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20 octombrie 2021 – ședință comună 

 

 

S U M A R 

 

1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de 

lucru. 

2. 

2. Prezentarea programului și a listei 

Guvernului de către domnul Dacian Julien Cioloș, 

candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, 

dezbateri asupra programului și listei Guvernului și 

votul asupra cererii de acordare a încrederii 

Parlamentului asupra programului și a întregii liste a 

Guvernului (respinsă). 

6; 9. 

3. Păstrarea unui moment de reculegere în 

memoria celor peste 40.000 de români care și-au 

pierdut viața de la începutul pandemiei. 

9. 
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S T E N O G R A M A 

ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului 

din ziua de 20 octombrie 2021 

 

Ședința a început la ora 10.10. 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna senator Anca 

Dana Dragu, președintele Senatului, asistată de domnul deputat 

Vasile-Daniel Suciu, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul 

senator Dan Ivan, secretar al Senatului. 

Din prezidiu a făcut parte și domnul deputat Florin-Claudiu 

Roman, președinte interimar al Camerei Deputaților. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Bună dimineața! 

Stimați colegi, vă invit să vă ocupați locurile în bănci pentru 

a putea începe această ședință comună. Și vă reamintesc că purtarea 

măștii este obligatorie în sala de plen. 

Stimați colegi, 

Domnule candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru, 

Doamnelor și domnilor candidați pentru funcția de ministru, 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Stimați invitați, 

Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința comună a 

Senatului și Camerei Deputaților, și vă anunț că, din totalul de 466 de 
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senatori și deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența la 

lucrări un număr de 273 de senatori și deputați. 

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru 

pentru ședința comună, așa cum au fost stabilite de Birourile 

permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor 

parlamentare, au fost distribuite. 

Dacă sunt comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi? 

Nu sunt comentarii. 

Supun votului ordinea de zi. 

245 de voturi pentru, un vot contra, 0 abțineri, 12 „nu votez”. 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

Dacă aveți observații în legătură cu proiectul programului de 

lucru? Nu. 

Atunci, supun votului programul de lucru. 

Stimați colegi, 

Vă rog să votați. 

278 de voturi pentru, un vot contra, două abțineri, două „nu 

votez”. 

Programul de lucru a fost aprobat. 

Pe ordinea de zi de astăzi avem prezentarea programului și a 

listei Guvernului de către domnul Dacian Cioloș, candidatul desemnat 

pentru funcția de prim-ministru, dezbateri asupra programului și listei 

Guvernului și votul asupra cererii de acordare a încrederii 

Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. 

Stimați colegi,  
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Vă reamintesc faptul că, potrivit art. 103 alin. (3) din 

Constituția României, programul și lista Guvernului se dezbat de 

Senat și de Camera Deputaților, în ședință comună.  

Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității 

senatorilor și deputaților.  

Totodată, vreau să vă informez că au fost respectate 

prevederile constituționale și regulamentare cu privire la procedurile 

prealabile dezbaterii, în ședința comună a Senatului și Camerei 

Deputaților, a cererii de acordare a încrederii Guvernului, a 

programului și listei Guvernului. 

Astfel, în cursul zilei de luni, 18 octombrie 2021, a fost 

primită scrisoarea domnului Dacian Cioloș, candidatul desemnat 

pentru funcția de prim-ministru, însoțită de programul și lista 

Guvernului, în vederea dezbaterii și acordării votului de încredere al 

Parlamentului. 

Documentele menționate au fost afișate pe paginile de 

Internet ale celor două Camere ale Parlamentului României. 

În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 87 și art. 88 din 

Regulamentul activităților comune, Birourile permanente, întrunite în 

ședință comună, au stabilit programul de desfășurare a audierilor în 

cadrul ședințelor comune ale comisiilor permanente de specialitate ale 

celor două Camere, precum și data ședinței comune a Senatului și 

Camerei Deputaților pentru prezentarea programului și listei 

Guvernului, dezbateri asupra acestora și votul Parlamentului privind 

acordarea încrederii Guvernului. 
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Avizele comune consultative – unul favorabil și 17 

nefavorabile – întocmite de comisiile permanente, referitoare la 

audierea candidaților pentru funcția de ministru au fost afișate pe 

paginile de Internet ale celor două Camere ale Parlamentului. 

Potrivit art. 88 alin. (3) din Regulamentul activităților 

comune, avizele comune consultative au fost trimise candidatului 

desemnat pentru funcția de prim-ministru. 

Stimați colegi,  

În ceea ce privește prezentarea programului și a listei 

Guvernului, vă propun următoarea procedură. 

Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la 

dispoziție 60 de minute, pe care le utilizează la începutul și la sfârșitul 

dezbaterilor. 

Repartizarea timpului pentru intervențiile reprezentanților 

grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților, calculat la 

10 secunde pentru fiecare parlamentar, este următoarea: 

- 26 de minute pentru Grupurile parlamentare ale PSD; 

- 22 de minute pentru Grupurile parlamentare ale PNL; 

- 13 minute pentru Grupurile parlamentare ale USR PLUS; 

- 7 minute pentru Grupurile parlamentare AUR; 

- 5 minute pentru Grupurile parlamentare al UDMR; 

- 3 minute pentru Grupul parlamentar al minorităților 

naționale; 

- un minut pentru senatori și deputați neafiliați. 

În total – 77 de minute. 
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Dacă nu sunt obiecții, supun votului această propunere. 

Stimați colegi,  

Vă rog să votați. 

289 de voturi pentru, un vot contra, 0 abțineri, unul „nu 

votez”. 

Timpii alocați au fost aprobați. 

Liderii grupurilor parlamentare au depus listele cu vorbitori 

la secretarii de ședință. 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Vă rog să-mi permiteți să îl invit la tribuna Parlamentului pe 

domnul Dacian Cioloș, candidatul desemnat pentru funcția de prim-

ministru, pentru a prezenta programul și lista Guvernului.  

Aveți cuvântul, stimate domn. (Aplauze. Rumoare.) 

Domnul Dacian Julien Cioloș (candidatul desemnat pentru 

funcția de prim-ministru): 

Doamnă președinte a Senatului, 

Domnule președinte al Camerei Deputaților, 

Stimați senatori și deputați, 

Vin aici, astăzi, în fața dumneavoastră pentru a vă cere un vot 

pentru un Guvern de criză, în baza mandatului oferit de președintele 

României.  

Vin în fața dumneavoastră cu dorința de a încerca să oferim 

împreună un exemplu de responsabilitate cetățenilor acestei țări. Și 

vreau să accentuez pe cuvântul „împreună”. Pentru că, indiferent de 
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rezultatul votului, indiferent de lupta politică, rezultatele bune sau 

proaste le vom împărți împreună cu cetățenii României.  

Suntem într-un moment de criză profundă care nu mai poate 

fi negată sau ignorată. Din acest motiv, aș dori și v-aș propune ca 

această ședință să nu fie una a discursurilor politice care să se 

concentreze pe adversar, pentru a marca niște puncte electorale. 

Nu sunt aici pentru a ataca pe cineva și nici pentru a ține 

discursuri memorabile, prin care să aduc anateme și să caut vinovați. 

Sunt aici pentru a-mi asuma propria vină a superficialității și 

indiferenței din trecut și mai ales pentru a-mi asuma ceea ce poate fi 

făcut de acum înainte. Sunt aici pentru a fi la dispoziția cetățenilor 

acestei țări într-un moment de criză. Și acest lucru nu poate fi realizat 

decât prin intermediul dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră îi 

reprezentați pe cetățenii României, dumneavoastră sunteți, acum și 

aici, puterea, reflecția și dorința cetățenilor acestei țări și cred că 

trebuie să înțelegem împreună uriașa putere, dar și responsabilitate 

care se găsește pe umerii fiecăruia dintre noi. 

Pandemia a produs deja peste 40.000 de victime. Este o 

imensă tragedie care a îndoliat mii de familii. Și, dacă vreți o cifră și 

mai dureroasă, pierderea acestor vieți înseamnă că în acest moment un 

sfert de milion de români au fost afectați direct, prin pierderea unei 

persoane dragi. 

Pandemia nu este o glumă, nu e imaginară și nu e o luptă 

politică. Înfruntarea între viață și moarte nu are culoare politică, nu 
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există niciun fel de nuanță dincolo de albul costumelor de protecție și 

negrul sacilor în care sunt transportați cei care și-au pierdut viața. 

În discursul meu de astăzi nu intenționez să polemizez cu 

nicio forță politică și nu doresc să facem un spectacol politic. Suntem 

în mijlocul furtunii și nu ne permitem să fim superficiali sau 

iresponsabili. 

Aș vrea să le mulțumesc și să le mulțumim împreună tuturor 

românilor care, în timp ce noi suntem aici, luptă să stăvilească 

pandemia și să ajute oamenii aflați în situații-limită. 

Aș vrea să le mulțumim doctorilor, asistentelor, personalului 

medical care a ajuns la epuizare fizică și nervoasă. 

Aș vrea să le mulțumim cadrelor didactice care înțeleg drama 

copiilor care nu au putut merge la școală și pericolul pe care mersul la 

școală ajunge să-l reprezinte, în unele cazuri. 

Aș vrea să le mulțumim cetățenilor care, ca parte a societății 

civile, au pus umărul să astupe găuri sistemice, voluntarilor care au 

muncit fără să ezite pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor, 

firmelor și persoanelor care au donat bani sau aparatură medicală. 

Și aș vrea să le mulțumim tuturor celor care au făcut eforturi 

extraordinare pentru a ajuta cu orice pot în această criză prelungită. 

Pentru toți cei care și-au pierdut viața, pentru familiile 

îndoliate, pentru cei care și-au văzut viața distrusă și veniturile 

spulberate, pentru cei care nu știu cum vor ieși din această iarnă și 

cum să împartă puținii bani pe care îi au între facturi și alimente, 
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pentru ei suntem datori să răspundem cu solidaritate și responsabilitate 

politică. 

Cu permisiunea președinților de ședință și cu îngăduința 

dumneavoastră, vă rog să ținem un moment de reculegere pentru cei 

peste 40 de români – femei, copii, bărbați, bunici – care și-au pierdut 

viața de la începutul acestei pandemii. 

(Se păstrează un moment de reculegere.) 

Vă mulțumesc.  

Dincolo de pierderea de vieți omenești, cea mai mare tragedie 

pe care o poate suporta o societate este singurătatea în momente de 

răscruce. 

Stimați parlamentari, 

Azi vom răspunde împreună la câteva întrebări ale cetățenilor 

și nu putem să ne ascundem de ele după strategii de partid, fără a pune 

în pericol viitorul nostru și capacitatea oamenilor de a ieși din actuala 

criză. 

Programul pe care vi-l propunem răspunde la o serie de 

întrebări fundamentale pentru situația în care ne aflăm astăzi. 

Cum ieșim din criza politică? Ce soluții adoptăm repede 

pentru a ieși din suferința pe care cetățenii noștri o au în spitale și 

lupta zilnică a medicilor? 

Cum oprim creșterea facturilor la curent și căldură în prag de 

iarnă? 

Cu ce putem sprijini firmele ca să supraviețuiască acestei 

perioade? 



                                                                                          10                                                                                          

   

  

Cum aducem rapid în țară bani europeni din Planul Național 

de Redresare și Reziliență, miliarde de euro cu care putem salva vieți, 

putem salva locuri de muncă, firme și chiar statul român, prin reforme 

profunde? 

Programul propus de noi conține soluții la aceste probleme și 

vă cer votul pentru a le pune în aplicare imediat.  

Din cauza crizei trebuie să vă spun că am ales să facem întâi 

programul și abia apoi am numit oamenii care să îl aplice. Subliniez 

acest aspect pentru a se înțelege cât mai bine faptul că formula 

guvernamentală propusă este dedicată complet acestui program și 

cerințelor momentului, o situație de criză. Am ales o formulă adaptată 

de oameni care au experiență guvernamentală și parlamentară, pentru 

a ne asigura că vom avea posibilitatea de a acționa din prima zi și de a 

construi o relație funcțională cu Parlamentul României. 

Tradiția noastră politică a dus de cele mai multe ori la 

conflicte între instituții și cred că este necesar să începem să construim 

consens pe măsuri de urgență, în ciuda diferențelor politice sau de 

viziune. Nu cred că o tabără are mereu dreptate, în timp ce celelalte 

greșesc mereu. 

Politica românească trebuie să depășească partizanatul și 

tribalismul toxic, astfel încât să putem prelua unii de la ceilalți 

proiecte valoroase și să ne asigurăm că ele pot deveni realitate. 

