adoptată în procedură de drept comun; 

17. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri 

de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și 

a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a 

contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de 

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului; PL-x 162/2021; 

adoptată în procedură de urgență; 

18. Legea pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; Pl-x 214/2021; adoptată în procedură de drept comun; 

Și, în fine, punctul 19, Legea pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii 

electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de 

marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată 

și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de 
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muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 

263/2021; adoptată în procedură de urgență. 

Termenele pentru sesizare sunt de două zile pentru legile 

adoptate în procedură de urgență și de 5 zile pentru legile adoptate în 

procedură de drept comun, de la data depunerii, adică astăzi, 29 iunie 

2021. 

S-a finalizat procesul de numărare a voturilor. 

O invit pe doamna secretar, Oana Murariu, să ne prezinte 

rezultatul votului.  

Doamna Oana Murariu: 

Birourile permanente ale celor două Camere ale 

Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea 

și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot 
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secret cu bile, asupra moțiunii de cenzură inițiate de 156 de deputați și 

senatori, au constatat următoarele: 

- numărul total al deputaților și senatorilor: 466; 

- numărul total al deputaților și senatorilor prezenți: 355; 

- numărul total de voturi exprimate: 202; 

- numărul de voturi anulate: niciunul; 

- numărul total de voturi valabil exprimate: 202, 

din care: 

- voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură: 201; 

- voturi contra moțiunii de cenzură: 1; 

- abțineri: niciuna. 

Potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Constituția 

României, moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității 

deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă, în prezent, minimum 

234 de voturi pentru. 

Ca urmare a faptului că, din totalul de 466 de parlamentari, au 

fost prezenți 355, din care 201 au votat pentru moțiunea de cenzură, 
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se constată că nu a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de 

Constituție pentru adoptare. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Ludovic Orban: 

Mulțumesc, doamnă secretar. (Aplauze.) 

Declar închisă ședința Camerelor. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 18.01. 

 


