
 

S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Senatului și Camerei Deputaților din 9 septembrie 2021 

 

 

S U M A R 

 

 

1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. 

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind înființarea unei Comisii 

parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor 

naturale și energiei electrice. 

3. Prezentarea moţiunii de cenzură cu titlul „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a 

României de a trăi!”. 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei comune a Senatului și Camerei Deputaților din 9 septembrie 2021 

 

Şedinţa a început la ora 15.59. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna Anca Dana Dragu, președintele Senatului, și 

domnul Florin-Claudiu Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, înlocuit de doamna 

Cristina-Mădălina Prună, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistaţi de domnul Sorin Lavric, 

secretar al Senatului, și domnul Andrei-Răzvan Lupu, secretar al Camerei Deputaților. 

 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Sărut mâna! 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Vă propun să începem ședința de astăzi. 

În conformitate cu Regulamentul Camerelor reunite și art.30, vă informez că ședințele sunt 

conduse alternativ de către președintele Senatului sau de către președintele Camerei, sau de 

înlocuitorul de drept al acestora. 

Doamna Dragu a condus ultimele două ședințe ale plenului reunit, prin urmare, vă propun să 

intrăm în ședința noastră. 

Doamnelor și domnilor senatori… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Îmi pare foarte rău, trebuie să intervin aici… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

…declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că, din totalul 

de 466 de deputați și senatori… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Îmi pare foarte rău, trebuie să intervin aici, domnule… vicepreședinte. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

…și-au înregistrat prezența 269. 

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, întrunite în ședință comună azi, 

9 septembrie 2021… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Domnule vicepreședinte, 
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Îmi pare foarte rău… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

…cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au hotărât să propună la ordinea de zi a 

ședinței de astăzi: 

- Proiectul de hotărâre privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru 

stabilirea cauzelor creșterii substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice; 

- prezentarea moţiunii de cenzură inițiate de 122 de deputați și senatori, în conformitate cu 

prevederile art.113 din Constituție și ale art.94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului. 

Vă întreb, stimați colegi, dacă sunt obiecții cu privire la proiectul ordinii de zi. 

Am văzut că este înregistrat la cuvânt liderul Grupului USR, domnul Moșteanu. 

Vă rog. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Bună ziua! 

Doamnelor și domnilor, 

În temeiul art.20 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, art.20 

alin.(3) spune că: în mod excepțional, în orice ședință comună, președintele Camerei Deputaților sau 

președintele Senatului poate propune, pentru motive temeinice, modificarea ordinii de zi sau a programului 

de lucru, la cererea unuia dintre birourile permanente sau a unui grup parlamentar din orice Cameră. 

În calitate de lider de grup al Grupului parlamentar USR PLUS de la Camera Deputaților, vă 

rog, domnule președinte de ședință, să vă propun modificarea ordinii de zi cu adăugarea unui nou 

punct pe ordinea de zi, punctul 1 pe ordinea de zi de astăzi: stabilirea calendarului moțiunii de cenzură. 

Ținând cont de decizia Biroului permanent… (Aplauze.), de astăzi, ținând cont de decizia 

Biroului permanent de astăzi, prin care s-a încuviințat citirea moțiunii de cenzură, suntem în cadru 

constituțional, în cadrul art.113 din Constituția României: astăzi citim moțiunea de cenzură, după 3 

zile, moțiunea trebuie dezbătură și votată. 

Vă rog să propuneți… să supuneți la vot această propunere de modificare a ordinii de zi. 

Mulțumesc. (Aplauze, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule lider Ionuț Moșteanu. 

Dacă mai sunt alte intervenții din partea grupurilor parlamentare. 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog, domnule… (Discuții.) 

Vă rog să vă înscrieți. 



 

- 4 - 

 

Domnule lider Rusu, vă rog – vicelider –, poftiți. 

Domnul Daniel-Gheorghe Rusu: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Vreau să profit de faptul că avem presa în sală și să știe toată lumea din țara asta că după ce o 

mascaradă de ședință a avut loc azi-dimineață în BPR, acum absentează aproape 100 de parlamentari 

de la PSD și PNL, UDMR, bineînțeles, și minorități, deși art.33 din regulament spune: „Deputații și 

senatorii sunt obligați să fie prezenți la lucrările comune ale Camerei Deputaților și Senatului și să se 

înscrie pe lista de prezență a ședinței comune, ținută de secretari.” 

Mulțumesc. (Aplauze, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule deputat. 

Vă rog, domnule Moșteanu, ați invocat art.20 alin.(3), unde spune foarte clar și explicit, așa 

cum ați citat și dumneavoastră, că în mod excepțional și pentru motive temeinice aveți acest drept, vă 

rog să invocați care este modul excepțional și motivele temeinice pentru care propuneți acest lucru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Modul excepțional și motivul extrem de temeinic: un motiv mai temeinic decât Constituția 

României nu poate exista pentru niciun român și niciun parlamentar. (Aplauze.) 

Și Constituția României spune, la art.113 alin.(3): moțiunea se dezbate după 3 zile de la data 

când a fost prezentată. (Discuții.) 

Deci, vă rog, luați act de faptul că Biroul permanent de astăzi a aprobat ordinea de zi pentru azi pentru 

citirea moțiunii. Astăzi citim moțiunea și trebuie să avem calendar de dezbatere și vot. (Discuții, aplauze.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc. 

Vă rog, domnule deputat. 

Domnul Sorin Lavric: 

Dragi colegi, 

Sunt martorul unui episod neverosimil. Priviți, vă rog, prezidiul: domnul Florin Roman a 

confiscat, pur și simplu, microfonul și nu o lasă pe președinta Senatului Anca Dragu, să vorbească. 

(Rumoare, aplauze.) 

Deci, domnule Florin Roman, în primul rând, nu sunteți președinte, sunteți doar locțiitor. 

Lăsați-o pe Anca Dragu să spună ceea ce are de spus, nu mai confiscați microfonul! (Discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, stimați colegi. 
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Întreb dacă mai sunt intervenții din partea altor grupuri. 