Ne interesează să scoatem căruța din mocirlă, nu să stăm să 

ne uităm cum se scufundă, în timp ce ne certăm cu dumneavoastră sau 

cu alți oameni politici. 
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Știu că un guvern minoritar nu e o soluție ideală, suntem 

conștienți de asta, dar situația este excepțională și, din punctul nostru 

de vedere, nu există alternativă temporală. 

Știu că faceți parte din partide mari și că există orgolii și 

întrebări pe care le aveți cu privire la viabilitatea unui guvern 

minoritar, dar aș prefera să avem o autostradă finalizată și pe care să 

ne-o asumăm împreună, decât să încercăm să ne punem unii altora 

piedici, în speranța că fie ne-o asumăm singuri, fie îi împiedicăm pe 

ceilalți să o facă.  

În mod asemănător, aș prefera să împărțim între noi victoria 

în campania de vaccinare, să vă mulțumesc public și să vă recunosc 

meritele decât să încerc să trag foloase proprii din specularea unui 

moment. 

Avem 30 de ani în care am experimentat discordia, invidia și 

egoismul. Nu am ajuns nicăieri, am irosit extrem de multe șanse și am 

ajuns să facem din sănătate o dispută publică. 

Știm cu toții că în timp ce politicul se ceartă pe cum ar trebui 

să arate sistemul de sănătate și politicienii își aruncă uneori jigniri, 

spitalele ard unul după altul. Disputa dintre noi a ideologizat 

vaccinarea și a încărcat-o pe un naționalism care riscă să producă o 

nouă tulpină a acestui virus.  

Punctajele de partid, care ne îndeamnă pe unii și pe alții să ne 

atacăm și să ne jignim, sunt bune pentru emisiunile de știri, dar nu 

pentru oameni care suferă. Să încetăm a da subiecte de scandal presei 

și să începem să le oferim oamenilor speranță. E important să ne 
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rupem din acest coșmar al strategiei politice, prin care vrem să ne 

încolțim și să ne doborâm adversarul în mod permanent. Deja am 

văzut că doar o minoritate de cetățeni ne mai votează din această 

cauză a conflictului permanent.  

USR nu câștigă nimic astăzi dacă veți vota să treacă acest 

Guvern. Ne vom afla în situația ingrată de a găsi soluții rapide și 

riscante, dar vom dovedi că Președintele României, împreună cu 

Parlamentul și cu reprezentanții partidelor, au găsit puterea de a da 

României o șansă în această criză. 

Nu ieșim eroi și învingători, după cum nu vor exista alți 

învinși decât cetățenii României, care se vor întreba cu ce sunt 

vinovați să trăiască într-o țară aflată mereu în criză. 

Vă propun deci acest armistițiu politic, pe care să îl folosim 

pentru a schimba în bine această țară și pentru a ne schimba în primul 

rând pe noi înșine. 

Concret, programul nostru de guvernare conține soluții pentru 

cele două crize cu care ne confruntăm: criza pandemică, facturile la 

energie și la gaze. 

În plus, include reforme din Planul Național de Redresare și 

Reziliență, iar un Guvern USR este garanția că acest program major 

de aproape 30 de miliarde de euro poate fi pus în practică. Este un 

program cu termene și bugete, cu date concrete și nu doar cu 

promisiuni. 

Avem exemple concrete de măsuri în acest program. Una 

dintre măsurile urgente pentru scăderea facturilor, pe care o 
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propunem, este reducerea TVA de la 19% la 5%, și eliminarea accizei. 

Sunt măsuri recomandate și la nivel european, pentru că această criză 

este una europeană, nu doar în România. 

Prin pachetul nostru de soluții, dincolo de această măsură pe 

care v-am prezentat-o, putem să ajungem să scădem facturile cu circa 

30%. 

În ceea ce privește controlul pandemiei, considerăm necesară 

folosirea certificatului verde, care include nu doar vaccinarea și 

trecerea prin boală sau testarea periodică pentru categoriile de angajați 

din sistemul public și privat care vin în contact cu publicul. 

Este o măsură care a fost luată și în alte state membre din 

Uniunea Europeană și a funcționat. Și nu mai departe decât în 

Moldova, de exemplu, ca să nu spuneți că luăm exemple din zone mai 

îndepărtate cultural de România, prin acest tip de măsuri s-a crescut 

procentul de profesori vaccinați, de la 62% la 90%, și n-au existat 

concedieri, așa cum se anticipa. 

Dacă măsurile pe care le discutăm acum ar fi puse în practică 

începând de mâine, circa 70% din populația de peste 16 ani credem că 

poate fi imunizată până în luna mai. Aceasta înseamnă că în maximum 

șase luni putem controla pandemia. Este, evident, extrem de mult, dat 

fiind că acum ar fi trebuit să fim deja la 70%, și aceasta înseamnă în 

primul și în primul rând că vor muri inutil oameni care n-ar trebui să 

moară dacă am fi fost în graficul de imunizare inițial. 

Vă rog să înțelegeți că orice ezitare și orice joc politic se 

traduc acum în pierderi de vieți omenești. O săptămână în plus de 
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criză va însemna o săptămână în plus în care vor muri oameni fără 

niciun fel de justificare. 

Stimați parlamentari, 

Vine iarna în câteva săptămâni și ca de obicei ne va prinde 

din nou nepregătiți. Veți spune că nu e cu zăpadă, ci cu prețurile la 

energie care vor crește pentru că e o criză europeană. Așa e, dar vreau 

să vă reamintesc și faptul că în Marea Neagră avem depozite uriașe de 

gaze despre al căror viitor nu știm mai nimic astăzi, pentru că a lipsit 

un consens politic în ultimii ani și în mod real vorbim de o situație 

provocată de lipsă de consens între partide și de tărăgănarea unor 

soluții bune pentru România, pentru a avea astăzi soluții. 

Dacă prețurile sunt, fără îndoială, o problemă uriașă, vreau să 

atrag atenția și asupra situației companiilor publice din energie, care 

este și ea afectată dramatic.  

Sunt în toată țara sute de mii de oameni cu apartamente 

neîncălzite, zeci de școli și spitale reci și cu probleme dramatice din 

cauza creșterii prețului la gaze și la energie în general. 

Această problemă ar trebui să găsească o rezolvare urgentă. 

Și aici e nevoie să ieșim din logica de partid, pentru că această criză a 

lovit orașe cu primari din toate partidele care cer astăzi ajutor 

Guvernului. 

Vedem la Timișoara insolvența Companiei Colterm, unde 

avem primar USR, dar vedem și la Focșani, unde este primar al PSD, 

că stau în frig două secții ale spitalului, din care una pentru COVID, 

licee, școli și grădinițe, căminul pentru persoane vârstnice, 237 de 
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clădiri ale instituțiilor publice și 10.500 de apartamente. Sau la Arad, 

unde este un primar al PNL, este aceeași situație; și la fel în foarte 

multe alte localități din țară. 

Stimați parlamentari, 

Poate primarii au culoare politică, dar cetățenii nu au culoare 

politică și frigul este același pentru USR-iști, pentru PSD-iști sau 

pentru PNL-iști. 

Votați deci acest Guvern cu soluții pentru această criză: 

scăderea TVA de la 19% la 5% pentru energie electrică și gaze, 

eliminarea accizei pentru energie electrică, exceptarea de la plată a 

certificatelor verzi în factura consumatorului casnic, subvenții 

temporare pentru CET-uri și alte măsuri pe care le putem discuta 

împreună. Și pentru că vorbim de bani, știm cu toții că ar urma să vină 

sume colosale pentru economia României, prin intermediul Planului 

Național de Redresare și Reziliență. 

Avem alocate 30 de miliarde de euro și e important să-i 

putem aduce repede. Acesta nu poate fi doar un program al 

Guvernului USR sau PNL, sau al oricărui alt Guvern. Este un plan 

național pentru care ne-am luptat în Parlamentul European să devină 

realitate și e meritul întregii clase politice, dar vom putea să ne lăudăm 

împreună doar dacă ne vom asigura tot împreună că vom face tot ce e 

posibil pentru ca acești bani să ajungă în România și să se cheltuiască 

pentru investiții corecte. 
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Pentru implementarea PNRR vom instaura un dialog strâns 

între miniștri și Parlament, pentru că nu credem că altfel poate să fie 

pus în aplicare acest program. 

Acestea sunt direcțiile majore. Criza nu ne permite să 

discutăm multe alte măsuri de care avem nevoie, dar vă asigur că 

miniștrii de resort sunt conștienți de situația grea cu care se vor 

confrunta dacă veți vota acest Guvern. 

În încheiere, aș vrea să fac un apel la dumneavoastră. 

România nu mai poate astfel! Tensiunea socială a ajuns la un 

nivel atât de ridicat, încât se poate simți peste tot. O vedem pe stradă, 

o vedem în spitale, în școli, o vedem la televizor. Ne certăm unii cu 

alții și căutăm vinovați pe care să-i pedepsim din cauza acestei stări de 

tensiune care crește și pare de neoprit. 

Astăzi, aici, avem ocazia de a face ceva concret. Avem ocazia 

să le arătăm cetățenilor României că pot conta pe clasa politică. 

Nu intenționez să vă conving că ceea ce propun eu este o 

situație miraculoasă. Știu foarte bine că așa ceva nu există. 

Apelul meu la dumneavoastră e simplu și implică propriul 

exemplu. 

Votați pentru acest Guvern, pentru a oferi o soluție acestei 

crize! 

Votați fără un calcul politic. Și știu că atunci când vă spun 

aceasta o să vă sune de parcă vă îndemn să renunțați la esența 

activității dumneavoastră!  
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Prețuiți puterea pe care o aveți asupra destinului și binelui 

celorlalți români și vă cer dumneavoastră, la fel ca și nouă, să 

înțelegem împreună că această putere aduce cu sine o uriașă 

responsabilitate. 

Această propunere de Guvern este rezultatul unei crize. Nu 

ajută pe nimeni, nici politic și nici social, să prelungim actuala criză. 

Ea poate fi stopată cu un simplu vot, astăzi, și aveți ocazia să o faceți. 

Va veni și momentul calculelor politice, dar nu cred că acel moment 

este astăzi. 

Vă cer un mandat limitat în timp și care să se întindă pe 

perioada crizei. Sunt conștient că un astfel de Guvern care ar putea fi 

votat astăzi nu are cum să aibă o viață lungă, dar cred că e o soluție 

pentru momentul pe care îl trăim. Și aveți la dispoziție în Parlament 

mecanisme instituționale necesare unui astfel de control și vă îndemn 

să le folosiți ca atare când veți crede de cuviință, după ce învestiți 

acest Guvern. 

Cred că Parlamentul României trebuie să înțeleagă ce putere 

are la dispoziție și să nu mai fie doar anexa unui Guvern sau altul. 

Nu e pentru prima oară când sunt pus în situația de a gestiona 

o criză și după cum știe toată lumea sunt un om care-și respectă 

cuvântul dat. Și n-am propus acest Guvern și acest Program de 

guvernare din alt motiv decât urgența în care ne găsim. 

De aceea, le cer tuturor celor care vor vota astăzi să o facă 

prin prisma responsabilității și a nevoii de solidaritate socială. 
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Vreau să vă mulțumesc și să vă stau la dispoziție ca să vă 

răspund la întrebări. Dar, încă o dată, mesajul meu este astăzi: Votați 

acest Guvern! Știu că ați făcut analizele pe care le-ați considerat 

necesare în partid, v-ați făcut calculele politice. Dar, încă o dată, acest 

Guvern poate să fie o soluție pentru ieșirea din criză. Chiar dacă ar 

avea o viață scurtă, poate să ne ajute să depășim împreună acest 

moment. 

Vă rog, gândiți-vă la aceasta când veți vota. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Stimați colegi, 

Începem dezbaterile și îi dau cuvântul domnului deputat 

Alexandru Rafila, din partea Grupului parlamentar al PSD. 

Vă rog, domnule deputat. (Aplauze.) 

Domnul Alexandru Rafila: 

Doamnă președinte a Senatului,  

Domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților,  

Domnule candidat la poziția de prim-ministru, 

Domnilor candidați la poziția de miniștri în Guvernul 

României, 

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, 

O să încep în primul rând prin a vă spune un lucru: îl felicit 

pe domnul Dacian Cioloș pentru discursul pe care l-a ținut. A fost un 

discurs perfect, un discurs ideal, care ne duce într-o poziție prin care 
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noi trebuie să credem un moment că acest discurs și ceea ce ne-a spus 

domnul Dacian Cioloș, prin vorbe și în Programul de guvernare, sunt 

lucruri care ar putea să se întâmple în România.  