Îmi pare rău, domnule secretar, vă citesc din regulament: „Motivarea cererii de modificare a 

ordinii de zi și a programului de lucru se face printr-o singură luare de cuvânt, limitată în timp.”, în 

cazul fiecărui grup. 

Prin urmare, stimați colegi, aceste argumente le-am ascultat și în cadrul Birourilor 

permanente reunite, vă supun la vot proiectul ordinii de zi și programul de lucru, așa cum au fost 

votate de către Biroul permanent reunit… (Rumoare, discuții.) și invit liderii de grup să prezinte, la 

microfon, punctul de vedere al grupului. 

Domnule Simonis, Grupul PSD, vă rog frumos. (Rumoare, discuții.) 

Domnule Simonis, vă rog frumos, Grupul PSD! 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Domnule președinte de ședință, 

Nu puteți să faceți încă un abuz. (Rumoare, intervenții neinteligibile din sală.) 

Trebuie să supuneți la vot această propunere făcută regulamentar, în temeiul regulamentului, ținând 

cont de regulament și de prevederile Constituției. 

Ați siluit suficient Constituția săptămâna aceasta… (Intervenție neinteligibilă din sală.), dați 

dovadă de responsabilitate, puneți la vot… (Intervenție neinteligibilă din sală.), dacă aveți voturile… 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) Astăzi în Birourile permanente reunite ați avut voturile PSD cu 

PNL să stabiliți anumite lucruri. Dacă aveți voturile în continuare, rămâne ca dumneavoastră, dacă nu, 

stabilim astăzi calendarul moțiunii. (Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Vă rog, domnule lider al Grupului PSD, să anunțați votul. (Rumoare, discuții.) 

Vă rog frumos să respectați regulamentul și să păstrați ordinea. 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

…pe procedură. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Vă rog. (Intervenții neinteligibile din sală.) 

Domnul Alfred-Robert Simonis: 

Domnule… (Intervenții neinteligibile din sală.) 

Domnule președinte de ședință, 

Pașii procedurali de început ai acestei ședințe sunt următorii: mai întâi se supune aprobării 

plenului ordinea de zi propusă de Biroul permanent, după ce aceasta este aprobată, oricare lider de 

grup poate completa ordinea de zi a ședinței. După ce ordinea de zi este aprobată, domnule Moșteanu! 
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După aceea puteți solicita suplimentarea ordinii de zi cu orice proiect și, dacă plenul aprobă așa ceva, 

bine. Dumneavoastră nu puteți adăuga la o ordine de zi care nu e aprobată la ora asta. E atât de simplu! 

(Rumoare, discuții.) 

Deci domnul Roman va supune votului ordinea de zi aprobată de Biroul permanent, după care 

oricine poate interveni să suplimenteze și se supune votului solicitarea. Cum puteți modifica o ordine 

care nu există? Ce e așa de greu de înțeles? (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Vă mulțumesc, stimați colegi. 

Rog colegii de la partea tehnică să fie pregătiți. 

Supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi și programul în varianta… 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Eu o să vă rog să îmi mai dați cuvântul încă o dată pe procedură. Pe procedură! 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

… propusă de Biroul permanent reunit. 

Vot, vă rog. (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Acest lucru… Nu se poate vota așa ceva! (Rumoare, intervenții neinteligibile din sală.) 

Haideți, cu răbdare, că avem tot timpul din lume. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Suntem în procedură de vot, vă rog să așteptați rezultatul votului, domnule Moșteanu. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Avem două articole! 

Vă rog să nu votăm acum, avem două articole din regulament! Dumneavoastră, în momentul 

ăsta, conduceți abuziv această ședință. 

Avem la art.14: „lucrările ședințelor comune ale birourilor permanente ale celor două Camere 

sunt conduse, prin rotație, de președinții acestora sau, în absența lor, de către vicepreședinți”. 

Domnule Roman, vă rog să o lăsați pe doamna Dragu… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Rezultatul votului: prezenți – 218… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Domnule Roman, vă rog să constatați… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

…pentru – 191, contra – 25, zero abțineri, „nu votez” – două. (Rumoare, discuții.) 
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Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

…vă rog să constatăm că suntem în afara art.14 alin.(2). 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Vă rog, domnule Moșteanu, am finalizat procedura de vot, o să vă rog să continuați. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Avem un președinte de la Senat la prezidiu. Președintele Senatului trebuie să conducă această 

ședință. Deci ăsta…, articolul spune foarte clar. 

Domnule Roman sunteți vicepreședinte, vă rog nu mai faceți un abuz, lăsați-o pe doamna 

Dragu să conducă ședința. (Rumoare, aplauze.) 

Încă un lucru… 

Domnul Antonio Andrușceac (din sală): 

Domnule Roman, e datoria mea de chestor să vă rog să o lăsați pe doamna președintă de ședință 

să conducă… (Neinteligibil.)…luăm microfonul. (Rumoare, discuții, aplauze.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Mulțumesc, domnule… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Vă rog să luați act… 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Vă mulțumesc. 

Deci vă rog frumos să-mi dați voie să continui ședința în mod regulamentar. (Discuții la prezidiu.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Bun. Haideți să reintrăm în cadrul regulamentar și după aia începem ședința, conform art.14… 

art.15 alin.(2) – scuze! –, art.15 alin.(2). Haideți să începem ședința regulamentar, reintrăm în cadrul 

regulamentar – doamna Dragu conduce ședința. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Bun. Mulțumesc foarte mult. 

Domnule Moșteanu, să înțeleg că aveți o propunere de suplimentare a ordinii de zi?  

(Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Nu, am o propunere de reintroducere… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

O să rog chestorii să… (Rumoare, discuții.) 

O să rog, conform regulamentului, colegii să-i cheme pe colegii care confundă sala 

Parlamentului cu altceva și vă rog foarte mult… 
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Domnul George-Nicolae Simion (din sală): 

Părăsiți scaunul! A venit chestorul, părăsiți scaunul! 