Cu siguranță, toți ne dorim încheierea acestei crize de 

sănătate, încheierea crizei politice, încheierea crizei economice și așa 

mai departe, dar avem în minte lucrurile care s-au întâmplat în trecut. 

Noi nu putem să mergem înainte doar pe baza unui discurs. 

Haideți să vedem ce s-a întâmplat în acest an care a trecut. 

Criza de sănătate cred că a afectat România fără precedent în 

rândul Uniunii Europene. Ministerul Sănătății a fost condus de 

Uniunea Salvați România, din câte îmi aduc eu bine aminte. 

Mai mult, atât prin domnul Voiculescu, cât și prin doamna 

ministru Mihăilă, nepregătirea sistemului de sănătate în ceea ce 

privește condițiile de acordare a asistenței medicale în spitale, în 

ambulatoriu, nu au existat decât în mică măsură. 

Noi ne găsim, în momentul de față, în situația în care avem 

18.000 de cazuri pe zi, avem peste 500 de persoane care decedează 

zilnic și nu am auzit ieri, de exemplu, la audierea doamnei ministru, 

niciun moment în care dânsa să-și asume responsabilitatea, partidul 

din care face parte să-și asume responsabilitatea pentru această 

tragedie.  

Îmi aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat în primele luni ale 

anului 2020: politizarea instituțiilor din subordinea Ministerului 

Sănătății, încercarea de a distruge credibilitatea Institutului Național 

de Sănătate Publică, de către domnul Voiculescu. 
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Mai mult, ulterior, Institutul Național de Sănătate Publică, 

care a făcut informări repetate doamnei ministru a sănătății, nu a fost 

în niciun fel luat în considerare, și situația în care ne găsim în 

momentul de față evident ne pune într-o situație fără precedent. 

Mai mult, un lucru care a început în anul 2016, când domnul 

Cioloș era prim-ministru și domnul Voiculescu era ministrul sănătății, 

îmi aduc aminte foarte bine că s-a încercat în mod repetat discreditarea 

corpului medical.  

Nu putem să reușim să creăm o bază de încredere în 

România, în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le luăm și să 

oprim această pandemie cu oameni care au decredibilizat sistemul de 

sănătate și care au decredibilizat corpul medical. 

Mă gândesc că domnul Dacian Cioloș, care în mod evident 

dorește să devină șeful unui guvern de tranziție, cum spune dânsul, 

care să gestioneze această pandemie și această criză economică, a 

folosit acest discurs pentru a crea, dacă vreți, o responsabilitate 

suplimentară către parlamentari, care ar trebui să renunțe la 

responsabilitatea politică și să voteze un guvern care, prin tot ceea ce a 

făcut, prin reprezentanții care au fost prezenți în perioada anterioară în 

Guvernul precedent a demonstrat că nu pot să gestioneze o astfel de 

situație. 

Cred că în această perioadă, dacă continuăm cu aceiași 

oameni, supunem poporul român unui experiment nefericit. (Aplauze.) 
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Vă mulțumesc și, cu siguranță, Partidul Social Democrat va 

vota împotriva unui astfel de cabinet care să creeze o situație gravă în 

societatea românească. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Îi dau cuvântul domnului senator Radu Mihail, din partea 

Grupului parlamentar al USR. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, doamnă președinte. 

Doamnă președinte a Senatului, 

Domnule președinte al Camerei Deputaților,  

Domnule prim-ministru desemnat, 

Stimați miniștri desemnați, 

Doamnelor și domnilor, 

Trecem astăzi printr-unul dintre cele mai grele momente prin 

care a trecut România de la al Doilea Război Mondial. Peste 40.000 de 

români au murit de COVID de la începutul pandemiei și în fiecare zi 

avem câte un bilanț din ce în ce mai tragic.  

Este datoria noastră, a celor care am fost votați de cetățeni, să 

găsim soluții pentru oprirea acestui dezastru. Și primul lucru pe care îl 

putem face, astăzi, acum, este să dăm României un guvern cu puteri 

depline care să poată lua măsuri clare și ferme pentru protejarea 

populației. Asta este tot ceea ce contează acum. 

Am auzit în ultimele minute acuzații din partea colegilor de 

la PSD. Înainte de a vă răspunde, aș vrea să ne aducem aminte cum 

am ajuns astăzi în fața acestui vot. 
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Pe 1 septembrie, Florin Cîțu a forțat trecerea prin Guvern a 

PNDL-3, fără acordul Coaliției, fără să anunțe înainte partenerii, 

colegii mei din USR s-au opus, și pe bună dreptate. (Vociferări.) 

PNDL-3 este un program de 50 de miliarde de lei, prin care 

sunt furați bani publici. Ca dovadă, jumătate din banii de consultanță 

pentru PNDL-3 au fost luați de numai zece firme; una dintre ele are 

mai mult de 1.000 de contracte cu statul. (Vociferări.) 

De când au apărut discuțiile despre PNDL-3, USR a cerut 

introducerea de criterii clare, transparente pentru cheltuirea banilor. 

Premierul Florin Cîțu s-a opus – știm cu toții de ce – avea de 

câștigat alegeri în partid. 

Tot pe 1 septembrie, Florin Cîțu l-a amenințat pe ministrul 

justiției că dacă nu avizează programul de furat bani publici îl va da 

afară din Guvern.  

Stelian Ion nu a cedat șantajului și a fost demis. (Vociferări.) 

De când cinstea și transparența trebuie pedepsite, doamnelor 

și domnilor?! (Vociferări.) 

Știu că în PNL, ca și în PSD, sunt și oameni care ar prefera 

totuși niște predictibilitate și chiar corectitudine, când vine vorba de 

banul public. 

Ce este așa de grav în aceste principii? 

Vă spun eu că nu e nimic grav în aceste principii și de aceea 

puteți vota Guvernul acesta! (Vociferări.) Da, da, puteți să votați acest 

Guvern, nu o să se întâmple nimic rău, vă garantez! (Vociferări.) 
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Doamnelor și domnilor, încercați și cu cinstea, cu echipa 

propusă de USR, cu Dacian Cioloș! (Aplauze.Vociferări.) 
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O să vedeți, a fi responsabil la vot nu doare. 

Pe 3 septembrie, USR a depus moțiunea de cenzură, iar PSD 

și PNL au încălcat Constituția pentru a bloca acea moțiune. 

De abia pe 11 octombrie președintele Iohannis a chemat 

partidele la consultări.  

Situația pandemică se deteriora accelerat și era evident că 

România are nevoie cât mai repede de un guvern adevărat. Numai că 

la Cotroceni nici PSD, cel mai mare partid parlamentar, nici PNL, nu 

au venit cu vreo soluție. 

Atunci când România avea cea mai mare nevoie de o soluție, 

nici PSD, nici PNL, nu au venit cu vreo propunere de premier. 

Atunci când țara avea cea mai mare nevoie, USR a ales să nu 

fugă de responsabilitatea pe care o are în fața românilor. 

Care este soluția acum? O știți deja, este aici, la îndemână, la 

vot. 

Încercați cu cinstea și profesionalismul. Dacian Cioloș și 

echipa propusă de USR o să rezolve criza și pentru dumneavoastră și 

apoi puteți să vă asumați meritele fără probleme. (Vociferări.) 

Gândiți-vă, nu e puțin lucru să votezi pentru un guvern care 

va scoate castanele din foc. 

USR a fost singurul partid care a venit cu o propunere de 

prim-ministru și mai ales cu o propunere de program de guvernare. 

Suntem singurii care am venit cu o soluție. De pe 1 

septembrie, de când Florin Cîțu a declanșat această criză 

guvernamentală, USR a spus că cea mai bună, cea mai rapidă soluție 
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pentru România este continuarea Coaliției PNL-USR-UDMR cu un 

nou premier. Cred că mulți dintre colegii noștri din coaliție se 

întreabă, astăzi, pentru ce și pentru cine au ajuns în această situație? 

Le aduc aminte că am fost mandatați de alegători, împreună, să 

susținem principii clare: modernizare, antreprenoriat, reforma statului, 

dezvoltarea, utilizând fonduri europene, transparență, cheltuirea justă 

a banului public. Nu ne-a trimis nimeni la guvernare să facem pe 

cineva jupân peste România. 

Astăzi, USR vine în fața Parlamentului cu o propunere de 

program de guvernare și de guvern. Este cea mai rapidă soluție la criza 

politică. Este singura variantă pentru ca de mâine în România cineva 

să preia controlul luptei cu pandemia.  

Facem un ultim apel către dumneavoastră, stimați colegi, 

indiferent de partidul pe care îl reprezentați: dați astăzi un vot pentru 

ca România să aibă un guvern funcțional acum. Lăsați deoparte 

calculele politice. Votați astăzi, ca să putem depăși acest moment de 

criză, pentru că veți avea timp să faceți din nou politică după ce se 

golesc spitalele. 

Vă mulțumesc. (Aplauze. Rumoare.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Continuăm dezbaterile și aș vrea să vă rog, stimați colegi, să-i 

ascultăm respectuos pe vorbitorii de la tribuna Parlamentului. 

Îi dau cuvântul domnului deputat George Simion, din partea 

Grupului parlamentar AUR. 

Vă rog. (Aplauze.) 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Mulțumesc, doamnă președinte a Senatului, dar o să vorbesc 

la finalul alocuțiunilor, pentru că am înțeles de la domnul prim-

ministru că vrea să discute cu noi. 

La începutul discuțiilor spunea că vorbește doar cu PNL și 

UDMR; PSD și AUR ies în afara calculelor.  

O să aștept. Așteptăm. 

Mă uit la colegii de la USR PLUS; se vede că și ei știu că nu 

o să treacă acest Guvern, dar haideți, totuși, dacă vreți să discutăm, 

discutăm, și vorbesc la final. 

Mulțumesc. (Aplauze.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Stimate domnule lider, avem o ordine a vorbitorilor pentru 

această ședință și v-aș ruga să luați cuvântul acum. 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Doamnă președinte, 

Chiar vreți să treacă Guvernul sau nu vreți?! Haideți să lăsăm 

ordinea, că se pare că PNL-ului i-a mâncat pisica limba! (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Continuăm dezbaterile.  

Îi dau cuvântul domnului Kelemen Hunor, din partea UDMR. 

Vă rog. 

Domnul Kelemen Hunor: 

Stimată doamnă președinte a Senatului,  

Domnule președinte de ședință al Camerei Deputaților,  

Domnule prim-ministru desemnat, 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Acum un an, în campanie electorală,  nu am promis conflicte 

interminabile, nu am promis instabilitate, nu am promis nesiguranță și 

haos social. Promisiunile noastre au fost: stabilitate, predictibilitate, 

siguranță și redarea speranței fiecărui cetățean într-un trai mai bun. 

Așa am promis cu toții, indiferent din ce formațiune politică facem 

parte. 

Și, de câteva săptămâni, cam de o lună de zile, de două luni 

de zile, majoritatea clasei politice oferă cetățenilor doar scandal, circ, 
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nesiguranță, instabilitate. Vedem multe argumente fără nicio coerență 

și logică, atitudine duplicitară, supărare, isterie și balet politic inutil. 

În aceste condiții, înainte de orice, trebuie să ne cerem scuze 

de la oameni, de la cetățenii care ne-au trimis în Parlament cu alte 

așteptări.  

Vă cer scuze, stimați cetățeni, dar, sigur, nu pot să o fac în 

numele fiecărui parlamentar și totuși trebuie să spun acest lucru de la 

acest microfon. 

Degeaba suntem o mână de oameni care am încercat să ne 

ținem departe de acest scandal interminabil; imaginea noastră, a 

fiecăruia și a tuturor la un loc, în acest moment este o imagine 

catastrofală. 

Stimați colegi, 

În aceste zile noi ar trebui să dezbatem problemele cu care se 

confruntă România. Ar trebui să purtăm o discuție despre creșterea 

prețurilor la energie, care va adânci sărăcia, ar trebui să propunem 

soluții rapide, așa cum am făcut acum câteva zile la Senat și vom face 

în continuare la Camera Deputaților. Ar trebui să discutăm despre acel 

Green Deal care, dacă va intra în vigoare, și nu va asigura o tranziție 

lungă și o perioadă de acomodare necesară pentru România, 

consecințele economice și sociale vor fi catastrofale. 

Da, ar trebui să discutăm despre Legea offshore, ar trebui să 

discutăm de problemele demografice ale României și soluții prin care 

putem stopa acest declin catastrofal. Este momentul să discutăm 

despre industria alimentară, extrem de vulnerabilă și expusă. Ar trebui 
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să venim cu soluții pentru a ajuta oamenii săraci în fața inflației 

galopante și ar fi cazul să începem discuțiile despre bugetul de anul 

viitor. Dar în primul rând ar trebui să vorbim de valul 4 al pandemiei 

și cum putem salva viețile oamenilor. 

În loc de aceste lucruri, noi discutăm despre un cabinet care 

nu are susținere parlamentară, dar ține morțiș să demonstreze că de 

fapt este victima celorlalți. 

Stimați colegi din USR, am înțeles că vreți să guvernați. E 

legitimă dorința voastră.  

Ați avut guvernarea alături de noi și PNL. Nu era o coaliție 

perfectă, nu există coaliții perfecte, dar a fost o construcție, poate 

singura construcție posibilă acum un an. 

În ceea ce ne privește, de la bun început am spus că această 

deja fostă coaliție va cunoaște succesul dacă vom avea puterea să ne 

concentrăm doar asupra acelor puncte comune care sunt importante 

pentru societate și care pot fi rezolvate printr-un efort comun.  

La fel, de la bun început am susținut că principala cheie a 

stabilității acestei coaliții este să renunțăm cu toții la orgolii personale. 

Ați avut guvernarea, ați avut o coaliție la care ați renunțat, fiindcă 

pentru dumneavoastră era mai importantă o persoană și era mai 

important un proiect, de altfel necesar, dar pentru care căutarea 

compromisului era în derulare. 

V-ați baricadat în propriile voastre certitudini, ați repetat 

singurul adevăr pe care îl credeați absolut, ați spus că toți sunt old 
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school, doar voi sunteți diferiți, după care v-ați asociat și cu unii, și cu 

alții, doar ca să vă răzbunați, și ați dărâmat un guvern. 

Astăzi sunteți în fața Parlamentului, cereți votul foștilor aliați 

și nu reușiți să obțineți voturile acelor colegi cu care ați mers 

împreună la dărâmarea Guvernului. 

Stimați colegi,  

Ați cam rămas singuri! 

În momentul în care nu poți să convingi în Parlament pe 

nimeni să te susțină, orice dezbatere despre programul de guvernare, 

despre structura și lista cabinetului devine irelevantă și înseamnă doar 

pierdere de timp. Și, totuși, va trebui să mergem mai departe.  

Astăzi veți pica la acest test, dar, începând de mâine, trebuie 

să mai facem încă un efort de a „resuscita” coaliția formată în 

decembrie 2020. Și dacă nu vom reuși, tot trebuie să găsim o soluție 

pentru a guverna țara în acest moment extrem de dificil, cu voi sau 

fără voi. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să vă apropiați de finalizare! Timpul a expirat. 

Domnul Kelemen Hunor: 

Da, doamnă președinte, poate mă ajută cu un minut cineva de 

la PNL? 

Domnul Gabriel Andronache (din sală): 

Da.  

Domnul Kelemen Hunor: 
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Mulțumesc mult, stimați colegi! 

Dincolo de aceste considerente, ar fi bine să mai reținem un 

lucru. Când ești la guvernare trebuie să te comporți cum ai vrea să se 

comporte cel care este în opoziție când va fi el la guvernare și tu în 

opoziție. 

În lupta politică trebuie să cunoști măsura și să nu folosești 

alte instrumente decât cele politice. Pentru a servi binele comun mai 

trebuie să lași din orgoliu și din ambiții. 

Astăzi, Uniunea Democrată Maghiară din România nu va 

participa la vot. Am fi ipocriți dacă am spune că până în septembrie 

am fost colegi și cu câțiva dintre dumneavoastră chiar colegi buni, dar 

pe 20 octombrie am devenit adversari și votăm împotriva voastră. Ca 

să fim consecvenți cu noi înșine, cu principiile și cu valorile pe care le 

considerăm importante în politică, pentru noi rămâne această singură 

soluție: să fim prezenți și să nu participăm la vot și în același timp să 

vă spunem că sunteți așteptați la dialog, la căutarea unor soluții 

împreună, și nu separat. 

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Îi dau cuvântul domnului senator Lucian Romașcanu, liderul 

senatorilor PSD. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Lucian Romașcanu: 

Mulțumesc, doamnă președinte. 

Domnule președinte interimar,  

Distinși membri ai Guvernului desemnați, 

Aș începe cu o referire la momentul de reculegere – normal, 

de altfel - și care trebuie ținut nu numai pentru cei care au pierdut 

lupta cu COVID-ul, dar și pentru cei care nu au avut acces în spitale, 

din cauza prostului management al acestei pandemii. Nu pot să nu 

remarc că undeva, în subconștientul domnului Dacian Cioloș există o 

vină, căci altfel n-ar fi greșit cifra celor decedați, spunând doar 40. Ei, 

până ieri, au fost 42.616, iar acest lucru ar trebui să ducă la a ține 

momente de reculegere la începutul fiecărei ședințe de Guvern. 

Legat de motivul pentru care suntem azi aici. Se întâlnesc 

două ambiții, s-a spus, se va mai spune, spun și eu foarte pe scurt, 

ambiția domnului Iohannis de a da guvernarea, știind că vor pierde, 

celor care i-au dărâmat Guvernul său, și ambiția domnului Dacian 

Cioloș de a merge până la capăt, într-un demers pe care l-a știut de la 

început sortit eșecului. 

Nu poți să pierzi zece zile din lupta importantă pe care o 

avem de dus și cu pandemia, și cu redresarea economiei, pentru a 

negocia ceva ce nu se putea negocia și a duce un guvern aproape 
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unanim la respingerea în comisii. Ambițiile, ca motor al luptei 

politice, nu pot avea decât rezultatele pe care le vedem în fiecare zi la 

știri. 

Mai departe nu pot să zic decât că amintirile ne chinuiesc. 

Domnule prim-ministru desemnat Dacian Cioloș,  

Ați mai condus Guvernul României și ne amintim de „o 

spirală a eșecurilor”. (Râsete. Aplauze.) Nu vreau să menționez decât 

două. 

Zero fonduri europene atrase, de unde și numele cu care veți 

rămâne în cărțile de istorie. Și o chestiune măruntă, pentru că n-am 

avut cultura ca priorități, dar extrem de importantă ca rezultat, 

„Cumințenia Pământului”. Nu ați explicat nici până acum și, ciudat, 

nimeni nu v-a chemat să explicați de ce o evaluare de 5 milioane nu a 

fost băgată în seamă și s-a ajuns la o valoare de 11 milioane, sumă 

oricum ratată la sfârșit, ceea ce a descurajat orice demers de 

subscripție publică de acum înainte pentru mulți ani. 

O aveți lângă dumneavoastră, și cereți totuși votul 

Parlamentului, pe doamna Ioana Mihăilă, propusă la sănătate. N-a 

existat ministru care să aibă pe conștiință mai multe victime, probabil 

în nicio perioadă a existenței României.  

Doamnă Ioana Mihăilă, fără niciun fel de adresă personală, 

totuși, există un cimitir care se mărește în fiecare zi, în România, și 

care ar putea să vă poarte numele. (Aplauze.) 
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Ați avut decizii la limita dezicerii de jurământul făcut în fața 

poporului, și poate dincolo de ea, și acum veniți și ne cereți votul 

pentru un guvern din care faceți parte. 

Domnule Dan Barna, sunteți propus pentru Ministerul 

Afacerilor Externe. Poate că ar fi trebuit să faceți și o redenumire a 

acestui minister în „Ministerul afacerilor externe României”. Nu ați 

avut în discursul dumneavoastră, din audierea din comisie, nimic care 

să arate că vă aliniați drumul strategic al României în Europa și în 

parteneriatele strategice. Ați coordonat ministere importante în timpul 

în care ați fost viceprim-ministru, iar rezultatele le vedem și le 

culegem și astăzi, din păcate. 

Domnule Stelian Ion, sunteți singurul ministru la care 

apreciem faptul că nu ați făcut nimic (Aplauze.), că dacă făceați, nu 

era bine! (Aplauze.) 

Domnul Cătălin Drulă - zero kilometri preluați de la 

guvernarea Orban, zero kilometri de autostradă livrați la sfârșit! Ați 

fost o luminiță în întunericul guvernării Cioloș. Din păcate, s-a stins și 

ea odată cu această propunere de astăzi. 

Domnul Cristian Ghinea - zero fonduri atrase în precedentul 

guvern, zero și acum și sunteți autorul, din păcate pentru România, al 

singurului Plan Național de Redresare și Reziliență secretizat și, pe 

măsură ce aflăm ce scrie în el, ne îngrozim. 

Domnul Claudiu Năsui - ați ratat Măsura 2, ați ratat Măsura 

3. Cred că nu sunt numere de măsuri pe care le putem noi da pe care 

dumneavoastră să nu le ratați (Râsete. Aplauze.) Nu putem, în același 
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timp, să nu amintim un mare eșec pentru economia noastră, care vă 

poartă numele, și anume închiderea Combinatului de Oțeluri Speciale 

de la Târgoviște. Și ele sunt multe și au fost dezbătute. (Aplauze.) 

Și restul, în comisii, v-ați dat măsura priceperii, prin 

respingerile pe linie. 

În consecință, o parte dintre dumneavoastră ați făcut parte din 

Guvernul care a picat cu cele mai multe voturi din istoria României 

postdecembriste, 281 de voturi, faceți parte și sunteți Guvernul care va 

avea cele mai puține voturi la învestitură. 

Partidul Social Democrat va vota împotriva acestui Guvern 

făcut pe genunchi. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 
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Doamna Anca Dana Dragu: 

Continuăm dezbaterile, dar înainte de a-i da cuvântul 

următorului vorbitor aș vrea să vă citesc art. 40 din Regulamentul 

activităților comune: „Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii 

atât de la tribună, cât și din sala de ședințe. Se interzice dialogul între 

vorbitorii aflați la tribună și persoanele aflate în sală”. 

Continuăm și îi dau cuvântul doamnei deputat Oana Murariu, 

din partea Grupului parlamentar al USR.  

Vă rog. 

Doamna Oana Murariu: 

Vă mulțumesc, doamnă președinte. 

Stimați colegi, 

Fiind al șaptelea vorbitor, am avut ocazia să ascult de la 

antevorbitorii mei, colegii de la PSD, foarte multe vorbe. 

Doar că românii sunt sătui. Sunt sătui de vorbe și vor fapte. 

Cu riscul de a mă repeta, faptele arată în felul următor.  

Faptele arată că, în plină criză, USR este singurul partid care 

și-a asumat ferm și până la capăt desemnarea unui premier – celelalte 

partide, nu. 

Acestea sunt faptele. Acestea sunt faptele pe care le văd 

românii. 

Faptele arată că, în plină criză, USR este singurul partid care 

și-a asumat un program de guvernare adaptat perioadei de criză în care 

ne aflăm, și noi chiar vrem să punem în aplicare ceea ce scrie în 

programul de guvernare, să le ducem până la capăt. 
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În plină criză, faptele arată că USR este singurul partid care a 

venit cu o listă de miniștri, oameni competenți, specialiști în domeniile 

lor și care, cu bună-credință și cu bune intenții, vor să guverneze 

România. 

Acesta este cuvântul-cheie – buna-credință, care a lipsit în 

ultimii 30 de ani. 

Tot faptele arată că ministrul economiei, Claudiu Năsui, a 

transparentizat toate contractele cu statul. 

Tot faptele arată că ministrul investițiilor și proiectelor 

europene, Cristian Ghinea, a finalizat și trimis PNRR la Bruxelles. 

Tot faptele arată că ministrul justiției, Stelian Ion, a finalizat 

și a trimis în Parlament Proiectul pentru desființarea SIIJ și a demarat 

concursurile pentru pozițiile-cheie pentru DNA și DIICOT. 

Tot faptele arată că ministrul Drulă, ministrul transporturilor, 

a introdus în PNRR cea mai mare alocare pentru construirea de 

autostrăzi, din UE. 

Acestea sunt faptele, domnilor! 

Așa că, având în spatele dumneavoastră votul cetățenilor și 

prevăzând Constituția că mandatul imperativ este nul, noi ne asumăm 

în plină criză să guvernăm țara. Pentru că de aceea ne-am implicat, ca 

atunci când este cea mai mare nevoie, să fim acolo și să acționăm în 

interesul cetățenilor. 

Însă responsabilitatea dumneavoastră este să arătați că acum, 

în plină criză, când românii au nevoie de maturitate și de 

responsabilitate, să vă asumați votul de astăzi, având în spatele 
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dumneavoastră cetățenii pe care îi reprezentați și să acționați în 

numele lor. 

Cu maturitate și cu diligență și cu bună-credință, vă rugăm să 

votați, astăzi, conștiincios. 

Vă mulțumesc. (Vociferări. Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului deputat Varujan Pambuccian. 

Va fi o intervenție online. 