Haideți, domnule Roman, nu… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Stimați colegi, 

Vă supun la vot programul de lucru. (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Nu sunteți în poziția de a supune la vot. 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Vot, vă rog, pentru programul de lucru! (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Nu sunteți în poziția de a supune la vot! 

Din sală (mai multe voci): 

Nu aveți de ce să conduceți dumneavoastră această ședință! 

Doamna Dragu vă cere… își cere dreptul de a conduce ședința, domnule Roman! 

Domnule Roman, uzurpați puterea! Aici e Parlamentul… (Neinteligibil.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Art.15 din nou… (Rumoare, discuții.), citesc: „Lucrările ședințelor comune ale birourilor 

permanente ale celor două Camere sunt conduse, prin rotație, de președinții acestora sau, în absența lor…  

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Rezultatul votului… 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

…în absența lor, de unul dintre vicepreședinți.” 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

…186 prezenți, 174 pentru… 

Din sală: Nu conduci Parlamentul, dispari de aici! 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

… 5 contra, o abținere, 6 „nu votez”. 

Din sală: Măi, mafiotule, nu auzi că vorbesc cu tine?! 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

În momentul ăsta suntem în afara cadrului regulamentar! (Rumoare, discuții.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Stimați colegi, 
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Cu majoritate de… (Intervenții neinteligibile din sală, rumoare.), programul de lucru a fost aprobat. 

Doamnelor și domnilor, 

Intrăm în ordinea de zi. (Intervenții neinteligibile din sală, rumoare.) 

Intrăm în ordinea de zi, invit pe autorii moțiunii să prezinte moțiunea. (Intervenții neinteligibile 

din sală, rumoare.) 

Deci, îi rog pe autorii…, pe cei care au depus moțiunea să… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Îl rog pe domnul Roman să părăsească plenul, s-o lase pe doamna Anca Dragu să conducă 

ședința, conform regulamentului. (Rumoare, discuții, aplauze.) 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Dacă colegii nu doresc să susțină… (Intervenții neinteligibile din sală, rumoare.) 

Îi invit pe cei care au depus moțiunea să dea citire textului moțiunii. (Intervenții neinteligibile 

din sală, rumoare.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Îl rog pe domnul Roman să-i permită Ancăi Dragu să conducă plenul! 

Domnul Florin-Claudiu Roman: 

Dacă nu se dorește citirea moțiunii, declar închisă ședința plenului reunit. 

Mulțumesc. (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Doamna Dragu, 

Vă rog, conduceți ședința, conform regulamentului, art.15 alin.(2). (Rumoare, discuții, aplauze.) 

Din sală (mai multe voci): 

Mă, mafiotule, ție nu ți-e rușine, mă, mafiotule?! Aici e Parlamentul României, mă, mafiotule! 

Ai luat Parlamentul, ți l-a trimis… (Rumoare, discuții.) 

Este al doilea om din stat, cum să îi ia locul, când este aici, de față? (Rumoare, discuții.) 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Deci haideți să ne calmăm!  

Haideți, vă rog, să ne calmăm, am revenit în cadrul regulamentar. Nu vă mai citesc încă o 

dată alin.(2) al art.15, care spune că președintele uneia dintre Camere conduce ședința. Domnul 

Roman este vicepreședinte, nu avea niciun drept să conducă această ședință, în condițiile în care 

Anca Dragu este la pupitru. 

Doamna președintă, aveți cuvântul pentru deschiderea ședinței. (Aplauze, rumoare.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 
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Stimați colegi, 

Trebuie să clarificăm acest aspect în care acest atribut de a conduce ședințele comune revine 

președinților. (Rumoare, discuții, aplauze.) 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei Deputaților și Senatului. (Rumoare, aplauze.) 

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună, stabilite de 

Birourile permanente, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost distribuite. 

Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi. 

Vă rog, domnule deputat, Ionuț Moșteanu. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

Cu riscul de a mă repeta, doamnelor și domnilor, propun modificarea ordinii de zi – (Rumoare, 

aplauze.) – cu încă un punct (la punctul 1 pe ordinea de zi), și anume stabilirea calendarului moțiunii de 

cenzură, luând act de decizia Birourilor permanente reunite de astăzi, în care au decis citirea moțiunii astăzi. 

În temeiul art.113 din Constituție, care spune că moțiunea trebuie dezbătută după 3 zile de la citire, 

vă rog să supuneți la vot adăugarea punctului 1 pe ordinea de zi – stabilirea calendarului moțiunii. 

Mulțumesc. (Rumoare, aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mai sunt intervenții din partea altor lideri de grup? 

Supun la vot propunerea domnului Ionuț Moșteanu, liderul Grupului USR PLUS. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu: 

… s-a arătat din nou, s-a văzut în sala asta că s-a format USL 2 – PNL plus PSD. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Trebuie să anunțăm rezultatul votului. (Rumoare, aplauze.) 

117 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, 4 abțineri, unul „nu votez”, dintr-un total de 338 de 

senatori și deputați care au votat. 

Propunerea domnului deputat Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR PLUS, de a include pe 

ordinea de zi calendarul moțiunii nu a trecut. (Aplauze.) 

Supun votului ordinea de zi așa cum a fost distribuită. Cine este… 

Vă rog să votați. 

326 de voturi pentru, 5 voturi contra, două abțineri, unul „nu votez”. 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

Dacă sunt propuneri în legătură cu proiectul programului de lucru. 
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Dacă nu, supun votului programul de lucru. 

Stimați colegi, vă rog să votați. 

343 de voturi pentru, zero contra, o abținere, unul „nu votez”. 

Programul de lucru a fost aprobat. 

Stimați colegi, 

Înainte de a trece la dezbaterea și votul asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, dați-mi 

voie să vă reamintesc procedura aprobată în ședința Birourilor permanente reunite cu privire la 

înscrierea la cuvânt și exercitarea votului prin sistemele de vot electronic și la distanță în cadrul 

plenului comun al Camerei Deputaților și Senatului. 

Exercitarea votului în cadrul sesiunii de vot electronic hibrid, tabletă STS plus card de vot, se 

face astfel: deputații și senatorii prezenți în sala de plen a Camera Deputaților vor putea să-și exprime 

opțiunea de vot prin intermediul cartelei de vot introdusă în consola de vot. Deputații și senatorii care 

nu sunt prezenți în sala de plen își vor putea exprima opțiunea de vot prin intermediul aplicației „vot 

electronic” instalate pe tabletele puse la dispoziție de STS. 

Timpul de exercitare a votului este de 20 de secunde. 

Cvorumul de ședință reprezintă suma tuturor deputaților și senatorilor care au apăsat una dintre 

cele patru taste afișate pe consolă sau pe aplicația de pe tableta STS. 

Pe durata sesiunii de vot electronic hibrid, deputații și senatorii pot vizualiza rezultatul voturilor 

exprimate atât pe ecranul video din sală, cât și pe tabletele puse la dispoziție, în secțiunea special 

alocată: „aplicație – vot electronic – centralizator propuneri”. 

* 

Acestea fiind precizate, trecem la primul punct al ordinii de zi, unde avem Proiectul de hotărâre 

privind înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creșterii 

substanțiale a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice. 

Proiectul de hotărâre este afișat pe paginile de internet ale celor două Camere. 

Sunt intervenții de ordin general asupra acestui punct? 

Dau cuvântul domnului Simion George-Nicolae. 

Vă rog. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Mă bucur că am reușit să intrăm iarăși în regulamentul acestor Camere reunite și mă bucur că 

uzurparea calităților oficiale pe care o săvârșea un domn deputat a luat sfârșit. 

Legat de comisia de anchetă pe care a propus-o Grupul reunit parlamentar PSD, noi suntem de acord, 

pentru această comisie de anchetă și dorim ca funcționarea ei și activitatea ei să înceapă cât mai curând. 
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Înțeleg că în Parlament nu se lucrează luni și, de aceea, marți este ziua cea mai potrivită să 

accelerăm acest proces. Totodată, marți, odată cu comisia de anchetă, trebuie să se voteze în plenul 

reunit al celor două Camere și moțiunea de cenzură, fie că vrem sau nu vrem. Asta spune Constituția. 

Referitor la Comisia de anchetă pe energie, este foarte important să fie invitat în plenul reunit al 

celor două Camere… și propun chemarea în plenul reunit al celor două Camere a președintelui ANRE, 

care are un salariu care ajunge undeva la 12 000 de euro. 

Și vă rog, doamna președinte, să supuneți la vot plen reunit pentru marțea viitoare, cu prezența 

președintelui ANRE. 

Vă mulțumesc. (Aplauze, discuții.) 

Domnul Alfred-Robert Simonis: 

Îmi permiteți, doamna președinte? 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului deputat Simonis, liderul Grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților. 

Vă rog. 

Domnul Alfred-Robert Simonis: 

Of, Doamne, Parlamentul ăsta îi încurcă pe mulți! 

(Replici neinteligibile din sală.) 

Domnu’… îi găsește încurcați pe mulți. 

Doamna președinte, 

Nu se poate supune votului plenului invitarea cuiva într-un plen reunit. În primul rând, acel 

plen trebuie convocat și nu pot s-o facă decât cei doi președinți sau Birourile permanente. În al doilea 

rând, trebuie să verificăm programul persoanei pe care vrem s-o audiem, dacă e în țară sau dacă nu e, 

că altfel ne trezim aici cu toții în plen reunit și omul e plecat din țară. 

Pe de altă parte, astăzi, peste câteva minute, vom vota înființarea unei comisii de anchetă care 

să verifice modalitatea prin care prețurile la energie și la gaze naturale au explodat. Păi, eu cred că în 

acea comisie trebuie să chemăm pe toată lumea – pe toată lumea –, inclusiv pe șeful ANRE, să ne 

explice de ce au crescut prețurile. Dacă o facem noi în plen reunit, nu mai are sens comisia de anchetă. 

Așa că mai bine să ne hotărâm ce vrem. 

Eu vă propun să votăm înființarea comisiei de anchetă, comisie de anchetă care înțeleg că – din 

proiect – până marțea viitoare la ora 16.00 trebuie să fie mobilată cu un nominal din partea fiecărui 

grup, cu persoanele care vor face parte din ea, iar acea comisie să înceapă chiar de miercurea viitoare 

cu activitate și să cheme pe cine dorește comisia să vină, inclusiv șeful ANRE. Altfel, facem plenuri 

reunite și chemăm pe oricine la audieri și gândiți-vă ce precedent creăm. (Aplauze.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Mai avem o înscriere… doamna Alina Gorghiu, mă scuzați… OK. 

În ceea ce privește propunerea domnului deputat Simion, aceasta… ar trebui să avem întâi 

comisia înființată și apoi mergem la nivelul Birourilor permanente reunite și invităm pe 

președintele ANRE, odată ce această comisie este înființată. Și, repet, avem aceste argumente 

pentru a întreba într-adevăr care este motivația creșterilor de prețuri la energie. 

Vă rog. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Doamna președintă a Senatului, 

Eu cred că greșiți, pentru că este suveran plenul și pentru că noi putem chema instituția direct 

abilitată pentru creșterea prețurilor energiei, instituția care trebuia să supravegheze aici, pentru a vedea dacă 

președintele ANRE-ului este susținut de o majoritate parlamentară, o majoritate guvernamentală sau alta. 

Dacă nu dorim prezența în fața tuturor parlamentarilor a președintelui ANRE-ului, înseamnă că 

poate acest președinte al ANRE-ului, numit politic, prin vot politic, în Parlamentul României, în altă 

legislatură, și reconfirmat de actuala majoritate guvernamentală… dacă mai e majoritate, nici noi nu 

mai știm… să dea în fața românilor raportul. Așa, într-o comisie de anchetă, știm, au fost înființate 

zeci de comisii de anchetă de-a lungul vremii în Parlamentul României și nu au ajuns la nicio 

concluzie. De aceea, solicitarea noastră este de plen reunit. 