Domnul Varujan Pambuccian (prin audioconferință): 

Vă mulțumesc, doamnă președinte. 

Domnule președinte interimar, 

Domnule prim-ministru desemnat, 

Stimați... (Probleme tehnice.) 

Suntem, după 6 luni cumplite, de neînțelegeri, de discuții 

interminabile, în jurul unor subiecte sterile, de neobservare –  și acesta 

e un lucru extrem de grav, pentru care și eu le cer scuze cetățenilor 

României, așa cum a făcut și domnul Kelemen – apoi… și 

neabordarea problemelor reale, pentru că problemele reale sunt foarte 

puțin, foarte rar menționate în toate discuțiile care au existat. Ele sunt, 

într-adevăr, legate de prețul energiei, sunt legate de urgia aceasta care 

a venit dinspre Bruxelles, de energia verde, de Planul verde, de toate 

lucrurile acestea, verzi, și care duc la mărirea insuportabilă a 

prețurilor, la creșterea prețurilor la alimente care stă în fața noastră, la 

absolut nicio abordare realistă a problemei agrare și a industriei 
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alimentare. Și exemplele pot continua. Și, din păcate, ele culminează 

cu această nenorocire medicală prin care trecem acum. 

Niciodată, dar absolut niciodată, în ultimii 30 de ani, 

România nu a fost într-o situație mai dificilă decât cea în care este 

acum. 

Niciodată și absolut niciodată, în istoria din ultimii 30 de ani, 

criza politică nu s-a prelungit și nu a avut momente dramatice ca cele 

prin care trecem acum. 

Lucrurile acestea nu se pot rezolva pur și simplu, încercând 

să forțezi o guvernare, un guvern care nu are suport, în mod evident, 

în momentul de față. 

Eu nu înțeleg de ce s-a întâmplat ședința de astăzi – pentru că 

ea este o întâmplare, ea nu... nu vine dintr-o... dintr-un lucru făcut 

serios, făcut stabil, făcut în așa fel încât să aibă șanse de succes. 

Deci, realmente, eu nu înțeleg de ce suntem astăzi, cu toții, în 

această ședință. 

Ieri am văzut că nu a trecut aproape niciun ministru de 

comisii. 

Am constatat că nu există – și astăzi, din discursurile care au 

fost – niciun suport. 

Remarc un discurs excepțional ținut de domnul Kelemen, 

care a exprimat cât se poate de bine punctul de vedere și al nostru, al 

Grupului parlamentar al minorităților naționale. 

Noi vrem stabilitate reală, obținută cât mai repede, pentru că 

nici alegerile anticipate nu sunt o soluție. E fluturat lucrul acesta. 
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Da, ele sunt o soluție, dar exclusiv pentru AUR. Nimeni 

altcineva nu câștigă de pe urma lor. Iar cei care au produs această 

criză ajung într-o situație pe care n-aș vrea să o exprim de la 

microfonul Parlamentului. 

În momentul de față... va trebui să constatăm că am mai tras 

un glonț inutil într-o serie de dezvoltări dramatice ale acestei crize și 

va trebui, în zilele următoare, să găsim o soluție, o soluție stabilă, care 

să permită guvernarea acestei țări și care să permită abordarea acestor 

crize. 

Noi nu avem în momentul de față o asemenea soluție și ne 

îndreptăm spre o catastrofă, spre o catastrofă în domeniul sănătății, 

spre o catastrofă în domeniul energiei, spre o catastrofă în domeniul 

alimentar, spre o catastrofă în zona inflației. Spre asta ne îndreptăm! 

Asta trebuie să oprim! Și asta nu o putem opri decât stând la 

masă, găsind o soluție împreună și ieșind, abia după ce am găsit-o 

împreună, cu acea soluție în fața oamenilor. Oamenii asta așteaptă de 

la noi! 

Altfel, vom asista și la o catastrofă socială. Vrem asta? Eu nu 

cred că vrem! 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să vă apropiați de finalizarea intervenției. 

Domnul Varujan Pambuccian (prin audioconferință): 

Grupul nostru parlamentar – asta urma să spun acum – grupul 

nostru parlamentar în mod constant a votat pentru stabilitate. 
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De data aceasta, după ce am avut ședința de grup, de luni, am 

constatat că există păreri în toate direcțiile, și atunci vom avea un vot 

liber. 

Vor fi și voturi pentru, ca să exprimăm prin ele – deci tot ce 

facem acum este doar din zona simbolică, nu... pentru că nu... nu 

discutăm despre o situație care să ducă în mod realist la formarea unui 

guvern, și atunci și votul nostru va fi unul simbolic. 

Vom vota o parte dintre noi în favoarea Guvernului; o parte 

dintre noi nu vom vota deloc, tocmai pentru a ne exprima această 

nemulțumire, care este, sunt convins, nemulțumirea majorității 

cetățenilor țării acesteia, că nu reușim să ajungem la o situație stabilă, 

care să permită abordarea serioasă a acestor crize. 

Vă mulțumesc.  

Doamna Anca Dana Dragu: 

Continuăm dezbaterile și dau cuvântul domnului senator 

Claudiu Târziu, din partea Grupului parlamentar AUR. 

Vă rog, domnule senator. 

Domnul Claudiu-Richard Târziu: 

Stimați colegi, 

Pentru ca un guvern să obțină votul de învestitură trebuie 

îndeplinite, în viziunea noastră, 3 criterii foarte importante. 

Primul. Ca premierul desemnat să prezinte încredere pentru o 

majoritate parlamentară solidă. 
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Al doilea. Ca programul de guvernare prezentat să fie 

acceptat de o majoritate parlamentară. 

Și al treilea. Ca miniștrii propuși pe funcțiile lor să fie 

acceptați, considerați potriviți de către o majoritate parlamentară. 

În această ordine și pornind cu primul criteriu. 

Dacă acesta nu este îndeplinit, nu mai avem de ce să mergem 

la celelalte două. 

Las că nici celelalte două, în cazul de față, nu sunt 

îndeplinite, din punctul nostru de vedere, dar faptul că președintele 

Klaus Iohannis a găsit de cuviință să-l propună premier pe domnul 

Dacian Cioloș, care nu întrunește încrederea majorității parlamentare, 

și știind foarte bine acest lucru, domnul președinte ne face să credem 

că a făcut deliberat un pas neconstituțional, care poate să-i atragă 

suspendarea din funcție și demiterea prin referendum. (Aplauze.) 

După ce acest Cabinet propus va cădea inevitabil la vot, 

sperăm ca domnul președinte să găsească – așa cum îl obligă Legea 

fundamentală a statului – o soluție pentru instalarea unui guvern 

valabil și viabil. Altfel, ne va obliga să mergem și noi mai departe cu 

procesul de suspendare. 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul doamnei senator Diana Iovanovici-Șoșoacă, 

senator neafiliat. 

Vă rog, doamnă senator. (Vociferări.) 
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Voci de la USR: 

Masca! 

Puneți masca! 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Jos masca! 

Voci de la USR: 

Vă rog să-i spuneți să-și pună masca! 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Mulțumesc frumos. 

Pentru colegii de la USR care îmi spun - „Masca!”. Eu vă 

spun, jos masca, pentru că vă ascunde ipocrizia! (Vociferări.) 

Da, sunteți fascinanți! Mă uit la voi, zici că sunteți cu... 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamnă senator, în sala de plen purtatul măștii este 

obligatoriu. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Stimată doamnă președinte, 

Este obligatorie pentru cei care nu sunt exceptați. 

Ordinul nr. 874/81/2020 permite persoanelor cu probleme de 

respirație și cu probleme ale plămânilor să nu poarte mască. Drept 

pentru care am adeverință în acest sens. 
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Dacă doriți, vă pot preda ceva drept, ca să înțelegeți ce 

înseamnă Constituția, legea, ordinul. Că dumneavoastră le-ați dat, nu 

eu. 

Mai sunt și oameni care au alte probleme decât COVID-ul. 

Apropo, mă uit la dumneavoastră, sunteți reprezentanții 

supremi ai cumințeniei Pământului. Un discurs care atestă de ce nu ați 

fost în stare să achiziționați „Cumințenia Pământului”. (Vociferări.) 

Mă întreb de ce doamna Mihăilă nu v-a spus că anul trecut... 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamnă senator, timpul dumneavoastră a expirat. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Nu a expirat, doamnă, că avem niște... 

Ați lăsat 6 minute, doamnă, pe cei de la minorități. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Pentru că au avut timp din partea PNL. (Vociferări.) 

Au avut timp din partea PNL. 

Timpul dumneavoastră a expirat. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Deci nu plec de aici. 

Vă rog să mă lăsați să vorbesc. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Îmi pare foarte rău... 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 
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Bun, nu plec de aici. 

Doamna Anca Dana Dragu: 

...timpul dumneavoastră a expirat. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Bun, nu plec. 

Mă lăsați să termin, vă rog, fraza, că... (Vociferări.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

OK. 30 de secunde. 

Vă rog, terminați fraza. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă: 

Bun. 

Deci, doamna Mihăilă a dat un raport în care, din cele 26.500 

de persoane declarate de COVID, doar 227 erau moarte de COVID. 

Nu văd nimic spus de tratamente, de nimic. 

În final, doamnă președinte, pentru că îmi permiteți, vreau 

doar să-i transmit un salut cordial domnului prim-ministru al Ungariei, 

Viktor Orbán, și un pios omagiu colegului nostru, Daniel Măcriș, care 

a decedat ieri. 

Vă mulțumesc. 

Poate cândva vom avea și un guvern naționalist, așa, după 

exemplul Ungariei. 

Mulțumesc frumos. (Vociferări.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 
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Doamnă senator, vă rog să luați o mască! (Vociferări.) 

Continuăm dezbaterile și îi dau cuvântul domnului deputat 

Alfred-Simonis, liderul Grupului parlamentar al PSD din Camera 

Deputaților. (Aplauze.) 

Domnul Alfred-Robert Simonis: 

Mulțumesc, doamnă președinte. 

Domnule președinte, 

Stimați membri desemnați ai Cabinetului, 

Doamnelor și domnilor colegi, 

Domnule prim-ministru desemnat, 

Primul semn bun pentru ziua de astăzi a început pentru mine 

atunci când v-am văzut că ați intrat în sala aceasta. Asta însemna că v-

ați amintit că ați fost desemnat prim-ministru și ați ajuns la audieri și 

putem încheia această mascaradă. 

Al doilea lucru. 

Domnule prim-ministru desemnat, 

Am ascultat cu mare atenție discursul dumneavoastră și 

primul gând care mi-a venit în minte a fost următorul – unde ați fost 

dumneavoastră până acum? Ați venit cumva din spuma mării? Ați 

venit de pe Marte? Sunteți cumva același Dacian Cioloș care a mai 

fost prim-ministru prin țara aceasta? Sunteți cumva același Dacian 

Cioloș care astăzi este președintele și până mai ieri copreședintele 

partidului care s-a aflat la guvernare și care a coordonat Ministerul 

Sănătății? (Aplauze.) 
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Ne-ați spus de câteva ori și ne-ați vorbit în aceste zile despre 

responsabilitate. 

Dar oare responsabil se numește cel care se agață de o 

nominalizare chiar dacă este evident că nu poate trece de votul 

Parlamentului? 

Este responsabil cel care ne spunea acum 10 zile că el cu 

PSD nu discută, și astăzi veniți să ne rugați să vă votăm? Veniți să-i 

rugați pe cei cu care nu discutați să vă voteze? 

Nu era mai inteligent să veniți la discuții înainte? Mă întreb și 

eu. 

Sunteți ultimul, domnule prim-ministru desemnat, care ne 

puteți ține lecții despre responsabilitate, pentru că ați tratat această 

nominalizare ca pe un joc, ca pe un joc de imagine, ca pe o platformă 

în care să vă erijați în salvatori și ați încercat să vă victimizați. 

Însă, domnule prim-ministru, domnule Barna, victima și 

victimele nu sunteți dumneavoastră, victimele sunt românii! 

Știți că în România, în care Ministerul Sănătății, în ultimul 

an, a fost condus de USR, românii nu mai au locuri în spitale? 

Știți că bolnavii cronici nu mai primesc tratament? 

Știți că nu mai erau medicamente pentru a trata COVID-ul 

când doamna Mihăilă a plecat din Ministerul Sănătății? 

Știți că în România, în care USR a condus sistemul sanitar în 

ultimul an, morții nu mai au loc la morgă, domnule prim-ministru? Că 

nu mai sunt saci pentru a băga cadavrele? Că sunt ținute în lăzi 

frigorifice și în camioane, prin parcările spitalelor? 
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Din cauza incompetenței și a nepăsării miniștrilor 

dumneavoastră, domnule prim-ministru, au murit oameni, iar acest 

lucru este un fapt. 