Și, la fel cum ați supus în Biroul permanent reunit astăzi la vot propunerea neconstituțională de 

a amâna calendarul moțiunii, vă rog, doamna președinte, după înființarea acestei comisii de anchetă, să 

supuneți la vot prezența președintelui ANRE, marți, în fața plenului reunit al celor două Camere. E 

obligația dumneavoastră, constituțională de data asta, nu cum ați făcut în Biroul permanent reunit. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Domnul Pambuccian este deja înscris la cuvânt… mă scuzați. 

Stimate domnule deputat, vă rog. 

Domnul Pambuccian. 

Domnul Varujan Pambuccian: 

Vă mulțumesc, doamnă președinte. 

Vreau să spun că, spre deosebire de felul în care grupul nostru parlamentar a procedat de 

fiecare dată, de data aceasta vom vota înființarea… noi de obicei nu ne băgam în chestiunea asta cu 

comisiile de anchetă. Vom vota înființarea comisiei de anchetă, vom participa la ea. 
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Eu am intervenit pentru că am o problemă cu conexiunea la internet și vreau să-mi exprim votul de 

acum pentru înființarea comisiei de anchetă, pentru că văd că nu reușesc să conectez tableta la internet. 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Atât am vrut să spun, vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Dau cuvântul domnului senator Lucian Romașcanu. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Cu tot respectul pentru electoratul AUR – sunt oameni, sunt români, sunt importanți –, ceea ce 

trebuie să știm cu toții este că ANRE-ul, întâmplător, și legal în același timp, are conducere numită 

politic. Nu e un singur om numit politic acolo, sunt mai mulți. Dar duceți în eroare pe electoratul 

dumneavoastră, pe oamenii care se uită la noi, mutând atenția spre un singur om. 

Sigur, ANRE-ul are de dat explicații, dar nu mai multe ca ministrul energiei, în niciun caz fără 

să treacă pe la noi șeful Consiliului Concurenței. Sunt mulți care trebuie să răspundă. Nu mutați politic 

atenția pe o chestiune care, dacă nu se votează, „domnule, ce-au mai făcut ăștia de la PSD”. Lăsați 

comisia să se întâmple și-l puteți după aceea audia în plen și pe șeful ANRE-ului. Dar sunt mulți care 

trebuie să dea explicații. A muta focusul pe o singură persoană, chiar și din considerente politice, va 

decredibiliza tot demersul ulterior. 

Vă mulțumesc. (Aplauze, replici neinteligibile din sală.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Văd o problemă pe procedură aici și i-aș ruga pe liderii de grup să se apropie pentru o scurtă 

consultare. 

Mulțumesc. 

(Discuții la prezidiu.) 

Vă rog, domnule lider. 

Domnul Alfred-Robert Simonis: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

În concluzie, Grupul PSD, reprezentat de mine, a avut dreptate: nu se poate, procedural, face 

așa ceva. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Domnule Simion, vă rog. 
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Domnul George-Nicolae Simion: 

Da. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Cred că are câteva nuanțe domnul Simion de precizat. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

În concluzie, o să vă rog, pentru că avem mai multe chestiuni de votat, să votăm un plen reunit 

pentru marțea viitoare, inclusiv pentru moțiunea de cenzură, în care să nu-l chemăm pe președintele 

ANRE, dacă supără. Dar aș vrea ca această comisie de anchetă pentru care vom vota să facă cât mai 

publică, în ședințele sale, activitatea ANRE-ului și raportul să nu fie tergiversat pentru un an, doi, cum 

s-a întâmplat cu alte comisii de anchetă. Domnul Oprea știe, că au mai creat în legislatura trecută 

comisii de anchetă, care n-au ajuns la niciun rezultat. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

În Biroul permanent reunit am votat cu dumneavoastră, domnule Oprea, și cu adevărul de fapt. 

(Replică neinteligibilă din sală.) 

Ceilalți, corect, da. 

Deci vă rog, doamna președinte de ședință, să supuneți la vot convocarea plenului reunit pentru 

ziua de marți. E în atribuția plenului reunit de a face această chemare, după înființarea comisiei de anchetă. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Stimați lideri, 

Înțelegerea aici a fost că vom avea invitat președintele ANRE în cadrul comisiilor reunite de 

specialitate. De altfel… 

(Intervenție neinteligibilă din sală.) 

Și atunci vom avea o primă intervenție a președintelui ANRE în cadrul comisiilor reunite de 

specialitate și apoi reluăm această discuție la un nivel al plenului sau la „Ora ministrului”. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Sigur, dar în afară de asta mai sunt alte probleme, de exemplu moțiunea de cenzură, pe care 

trebuie să o dezbatem și să o votăm într-un plen reunit, doamna președinte, și de asta… 

Revin eu cu solicitarea, închidem acum. Îmi retrag solicitarea pentru președintele ANRE și 

revin cu solicitarea. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Convocarea Camerelor în ședință comună se face de președinții acestora, de comun acord, în 

baza art.14 din Regulamentul activităților comune. Am reținut propunerea Grupului parlamentar AUR. 
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Am avut această înțelegere că vom invita la comisiile reunite pe președintele ANRE, după care 

convocarea în ședință comună a celor două Camere se face de către președinții acestora. 

Mulțumesc. 

Bun, am epuizat aici intervențiile de ordin general, urmează dezbaterea pe articole a proiectului 

de hotărâre privind înființarea acestei comisii parlamentare. 

Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții sau comentarii. 

Nu sunt. Nu sunt obiecții, comentarii, adoptat. 

La art.1 avem obiecții, comentarii? 

Nu sunt, adoptat. 

Art.2. 

Intervenții? 

Nu sunt, adoptat. 

Art.3 al proiectului de hotărâre. 

Nu sunt obiecții, nu sunt comentarii, adoptat. 

Art.4. 

Comentarii? Obiecții? 

Nu sunt, adoptat. 

Art.5. 

Obiecții? Comentarii? 

Nu sunt, adoptat. 

Art.6. 

Obiecții? 

Nu sunt, adoptat. 

Art.7. 

Nu sunt obiecții, adoptat. 

Art.8. 

Nu sunt obiecții, adoptat. 

Art.9. 

De asemenea nu avem obiecții, adoptat. 

Art.10. 

Nu sunt obiecții, adoptat. 

Art.11. 

Fără obiecții, adoptat. 
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Art.12 – adoptat. 

Art.13. 

Fără comentarii, adoptat. 

La anexa cuprinzând componența numerică a comisiei și repartizarea funcțiilor în cadrul 

biroului comisiei sunt obiecții? 

Nu sunt obiecții, adoptat. 

Nominalizările urmează să vină, după cum am stabilit în BPR astăzi. 

Da, corect. 

Am încheiat aici dezbaterile asupra fiecărui punct din proiectul de hotărâre. 

Stimați colegi, 

Vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului. 

Voi supune votului electronic proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

Începem votul. 

339 de voturi pentru, zero contra, o abținere, zero „nu votez”. 

Urmare votului exprimat, hotărârea a fost adoptată. 

În continuare… 

Avem o intervenție din partea liderului senatorilor PSD, vă rog. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Explicația votului. 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Doar câteva secunde pentru explicația votului. 

Mă bucur că  întreg spectrul politic s-a întors, măcar pentru câteva secunde, la interesul popular 

și vom afla cu certitudine, în urma acestei anchete, de ce s-a ajuns la aceste prețuri aberante. În paralel, 

vom căuta consens politic pentru a plafona prețurile la energie, cel puțin pentru un an de zile, lucru 

care e în măsură, singurul, să protejeze populația, independent de alte măsuri care ar fi putut fi luate. 

Încă o dată vă mulțumesc pentru asta. 

Sper să meargă repede comisia de anchetă și, chiar dacă domnul Popescu nu va mai fi ministrul 

energiei când comisia își va finaliza ancheta, asta nu înseamnă că nu va fi sub reflectorul comisiei și 

publicului pentru ceea ce a făcut sau pentru ceea ce n-a făcut în această perioadă. 

Vă mulțumesc frumos. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Avem o intervenție online. 
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Domnule deputat Popescu Virgil-Daniel, vă rog. 

Puteți stabili legătura cu domnul Popescu, vă rog? 

Domnul Virgil-Daniel Popescu – ministrul energiei: 

Se aude? 

Bună ziua, se aude? 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă auzim acum, vă rog. 

Domnul Virgil-Daniel Popescu: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Am votat această comisie de anchetă pentru că eu îmi doresc să se stabilească cauzele și să afle 

tot românul cauzele pentru care prețul la energia electrică și gaze naturale a crescut. Și îl asigur pe 

domnul coleg senator că sunt aici la Ministerul Energiei și o să-mi duc mandatul până la capăt, în așa 

fel încât cei 20 și ceva de ani de energie, de sistem energetic în care nu s-a mai produs, nu s-a mai 

construit nimic nou vor fi dați uitării. Pentru că ăsta este adevărul, nu s-a pus în funcțiune nicio unitate 

de producție a energiei electrice nouă din 2015, de la regenerabile. Or, ăsta este unul din motive. 

Iar… m-aș uita, așa, în urmă, cine au fost miniștrii energiei în perioada asta, în perioada asta 

din urmă. Așa că sunt întru totul de acord cu această comisie și îi asigur că voi veni în comisie, poate și 

în calitatea mea de deputat, pentru că sunt deputat și membru al Comisiei de industrii și servicii, dar 

voi veni și ca ministru să explic, din punctul de vedere al ministerului, ce se întâmplă în sistemul 

energetic național. Și sunt convins că, alături de toți colegii din Parlament, vom găsi soluțiile, în așa fel 

încât și românii să fie protejați, pentru că la minister, în momentul de față, lucrăm la o ordonanță de 

urgență ca să protejăm milioane de români atât împotriva creșterii prețului la energie electrică, cât și la 

gazele naturale. Nu vorbim numai de consumatorul vulnerabil. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, domnule ministru. 

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi unde avem prezentarea… (Discuții.) 

Mai avem o intervenție la distanță. 

Dacă e tot la punctul 1, domnul Pambuccian Varujan. 

Domnul Varujan Pambuccian: 

Vă mulțumesc, doamnă președinte. 

Mă bucur că l-am auzit pe domnul ministru și, dacă tot reușim să comunicăm acum, vreau să-i 

transmit că grupul nostru parlamentar îl invită marți la „Ora Guvernului” pe care sperăm să o 
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devansăm, adică să nu fie luni, pe 20, să fie marți, săptămâna viitoare, și să discutăm. Noi nu-l 

chemăm să-i cerem socoteală, nu-l chemăm să avem o discuție contondentă, vrem doar să discutăm 

chestiunea aceasta a creșterii aberante a prețurilor și să vedem ce măsuri sunt de luat cu celeritate, dacă 

reușim inițiative parlamentare. 

Ideea cu plafonarea mi se pare o idee foarte bună care trebuie făcută, dar trebuie, în același 

timp, timpul ăsta pe care îl câștigăm să-l folosim activ pentru a nu reveni la situația asta după ce se 

încheie perioada de plafonare și cred că ar trebui… ( Neinteligibil.) 

Oricum lucrurile astea ar trebui să le discutăm cu toții și ar trebui să le discutăm împreună cu 

domnul ministru. De aceea, am trimis solicitarea către Biroul permanent al Camerei Deputaților, dar și 

pe calea aceasta doresc să-i lansez o invitație la o asemenea discuție. 

Vă mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumim, domnule deputat. 

Mai avem o înscriere la cuvânt. Domnul deputat Focșa Dumitru-Viorel. 

Vă rog. 

Domnul Dumitru-Viorel Focșa: 

Mulțumesc, doamna președintă. 

Spre deosebire de domnul Pambuccian, eu am să fiu chiar contondent. 

În martie am fost la domnul ministru împreună cu copreședinții partidului AUR și cu, la acea 

dată, doamna deputat de Hunedoara. Și Dumnealui ne-a promis că nu o să închidă Mintia, da? 