Dumneavoastră ați făcut toată vara balet, v-ați organizat 

congrese, și am văzut că dați vina pe Cîțu. Evident că și Cîțu, și cei de 

la PNL au parte din responsabilitatea guvernării și a deciziilor luate în 

această perioadă. 

Ce este frustrant pentru mine, și cred că și pentru colegii mei, 

este faptul că soluția pe care dumneavoastră o aduceți pentru a rezolva 

pandemia este exact aceeași persoană care a gestionat pandemia în 

plină criză. Și a gestionat-o dezastruos! Asta este frustrant, este tragic! 

Am văzut ieri audierea doamnei ministru Mihăilă. Am auzit 

că ați avertizat, în câteva rânduri, faptul că vine valul 4, am auzit că 

Florin Cîțu nu credea că vine valul 4, că ați fost faultată. 

Doamnă ministru, domnul Mihail ne spunea mai devreme, 

aici, când a început această criză. Și ne-a vorbit despre PNDL, despre 

ministrul justiției, despre toate motivele care au dus la această criză. 

Nu v-am auzit pe niciunul, când erați ministru sau acum, să 

reproșați ceva prim-ministrului când erați în Guvern. 

Nu v-am auzit, doamnă ministru, să plecați din Guvern pentru 

că nu vă dădea Cîțu bani pentru spitale. 

De ce n-ați plecat din Guvern pentru că n-ați primit bani 

pentru spitale sau pentru că n-ați primit medicamente? 

De ce n-ați plecat spunând că nu crede premierul în valul 4? 
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Ați plecat atunci când v-a fost demis ministrul justiției, 

domnule Cioloș și stimați membri ai USR, și atunci când s-a încercat 

să se dea bani pentru niște primari, și dumneavoastră nu aveți primari. 

Nu v-am văzut îngrijorați atunci când conduceați ministerul 

pentru faptul că Guvernul PNL nu asigură resursele necesare 

combaterii pandemiei. Asta, pentru că interesele dumneavoastră – 

comerciale, politice și în justiție – au fost mai importante întotdeauna 

decât viețile oamenilor. 

În final. 

Stimați colegi, 

După ce am avut supermani, supermeni, acum avem spartani. 

(Aplauze.) 

Nu vreau să mi-l imaginez pe domnul Bulai cu armură, pe un 

cal, luptându-se prin Afganistan, eventual... (Aplauze.) ...pentru că 

tot... (Aplauze.) ...tot erați îngrijorați de soarta oamenilor din 

Afganistan. Ceea ce e bine, dar mai avem unii și prin România, de 

care trebuie să ne ocupăm. 

Evident, nu mi-l imaginez nici pe domnul Goțiu, tot cu 

armură, luptându-se cu somnul, eventual, pentru că alte lupte nu am 

văzut să dea prin Parlament în acești ani de zile. (Aplauze.) 

Eu pot să vă spun un singur lucru – că nu trebuie să fim nici 

supermeni, nici spartani, domnule Cioloș sau domnule Barna, trebuie 

să învățați și dumneavoastră să fiți români. 
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Dacă ați învăța asta și v-ar păsa de oamenii aceștia și ați avea 

empatie, România, astăzi, după un an de zile cu voi la guvernare, n-ar 

fi fost în situația aceasta, critică, în care vă aflați. 

Știu că nu vă cer puțin lucru, știu că nu vă e ușor să vă cer să 

fiți român, domnule Cioloș, dar puteți să încercați să învățați! 

(Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului deputat George Simion, liderul 

Grupului AUR de la Camera Deputaților. 

Vă rog, domnule deputat. 

Domnul Ilie Toma (din sală): 

Uimește-ne, Spartacus! 

Domnul George-Nicolae Simion: 

Bun. Am pierdut 10 zile cu această nominalizare. 

Klaus Iohannis și-a bătut joc de întreaga țară, și pentru asta 

Klaus Iohannis trebuie să plătească. 

Probabil, Klaus Iohannis consideră că își poate bate joc de cei 

de la USR, de votanții USR și să facă cumva să le forțeze mâna ca să 

îl voteze pe Florin Cîțu. 

Probabil, Klaus Iohannis consideră că voi, parlamentarii 

României, o să vă temeți pentru locurile voastre și o să votați orice 

propunere care vine după Dacian Cioloș, care, din păcate… dar o să 

vorbim, să înțelegem și noi de ce a participat la această șaradă. 
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Pentru că jocul de care spunea domnul Simonis asta este, o 

șaradă. Participăm cu toții la un teatru care nici măcar nu e bun, în 

care ne facem că vom alege un guvern. 

Niciodată, în ultimii 30 de ani, care au fost zbuciumați și au 

suferit mult la capitolul democrație și transparență, nu am avut un 

asemenea caz – să-ți treacă toți miniștri prin comisii, să fie respinși, să 

știi că va pica Guvernul și să mergi înainte. 

Pentru asta, responsabil este cel care face nominalizările. 

Și pentru asta Klaus Iohannis... (Vociferări.) ...are de dat 

socoteală. 

Știu, domnilor de la PNL, că nu vă convine, dar știu, totodată, 

că mai mult de jumătate dintre voi nu sunteți de acord cu Klaus 

Iohannis și nu mai sunteți în spatele lui. 

Și știu, totodată... (Vociferări.) 

Dumneavoastră, la Teleorman, știu că aveți niște dosare la 

DNA! (Râsete. Aplauze.) 

Poate cu asta v-a forțat mâna să-l alegeți pe Cîțu. 

(Vociferări.) 

Știu, sunteți supărat. Da, da, asta e. 

Asta e viața, din păcate! 

În curând, dacă PNL va merge pe mâna lui Klaus Iohannis, se 

va rupe și nu știu cine va mai intra în Parlament. 

De asta, pentru a preveni actuala criză, l-am întrebat pe 

domnul Cioloș dacă ne putem pune la masa de discuții cu toți liderii 

din momentul acesta, din Parlament. 
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Haideți să trecem repede peste număratul bilelor și peste 

jocul acesta absurd și să dăm țării o guvernare! 

Pentru că nu a fost singura soluție și nu a fost singura 

propunere de la Palatul Cotroceni aceasta. (Aplauze.) 

Domnul Kelemen Hunor a spus foarte clar, am venit și noi cu 

o variantă și cu o soluție. 

Trebuie să găsim în momentul acesta puterea de a dialoga 

unii cu alții și de a-i spune lui Klaus Iohannis că nu poate să-și bată 

joc de întreaga țară și nu poate să-și bată joc de voi, de parlamentari ai 

României... (Aplauze.) ...votați de populație! 

Klaus Iohannis nu o să mai fie votat de populație, acum, dacă 

ar avea loc alegeri sau un eventual referendum. 

Așa că fiți demni, fiți conștienți de faptul că reprezentați 

populația României și haideți, împreună, să găsim soluții! 

Și, astăzi, după ce ne jucăm cu bilele pe aici... (Râsete. 

Aplauze.) ...să ne punem la aceeași masă și să găsim o soluție!  

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Mulțumesc, domnule deputat. 

Îi dau cuvântul domnului deputat Radu Miruță, din partea 

Grupului parlamentar al USR. 

Domnul Radu-Dinel Miruță: 

Doamnelor și domnilor parlamentari, 
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Ce observ eu din discursurile PSD de astăzi și ale PNL din 

spațiul public este că încercați să vă scuzați pentru ceea ce n-ați putut 

face în ultimii 30 de ani. (Vociferări.) Și încercați să acuzați un partid 

înființat de 5 ani de zile că nu a făcut în 8 luni de zile, cu 17%, ceea ce 

dumneavoastră n-ați făcut, în mod repetat, de 30 de ani. (Vociferări.) 

PNL a preferat să câștige timp pentru un Cabinet Cîțu 2, 

pierzând timp pentru români și pentru România. 

PSD plânge pe umerii românilor, dar îi lucrează pe la spate 

cu frații de ipocrizie din fostul USL. Vă dați fițuica de la unul la altul, 

copiindu-vă erorile, fărădelegile și calculele meschine de putere. 

Doar ieri au murit în România mai mulți oameni decât sunt 

acum în Parlament și câte locuri sunt în Guvern, adunate, la un loc. 

(Vociferări.) 

Iar în Parlament avem colegi de la AUR care refuză să poarte 

mască, avem colegi care își numără urmăritorii în live-uri pe 

Facebook, atunci când declară că nu se vaccinează. 

Tot aici îmi amintesc, la începuturile pandemiei, de un PSD 

care spunea că lucrurile nu sunt atât de grave, care, în ultimele zile, nu 

spune niciun îndemn la vaccinare, chiar dacă 92% dintre oamenii care 

ajung în secțiile de terapie intensivă sunt nevaccinați și care spun că 

au crezut, din păcate, în oameni iresponsabili. 

Nu pentru că am propus noi un premier au murit și mor în 

continuare oameni de COVID, ci pentru că trageți voi, PDL și PSD, 

de timp, în speranța găsirii unei formule... (Vociferări.) ...care să vă 

salveze interesele de grup și, cât de cât, zestrea electorală rămasă. 
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Domnilor de la PSD, v-ați lăudat că ați câștigat alegerile, că 

sunteți capabili să faceți un guvern responsabil, dar n-am văzut să 

aveți vreo propunere la Cotroceni. (Vociferări.) ...pentru că... 

continuați să vă respectați înțelegerile pe sub masă cu cei de la PNL. 

Colegii de la PNL, ați compromis ideea de reformă! Ați 

blocat reforma justiției! Ați abuzat Fondul de rezervă! Ați cumpărat 

prin PNDL 3 susținere forțată, uitând de criza sanitară, la fel cum 

făcea PSD pe vremuri! Și tot USR e vinovat?! 

Dacă vă păsa de țară și de oameni, veneați la Cotroceni cu o 

propunere de premier, nu făceați jocuri de gleznă și mutări proaste de 

șah pe un vas aflat în derivă! 

Acești miniștri desemnați sunt astăzi în fața dumneavoastră și 

pentru că nu a existat o altă opțiune, pentru că alții nu au avut curajul 

să-și asume această situație! (Vociferări.) 

Nu aveți căderea morală să comentați dacă sunt buni sau nu 

fiindcă, în momentul de față, nu aveți cu ce face o comparație. Pe 

talerul celălalt... 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog să vă apropiați de finalizarea intervenției. 

Domnul Radu-Dinel Miruță: 

...nici PSD, nici PNL nu au propus nimic. (Vociferări. 

Aplauze.) 

Știți ce vă doare, de fapt, domnilor de la PSD și PNL? 

(Vociferări.) 
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Vă doare că, prin comparație cu ceea ce ați oferit 

dumneavoastră, acești oameni chiar sunt cei mai buni! (Vociferări.) 

Nu au schelet în dulap, nu au dosare penale... (Aplauze.) ...nu au 

diplome falsificate... (Aplauze.) ...nu vin de nicăieri în politică... 

(Aplauze.) ...și nu sunt vulnerabili. (Aplauze.) 

Vă mai spun ceva. De oamenii bine pregătiți profesional nu 

veți scăpa! (Aplauze.) 

„La plăcinte înainte, la război înapoi!” – acesta e sloganul 

dumneavoastră, domnilor de la PSD și PNL! (Vociferări. Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Dau cuvântul domnului deputat Marcel Ciolacu, din partea 

Grupului parlamentar al PSD. 

Vă rog. 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu: 

Stimați colegi, 

În timp ce noi am stat două ore aici, să facem iarăși politică, 

alte câteva zeci de români au pierdut lupta cu viața. La fiecare două 

minute și jumătate, un român moare răpus de COVID. Asta este 

moștenirea lăsată de ultima guvernare! 

În această sală, în care astăzi s-au rostit din nou discursuri, 

încap maximum 500 de persoane. 

Gândiți-vă că astăzi am fi o sală arhiplină și la balcoane și am 

fi 574 de oameni. Pentru că ieri 574 de români, ca dumneavoastră, au 
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murit de COVID. 574 de români care astăzi nu mai sunt! 574 de 

familii rămase fără cineva drag! 

Da, stimați colegi, sunt copii care mor în timp ce clasa 

politică se ține de tot felul de jocuri ridicole pentru a accede la putere. 

3.200 de români au murit doar în ultima săptămână! O 

comună din România a dispărut pur și simplu, într-o săptămână. Și noi 

venim la această tribună și mai facem exerciții de imagine! Noi mai 

venim aici să spunem discursuri! Noi mai avem tupeu să le spunem 

oamenilor că suntem responsabili! Noi mai stăm să analizăm cine este 

„spartan” și „Superman”! 