Vine și ne spune acum, după doi ani de când este în scaunul de ministru la energie, că trebuiau 

făcute investiții. Dar eu l-aș întreba: ce a făcut el în timpul ăsta? Unde e rodul muncii sale? Păi 

guvernăm doar să vindem și să închidem? 

Domnule ministru, să știți că comisia asta care se va constitui o să vă pericliteze libertatea. Vă 

garantez eu. (Discuții.) Da, da, da. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mai avem două înscrieri la cuvânt în on-line. 

Cosmin Șandru. 

Vă rog, aveți cuvântul. (Defecțiune tehnică, discuții.) 

Este o eroare probabil. 

Dau cuvântul domnului deputat Radu Popa. 

Vă rog. 

Ne spuneți și procedura? Vă rog. 



 

- 20 - 

 

Domnul Radu Mihai Popa: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

Din partea grupului! Procedură? 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog. 

Domnul Radu Mihai Popa: 

Mulțumesc, doamna președinte. 

L-am ascultat mai devreme pe domnul ministru. Câtă tristețe în glasul dânsului! De doi ani 

jumătate e ministru. A omorât un proiect 75% făcut. De aia n-avem capacități de producție, domnule 

ministru. Nu dați vina pe PSD și pe guvernele din ultimii 30 de ani! Aveți puterea de doi ani și 

jumătate și n-ați făcut nimic. 

Avem un zăcământ la Buzău din care ați fi putut să faceți o centrală și astăzi să avem capacități 

de producție. Prețul, oameni buni, nu scade dacă nu construim capacități de producție. 

Orice altă discuție e vorbă-n vânt. 

Mulțumesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc. 

Am încheiat intervențiile și dezbaterile asupra acestui punct. De altfel, a fost votată înființarea 

acestei comisii speciale. 

* 

Trecem în continuare la următorul punct, punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței, respectiv 

prezentarea moțiunii de cenzură cu titlul „Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi”. 

Dau cuvântul domnului deputat Bogdan Rodeanu pentru citirea moțiunii de cenzură. 

Vă rog, domnule deputat. (Discuții.) 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

Mulțumesc, doamna președintă a Senatului. 

Vin în fața dumneavoastră pentru a vă citi… pentru a citi moțiunea de cenzură: „Demiterea 

Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi”. 

Doamnă președintă a Senatului, 

Doamnă vicepreședintă a Camerei Deputaților, 

Domnilor senatori și deputați, 

Și în lipsa dumnealor, dar cu voia dumneavoastră, domnule prim-ministru și domnilor miniștri, 

România este condusă în acest moment de un Guvern care… 
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Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Procedură. 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

…care nu mai are legitimitate. 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Procedură! 

N-a respectat textul moțiunii. Are obligația să citească exact textul moțiunii. (Discuții.) 

Are obligația… textul moțiunii așa cum e. 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

Domnule lider, l-am adaptat, l-am adaptat la situația… 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

N-aveți voie… n-aveți voie să-l adaptați. (Rumoare, discuții.) 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

…de față. Nu am cum să… (Rumoare, discuții.) 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Procedură. 

Trebuie să-mi dai… Ai obligația să-mi dai cuvântul. E încălcarea procedurii, îmi pare rău. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Stimate domnule deputat Rodeanu, vă rog să reveniți la textul moțiunii. (Discuții.) 

Domnule deputat Simonis, vă rog frumos să luați loc în sală. Am înțeles. 

Mulțumim. 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

Vă mulțumesc, doamnă președintă a Senatului. 

Revin cu formulele de adresare, acelea care sunt trecute și sunt înregistrate la Birourile 

permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. 

Deci doamna președintă a Senatului, 

Doamnă vicepreședintă a Camerei Deputaților, 

Domnilor și doamnelor și senatori și deputați, 

Domnule președinte… (Discuții.) 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Nu este așa procedura. Nu e așa. (Râsete, discuții.) 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

Domnule președinte… (Rumoare, discuții.) 
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Doamnă președintă, dacă pot continua… 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să continuați cu moțiunea. 

Vă rog, domnule deputat. 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Procedură! 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Domnule deputat Simonis, vă rog să luați loc în sală. 

Mulțumesc. 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

Domnule prim-ministru… 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Procedură! 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

Doamnelor și domnilor miniștri… 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Procedură! Procedură! De ce nu-mi dai puțin cuvântul? (Rumoare, discuții.) 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu: 

România este condusă în acest moment de un guvern care nu mai are legitimitate politică, 

pentru că îi lipsește susținerea unei majorități parlamentare. Cea mai mare lipsă a Guvernului condus 

de Florin Cîțu este însă lipsa legitimității morale. O persoană care a avut grave probleme cu legea în 

trecut și care abuzează de ea în prezent, nu prezintă garanțiile minim necesare pentru a conduce 

puterea executivă în România. 

Florin Cîțu a dovedit în ultimele luni că este incapabil să conducă un guvern de coaliție, că este 

incapabil să iasă din logica unei gândiri înguste de partid. Acest om și cei care îl susțin par însă 

hotărâți să sacrifice interesul general, bunăstarea cetățenilor acestei țări, doar pentru a câștiga 

competiția internă din cadrul partidului lor. 

Acest lucru este inadmisibil! 

Doamnelor și domnilor, 

România traversează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și social. Țara 

noastră se confruntă cu riscuri și amenințări pe termen scurt și mediu, peste care se suprapun evoluții 

nefavorabile pe termen lung la care noi, ca societate, nu am găsit încă un răspuns adecvat. 

Amenințările imediate țin de criza de sănătate publică generată de pandemia SARS-CoV-2 sau mediul 



 

- 23 - 

 

economic instabil supus unor turbulențe semnificative din cauza creșterilor generalizate de prețuri la 

numeroase produse și servicii de bază, de la energie și până la materiale de construcții. Peste aceste 

provocări imediate se suprapun probleme structurale vechi: îmbătrânirea populației, descreșterea 

demografică, exodul forței de muncă, servicii publice deficitare precum sănătatea și educația, dar și un 

aparat de stat care nu funcționează la nivelul secolului XXI, ci pare capturat de grupuri de interese de 

clan sau familie politică. 