Chiar nu ne pasă deloc de ceea ce se întâmplă? 

Stimați colegi, 

Acest joc politic al actualei Puteri a mers prea departe! 

Egoismul, aroganța și lipsa de asumare ne-au adus în această situație 

dramatică. 

Eu consider că ne-am certat suficient. 

Atunci când e nevoie de excavator să ne îngropăm morții, 

înseamnă că este prea mult. 

Toată această luptă politică face rău tuturor. Este o demență 

din care fiecare vrea să iasă cu cât mai multe procente. 

Așa nu se mai poate! 

E clar că acest Guvern nu are cum să treacă. Știe și domnul 

Cioloș, știe toată lumea – este o bătaie de joc la adresa românilor. Nu 

putem accepta un ministru al sănătății care este părtaș la acest dezastru 

sanitar, dar trebuie să punem urgent ceva în loc. 
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De aceea, fac un apel către toți șefii de partide, prezenți sau 

neprezenți în această sală. Vă cer să ne întâlnim imediat și să găsim 

împreună o soluție pentru a scoate România din criză! (Aplauze.) 

Gata cu politica! (Aplauze.) Nu se mai poate așa! Trebuie să 

facem altceva. Trebuie ca politicienii să facă un pas în spate și să 

aducem specialiști și experți în sănătate care să vină, urgent, cu un 

proiect prin care să reducem numărul de morți. Avem medici foarte 

buni și aici, în Parlament. 

Spectacolul sinistru trebuie să înceteze! 

Vă cer să fiți, în al doisprezecelea ceas, bărbați de stat! 

Vă cer să fiți alături de români în acest război cu moartea! 

Vă cer să trecem împreună România peste acest dezastru 

sanitar! 

Vă cer să nu mai rămâneți o pată urâtă și neagră în istoria 

acestei țări! 

Vă mulțumesc. (Aplauze.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

La finalul dezbaterilor, îi dau cuvântul domnului Dacian 

Cioloș, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. 

Vă rog, domnule Cioloș. 

Voci din sală: 

Hai, Julien! 

Hai, renunță la mandat! 

Dă-ți demisia! 
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Domnul Dacian Julien Cioloș: 

A renunța e cel mai ușor lucru, domnule deputat! 

(Vociferări.) 

E cel mai ușor lucru a renunța. Mai greu e, probabil, să-ți 

asumi responsabilitatea, chiar și în momente dificile, și nu să chemi 

specialiștii din afară atunci când ai un vot pe care ți l-au dat cetățenii. 

Și de asta suntem noi aici. N-am venit, v-am spus de la început… și 

am multe lucruri pe care mi le-am notat. Și nu o să vă răspund astăzi, 

domnule Romașcanu, domnule Simonis. Cu toate că, domnule 

Simonis, a fi român nu înseamnă să ții discursuri sforăitoare, ci 

înseamnă să simți lucrurile acestea, că ești român. 

Domnul Alfred-Robert Simonis (din sală): 

Aia ziceam și eu! 

Domnul Dacian Julien Cioloș: 

Și sper că a fi român nu înseamnă să guvernezi în așa fel 

încât să alungi românii din țară, sute de mii, milioane de români, după 

câteva decenii de guvernare PSD! (Aplauze.) 

Sper că nu asta înseamnă să fii român! (Aplauze.) 

Deci, fiți liniștit, mă simt foarte român. Nu doar pentru că 

sunt născut aici... (Vociferări.) ...ci pentru că simt lucrurile și le spun 

așa cum le simt, fără discursuri sforăitoare. (Vociferări.) 

Deci o să mă opresc aici, doamnelor și domnilor... 

O voce din sală: 

Mai bine! 
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Domnul Dacian Julien Cioloș: 

...cerându-vă încă o dată...  

O voce de la PSD: 

Trădătorule! 

Domnul Dacian Julien Cioloș: 

..să ne asumăm împreună acest vot și să nu-i lăsăm, din nou, 

pe alții să ne facă Guvern. 

Eu țin minte, și în 2015, când, tot așa, am făcut un apel la un 

Guvern din exterior pentru că Parlamentul, atunci, sau partidele nu și-

au asumat un Guvern. 

Și nu mi-aș dori să fim din nou în aceeași situație, domnule 

Ciolacu. 

Probabil că totdeauna, atunci când ajungem la ananghie, 

soluția e în afară, soluția e să chemăm experții din afară. 

Haideți să ne asumăm împreună, politic, un Guvern! Și USR 

asta face, își asumă politic, într-un moment dificil, să vă facă o 

propunere de Guvern. Și am fost disponibili și pentru discuții, am spus 

ceea ce vrem să facem. Am venit aici, în fața dumneavoastră, cu bună-

credință. Pentru că noi credem că politica... 

O voce din sală: 

Du-te acasă! 

Domnul Dacian Julien Cioloș: 
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...înseamnă și bună-credință. Politica înseamnă și bună-

credință, nu doar scandal și nu doar urlete din sală. De asta suntem 

aici. 

O voce din sală: 

Du-te acasă, Cioloș! 

Domnul Dacian Julien Cioloș: 

De-asta suntem aici... 

Sunt acasă, domnule. Aici e la mine acasă, în România. 

(Aplauze. Vociferări.) 

Și haideți să ne facem aici, la noi acasă... (Aplauze.) ...în 

România... (Aplauze.) ...mai bine! (Aplauze.) Să ne-o facem noi și să 

nu chemăm pe alții să ne-o facă! (Vociferări.) 

Pentru că asta înseamnă... (Vociferări.) ...asta înseamnă să-ți 

asumi libertatea de a fi român! (Vociferări.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog frumos să-l ascultăm pe vorbitor. 

Doamna Diana Iovanovici-Șoșoacă (din sală): 

Ipocriților, votați împotriva României la Bruxelles! 

(Vociferări.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Vă rog frumos, sala, haideți să-l ascultăm pe vorbitor! 

(Vociferări. Gălăgie.) 

Domnul Dacian Julien Cioloș: 
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Mulțumesc. 

Mulțumesc, doamnă Șoșoacă, pentru remarci. (Vociferări.) 

Sper că aveți, doar puțin, puțin, pe conștiință minciunile pe 

care le-ați aruncat oamenilor... (Vociferări.) ...să sădiți teama în ei... 

(Vociferări.) ...și astăzi să-i vedem la Terapie Intensivă... (Vociferări.) 

...umplând spitalele. (Vociferări.) 

Sper că aveți puțină responsabilitate pentru asta! (Vociferări. 

Aplauze.) 

Deci... (Aplauze.) ...dragi colegi, stimați parlamentari... 

(Vociferări.) ...votul dumneavoastră nu va fi pentru noi sau împotriva 

dumneavoastră, va fi votul conștiinței dumneavoastră. 

O voce din sală: 

Du-te acasă! 

Domnul Dacian Julien Cioloș: 

Fiecare ne asumăm responsabilitatea. (Vociferări.) 

Noi ne-am asumat-o venind aici și făcându-vă o propunere, 

dumneavoastră v-o asumați prin votul pe care ni-l dați. 

Vă mulțumesc. (Aplauze. Huiduieli. Vociferări. Gălăgie.) 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Continuăm această ședință. 

Doamnă senator Șoșoacă, haideți să continuăm ședința, vă 

rog! (Vociferări.) 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 
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Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 103 alin. 

(3) din Constituție, ale art. 47 și art. 53 alin. (7), precum și art. 90 din 

Regulamentul activităților comune, Senatul și Camera Deputaților, în 

ședință comună, aprobă prin vot, un singur vot, Programul și întreaga 

Listă a Guvernului și acordă încredere Guvernului cu votul majorității 

senatorilor și deputaților. Votul este secret și se exprimă prin bile. 

Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art. 49 din 

Regulamentul activităților comune, coroborat cu prevederile 

Regulamentelor celor două Camere, votul cu bile se desfășoară astfel: 

În faţa prezidiului sunt amplasate două urne, o urnă albă şi 

una neagră. Senatorii şi deputații vin pe rând la urne, după ce primesc 

de la chestori câte două bile, una albă, una neagră, şi le introduc în 

cele două urne. Astfel: 

- Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în 

urna neagră înseamnă vot pentru acordarea încrederii Guvernului. 

- Bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în 

urna albă înseamnă vot contra. 

- Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă abținere. 

Începem votul cu Camera Deputaților. 

Și îi invit pe domnii chestori, Seres Dénes și George Tuță, să-

și ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor. 

Dau cuvântul domnului deputat Daniel Suciu, secretar al 

Camerei Deputaților, pentru citirea listei. 

Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Putem începe? 
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Acatrinei Dorel-Gheorghe  

Vă rog să spuneți și „prezent”, că nu văd. 

Acatrinei Dorel-Gheorghe absent 

Achimaș-Cadariu Patriciu-Andrei absent 

Adomnicăi Mirela Elena prezentă 

Aelenei Dănuț prezent 

Albișteanu Mihail prezent 

Albotă Emil-Florin prezent 

Alda Adrian prezent 

Alexandru Victoria-Violeta prezentă 

Alexe Florin-Alexandru prezent, nu votează 

Amet Varol absent 

Andrei Alexandru-Ioan absent 

Andronache Gabriel prezent, nu votează 

Andrușceac Antonio absent 

Apjok Norbert absent 

Apostol Alin-Gabriel prezent 

Ardelean Ben-Oni absent 

Atanasiu Onuț Valeriu prezent, nu votează 

Avrămescu Gabriel-Ioan absent 

Axinia Adrian-George prezent 
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Badea Iulian-Alexandru prezent 

Badea Mihai-Alexandru prezent 

Badiu Georgel prezent 

Balabașciuc Călin-Constantin prezent 

Balan Ioan absent 

Balint Liviu-Ioan prezent, nu votează 

Banias Mircea Marius absent 

Barbu Costel absent 

Barbu Florin-Ionuț prezent 

Barcari Rodica-Luminița absentă 

Barna Ilie Dan prezent 

Băcanu Cristian-Tudor absent 

Bălășoiu Aurel prezent 

Băltărețu Viorel prezent 

Bejinariu Eugen prezent 

Bende Sándor prezent, nu votează 

Benedek Zacharie prezent, nu votează 

Benga Tudor-Vlad prezent 

Berescu Monica-Elena prezentă 

Biró Rozália-Ibolya  prezentă, nu votează 

Bîlcea Ovidiu-Sergiu absent 
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Bîrcă Constantin prezent 

Blaga Daniel-Codruț prezent 

Bode Lucian Nicolae absent 

Bola Bogdan-Alexandru absent 

Bota Călin-Ioan prezent, nu votează 

Botez Mihai-Cătălin prezent 

Bucura-Oprescu Simona prezentă 

Budăi Marius-Constantin absent 

Buican Cristian absent 

Buicu Corneliu-Florin prezent 

Bulai Iulian prezent 

Bulai Oana-Gianina prezentă 

Burciu Cristina absentă 

Burduja Sebastian-Ioan prezent, nu votează 

Buzoianu Diana-Anda prezentă 

Calista Mara-Daniela prezentă, nu votează 

Calotă Florică Ică absent 

Cambera Oana-Alexandra absentă 

Cazan Laurențiu-Nicolae absent 

Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă 

Cătăuță Ana-Maria prezentă 
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Căuș Vasile-Aurel prezent, nu votează 

Chelaru Mircia concediu medical 

Chesnoiu Adrian-Ionuț prezent 

Chichirău Cosette-Paula prezentă 

Chira Claudiu-Marin absent 

Chirilă Virgil Alin prezent 

Ciofu Cătălina prezentă 

Doamnă Ciofu, votați? 

Prezentă. 