România are nevoie de o uriașă... are nevoie uriașă de investiții în infrastructură, în servicii 

publice de calitate pentru cetățenii săi. Nu vom opri exodul românilor peste granițe și nu-i vom 

convinge că pot avea un viitor mai bun în propria țară, dacă nu le vom oferi însă motive solide să 

rămână aici, indiferent că locuiesc la oraș sau în mediul rural. 

Aceasta este misiunea oricărui guvern al României, de orice culoare politică: bunăstarea tuturor 

locuitorilor acestei țări. Nu doar bunăstarea primarilor unui partid, nu doar bunăstarea celor care votează cu 

un anumit partid, nu doar bunăstarea celor care fac parte din anumite cercuri restrânse de interese. (Discuții.) 

Dacă nu vom construi o țară pentru toți românii, vom sfârși cu o țară în care toți oamenii onești, 

aflați în afara unor cercuri înguste de interese, vor pleca. Aceasta este miza sau obiectivul pe care trebuie să 

le aibă în vedere orice forță politică și orice om politic care ajunge într-o funcție din statul român. 

Din păcate, premierul Florin Cîțu și cei care îl susțin au arătat unei țări întregi că interesele de 

grup sau de partid sunt mult mai presus decât interesele unei țări. (Discuții.) 

Pentru a obține însă sprijinul necesar alegerii în funcția de președinte al PNL, Florin Cîțu a 

imaginat și pus în aplicare un plan de finanțare a primarilor liberali cu bani de la bugetul național. 

Fără să instituie criterii clare de selecție a proiectelor, de monitorizare și auditare a 

acestora, Planul național de investiții „Anghel Saligny” este doar o pușculiță de partid. Pentru 

punerea în aplicare a acestei scheme de influențare a votului la  Congresul PNL, Florin Cîțu a 

demis ministrul justiției și a numit imediat un interimar care să-i execute ordinele. Îl încurcau 

procedurile legal-administrative ce trebuiau urmate, așa cum se face într-un stat de drept. 

Are România nevoie de investiții? Cu siguranță, da. Dar la un plan național trebuie să aibă 

acces orice comunitate locală, indiferent de culoarea politică a primarului. Trebuie să ieșim din logica 

relațiilor de cumetrie și a baronilor locali pentru a construi o societate și o țară în care să se regăsească 

fiecare cetățean și în care accesul la resursele publice de investiții să se facă pe bază de merit și 

competență, nu pe baza carnetului de partid al primarului. 

Doamnelor și domnilor, 

În orice guvernare, persoana care ocupă funcția de prim-ministru este foarte importantă. 

Această persoană dă tonul guvernării și de aceea trebuie să fie cineva cu un caracter exemplar, situat 
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deasupra oricăror suspiciuni de corupție sau comportament imoral. Îndeplinește domnul Florin Cîțu 

aceste condiții? Categoric, nu! 

Acest om a avut grave probleme cu justiția din Statele Unite ale Americii. Pentru infracțiunile 

sale a fost încarcerat. De alte obligații, precum restituirea unor sume importante… unor sume 

împrumutate, s-a eschivat. 

În România este acuzat că și-a favorizat familia în cazul unor împroprietăriri cu păduri și că, 

odată intrat în posesia acestora, le-a ras. 

De când este în funcția de prim-ministru a acționat de cele mai multe ori doar în interes 

personal și de partid. 

Merită România oare să aibă un prim-ministru precum Florin Cîțu? Merită românii să fie 

conduși de un infractor care a fost încarcerat pentru faptele sale? Categoric, nu! (Discuții.) 

Cum poate un individ cu un asemenea profil moral sau mai bine zis cu un asemenea profil 

infracțional să mai fie premierul acestei țări? 

Doamnelor și domnilor, (Discuții.) 

Guvernarea nu este despre partide, despre împărțirea ministerelor și a bugetului, ci despre oameni. 

Guvernarea trebuie să răspundă la întrebarea: cum să facem mai bună viața locuitorilor acestei țări? 

Acest lucru nu se poate face însă fără respectarea principiilor democratice ale statului de drept. 

(Discuții.) 

Un guvern, orice guvern, care nu poate sau nu vrea să lucreze în interesul tuturor cetățenilor 

acestei țări este un guvern ilegitim și trebuie demis. 

Este evident că bunăstarea românilor nu contează pentru Florin Cîțu și guvernul pe care îl conduce. 

Ceea ce pare să conteze pentru acesta este doar lupta de putere din PNL. Pentru a se putea dedica competiției 

interne din partid, considerăm că este mai bine să îl degrevăm de responsabilitatea guvernării. 

Guvernul Florin Cîțu trebuie demis! (Discuții.) România are nevoie de o nouă guvernare, legitimată 

prin votul Parlamentului și în a cărui componență să nu se regăsească persoane cu un trecut penal. 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Fiți de partea românilor, nu de partea infractorilor, a politrucilor și a „băieților deștepți”! (Discuții.) 

Votați pentru demiterea Guvernului Cîțu! 

Vă mulțumesc, doamnă președintă de ședință. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule deputat. (Discuții.) 

Avem o intervenție din partea domnului deputat Simion, liderul Grupului parlamentar AUR. 

Vă rog. 
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Domnul George-Nicolae Simion: 

Mulțumesc, doamna președinte de ședință. 

Luând act de citirea moțiunii, în temeiul art.113 alin.(3) din Constituție care spune că 

„Moțiunea de cenzură se dezbate după trei zile de la data când a fost prezentată în ședință comună a 

celor două Camere”, solicit celor doi președinți ai celor două Camere să convoace ședința comună a 

celor două Camere ale Parlamentului, marți, 14 septembrie, ora 16.00, cu un singur punct pe ordinea 

de zi, dezbaterea și votul moțiunii de cenzură. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule deputat. 

Am luat act de solicitare. Voi discuta și cu președintele Camerei Deputaților. 

Declar închisă ședința comună de astăzi a Senatului și Camerei Deputaților. 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 16.57. 