Ciolacu Ion-Marcel prezent 

Ciornei Radu Tudor prezent 

Ciubuc Ciprian prezent 

Cîtea Vasile prezent 

Coarnă Dumitru prezent 

Coleșa Ilie-Alin prezent 

Constantin Daniel prezent, nu votează 

Cozma Adrian-Felician prezent, nu votează 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent, nu votează 

Cristea Andi-Lucian prezent 

Cristescu Radu-Mihai prezent 

Cristian Brian prezent 

Crîstici Ognean absent 
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Crușoveanu Marian absent 

Csép Éva-Andrea prezentă, nu votează 

Csoma Botond prezent, nu votează 

Cupşa Ioan absent 

Damian Romulus-Marius prezent 

Dancă Ionel absent 

Dămureanu Ringo prezent 

Dehelean Silviu prezent 

Dinu Cristina-Elena prezentă 

Drancă Andrei-Iulian prezent 

Drulă Cătălin prezent 

Dumitrache Ileana Cristina prezentă 

Dumitescu Raluca Giorgiana prezentă 

Dumitru Florian-Emil prezent, nu votează 

Dunava Costel Neculai prezent 

Enachi Raisa prezentă 

Farago Petru prezent, nu votează 

Fădor Angelica absentă 

Făgărășian Valentin-Ilie absent 

Fălcoi Nicu prezent 

Fechet Mircea prezent, nu votează 
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Feodor Silviu absent 

Feodorov Lucian prezent 

Fifor Mihai-Viorel absent 

Firczak Iulius Marian absent 

Florea Daniel prezent 

Florea Oana-Consuela prezentă 

Floroiu Ionel prezent 

Flucuș Dumitru absent 

Focșa Dumitru-Viorel prezent 

Folescu Cornel-Vasile prezent 

Furtună Mirela prezentă 

Gál Károly prezent, nu votează 

Ganţ Ovidiu Victor prezent 

Gavrilă Anamaria absentă 

Gavrilescu Graţiela Leocadia prezentă 

Georgescu Nicolae prezent 

Gheba Daniel-Sorin prezent 

Gheorghe Andrei Daniel absent 

Gheorghiu Bogdan absent 

Ghera Giureci-Slobodan prezent 

Ghiță Daniel-Florin  
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Giugea Nicolae absent 

Giurgiu Adrian prezent 

Gîdei Laurențiu-Viorel prezent 

Gliga Dumitrița prezentă 

Goleac Nicoleta-Matilda prezentă 

Grecu Ion-Cătălin absent 

Grindeanu Sorin Mihai prezent 

Grosaru Andi-Gabriel prezent 

Gudu Michael prezent, nu votează 

Hajdu Gabor prezent, nu votează 

Halici Nicuşor prezent 

Hangan Pollyanna-Hanellore prezentă 

Dar să semnalizeze. 

Havârneanu Filip prezentă 

Hărătău Elena absentă 

Holban Georgeta-Carmen prezentă 

Horga Maria-Gabriela prezentă, nu votează 

Hurduzeu Florin-Silviu prezent 

Huțu Alexandra prezentă 

Huțucă Bogdan-Iulian prezent, nu votează 

Iancu Marius-Ionel prezent 
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Ibram Iusein prezent 

Ichim Cristian-Paul prezent 

Ilie Victor prezent 

Ilişanu Claudiu-Augustin prezent 

Intotero Natalia-Elena prezentă 

Ion Stelian-Cristian prezent 

Ionescu George absent 

Ivan Bogdan-Gruia prezent 

Ivănuță Cristian-Daniel prezent 

Kelemen Attila prezent, nu votează 

Kelemen Hunor prezent, nu votează 

Kiss János prezent, nu votează 

Kocsis-Cristea Alexandru prezent 

Kolcsár Anquetil-Károly prezent, nu votează 

Könczei Csaba prezent, nu votează 

Kulcsár-Terza József-György absent 

Ladányi László-Zsolt absent 

Lasca Mihai Ioan prezent 

Lazăr Ion-Marian prezent 

Lazăr Teodor prezent 

Leoreanu Laurenţiu-Dan absent 
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Longher Ghervazen absent 

Lörincz Ştefan-Iulian  prezent 

Lungoci Dumitru-Lucian prezent 

Lungu Romeo-Daniel prezent 

Lupu Andrei-Răzvan prezent 

Macovei Silviu Nicu prezent 

Magyar Loránd-Bálint prezent, nu votează 

Manea Cătălin-Zamfir prezent, nu votează 

Mang Ioan prezent 

Manta Claudiu prezent 

Marșalic Jaro Norbert  absent 

Mărculescu Dumitru prezent, nu votează 

Mărgărit Mitică-Marius prezent 

Merka Adrian-Miroslav prezent, nu votează 

Miftode Marius-Andrei prezent 

Mihalcea Remus-Gabriel prezent 

Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă 

Miklós Zoltán prezent, nu votează 

Mina Marian prezent 

Mircea Florin prezent 

Miruță Radu-Dinel prezent 
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Mitrea Dumitrina prezentă 

Miuțescu Gheorghe Adrian absent 

Moisin Radu-Marin prezent, nu votează 

Moldovan Sorin-Dan prezent, nu votează 

Molnar Ervin prezent, nu votează 

Molnar Radu-Iulian prezent 

Morar Olivia-Diana absentă 

Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent 

Muncaciu Sorin-Titus prezent 

Munteanu Remus prezent 

Murariu Oana prezentă 

Muraru Iulian-Alexandru absent 

Muşoiu Ştefan prezent 

Nacov Gheorghe absent 

Nagy Szabolcs absent 

Nagy Vasile absent 

Nassar Rodica prezentă 

Năcuță Sorin prezent, nu votează 

Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent 

Neaga Florian-Claudiu prezent 

Neagu Denisa-Elena prezentă 
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Neaţă Eugen prezent 

Nechita Aurel prezent 

Niță Nicu prezent 

Olar Corneliu absent 

Orban Ludovic absent 

Ostaficiuc Marius-Eugen prezent 

Oteșanu Daniela prezentă 

Özmen Oana-Marciana prezentă 

Paladi George-Adrian prezent 

Pambuccian Varujan absent 

Panait Radu prezent 

Paraschiv Rodica prezentă 

Pavelescu Nicolae prezent 

Păunescu Silviu-Titus prezent 

Pecingină Gheorghe absent 

Petreţchi Nicolae-Miroslav prezent 

Peţa-Ştefănescu Eliza-Mădălina prezentă 

Piper-Savu Florin prezent 

Pirtea Marilen-Gabriel prezent, nu votează 

Plăiașu Gabriel prezent, nu votează 

Polak Tudor absent 
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Polițeanu Mihai-Laurențiu prezent 

Pop Darius prezent 

Pop Rareş Tudor prezent 

Popa Alexandru absent 

Popa Radu Mihai prezent 

Popa Ştefan-Ovidiu prezent 

Popescu Dan-Cristian prezent 

Popescu Pavel prezent, nu votează 

Popescu Virgil-Daniel absent 

Popescu Vlad-Piedone prezent 

Popica Eduard-Andrei prezent 

Predescu Ana-Loredana prezentă 

Predoiu Marian-Cătălin absent 

Presură Alexandra absentă 

Prişcă Răzvan Sorin prezent, nu votează 

Prună Cristina-Mădălina prezentă 

Prunean Alin-Costel prezent 

Pușcașu Lucian-Florin prezent 

Rafila Alexandru prezent 

Rasaliu Marian-Iulian prezent 

Rizea Cristina Camelia prezentă 
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Rodeanu Bogdan-Ionel prezent 

Roman Florin-Claudiu prezent, nu votează 

Roman Nicolae prezent 

Roşca Mircea prezent, nu votează 

Rujan Dumitru absent 

Rusu Daniel-Gheorghe prezent 

Salan Viorel concediu medical 

Sandu Viorica prezentă 

Sas Lóránt-Zoltan prezent 

Sărmaș Ioan-Sabin concediu 

Scripnic Lilian prezent 

Seidler Cristian-Gabriel absent 

Seres Dénes prezent, nu votează 

Sighiartău Robert-Ionatan prezent, nu votează 

Simion George-Nicolae prezent 

Simonis Alfred-Robert prezent 

Solomon Adrian prezent 

Stancu Ionel prezent, nu votează 

Stancu Paul prezent 

Stativă Irinel Ioan prezent 

Stănescu Vetuța prezentă, nu votează 
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Stângă George-Cătălin prezent, nu votează 

Stoian Maria prezentă, nu votează 

Stoica Bogdan-Alin absent 

Stoica Ciprian-Titi prezent 

Stoica Diana prezentă 

Stoica Elena prezentă 

Stoica Ștefan-Bucur absent 

Stroe Ionuţ-Marian prezent, nu votează 

Suciu Sebastian-Ilie prezent 

Suciu Vasile-Daniel prezent 

Szabó Ödön prezent, nu votează 

Șandru Cosmin absent 

Şerban Ciprian-Constantin prezent 

Șerban Gianina prezentă 

Şimon Gheorghe prezent 

Şişcu George prezent, nu votează 

Șlincu Dan-Constantin prezent 

Șoldan Gheorghe prezent 

Șoptică Costel absent 

Șovăială Constantin absent 

Ştefan Ion absent 
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Ştirbu Gigel-Sorinel absent 

Tanasă Dan absent 

Tănase Antonel absent 

Tănăsescu Alina-Elena prezentă 

Tătaru Nelu prezent, nu votează 

Teniță Dragoș-Cătălin prezent 

Teodoroiu Simona-Maya prezentă 

Terente Eugen prezent 

Thellmann Christine prezentă, nu votează 

Toader Bogdan-Andrei prezent 

Tobă Francisc prezent 

Toda Daniel-Liviu prezent 

Todosiu Beniamin prezent 

Toma Ilie prezent 

Toma Vasilică prezent 

Trăilă Cristina prezentă, nu votează 

Trif Bogdan Gheorghe prezent 

Tudorache Daniel prezent 

Tuhuț Radu-Marcel prezent 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela prezentă 

Turcan Raluca absentă 
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Tușa Adriana Diana prezentă 

Tuță George-Cristian prezent, nu votează 

Țachianu Marian prezent 

Țepeluș Laurențiu-Cristinel prezent 

Țoiu Oana-Silvia prezentă 

Țuțuianu Marius-Horia prezent 

Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent 

Varga Glad-Aurel prezent, nu votează 

Vecerdi Cristina-Agnes absentă 

Vexler Silviu prezent 

Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina prezentă 

Vîlceanu Dan absent 

Volosatîi Boris prezent 

Vulpescu Ioan prezent 

Weber Mihai prezent 

Wiener Adrian prezent 

Zakarias Zoltán prezent, nu votează 

Zetea Gabriel-Valer prezent 

Zisopol Dragoş Gabriel prezent 
 

Camera Deputaților a încheiat. 

Doamna Anca Dana Dragu: 
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Îi dau cuvântul domnului senator Dan Ivan, secretar al 

Senatului, pentru citirea listei senatorilor. 

Vă rog, domnule secretar. 

Îi invit pe domnii chestori de la Senat, domnul senator Sergiu 

Vlad și László Attila, să ocupe locurile destinate pentru înmânarea 

bilelor. 

Domnul Dan Ivan: 

Bună ziua, dragi colegi! 

Începem apelul nominal al senatorilor. 

Achiței Vasile-Cristian absent 

Aelenei Evdochia prezentă 

Anastase Roberta-Alma absentă 

Anisie Monica-Cristina absentă 

Antal István-Loránt 
prezent, nu 

votează 

Azamfirei Leonard prezent 

Badea Viorel-Riceard absent 

Banu Claudia-Mihaela absentă 

Berea Cristinel-Gabriel prezent 

Bica Dănuț 
prezent, nu 

votează 

Bîca Iulian-Mihail absent  

Boancă Rodica prezentă 
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Bodea Marius prezent 

Bodog Florian-Dorel prezent 

Bordei Cristian prezent 

Bourceanu Septimiu-Sebastian absent 

Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina absentă 

Bumb Sorin-Ioan 
prezent, nu 

votează 

Busuioc Andrei prezent 

Cadariu Constantin-Daniel absent 

Carp Gheorghe 
prezent, nu 

votează 

Cazanciuc Robert-Marius  absent 

Cătană Gheorghe Adrian prezent 

Cernic Sebastian prezent 

Chirteș Ioan-Cristian absent 

Cionoiu Nicușor  prezent 

Cioromelea Valentin-Rică prezent 

Ciucă Nicolae-Ionel absent 

Cîmpeanu Sorin Mihai absent 

Cîțu Florin-Vasile  absent 

Corlățean Titus prezent 

Cosma Dorinel prezent 
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Costea Adrian absent 

Crețu Gabriela prezentă 

Cristescu Ionel-Dănuț prezent 

Cristina Ioan absent 

Császár Károly Zsolt 
prezent, nu 

votează 

Cseke Attila-Zoltán absent 

Cuc Alexandru-Răzvan prezent 

Darău Ambrozie-Irineu  prezent 

Dăneasă Mircea prezent 

Deneș Ioan prezent 

Dinică Silvia-Monica  prezentă 

Dîncu Vasile prezent 

Dogariu Eugen prezent 

Dragu Anca Dana prezentă 

Dunca Marius-Alexandru prezent 

Fejér László-Ődőn absent 

Fenechiu Cătălin-Daniel 
prezent, nu 

votează  

Firea Gabriela absentă 

Firu Stela absentă 

Florean Ovidiu-Iosif absent 
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Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela prezentă 

Genoiu Mihail prezent 

Georgescu Laura prezentă 

Ghica Cristian prezent 

Gorghiu Alina-Ștefania absentă 

Guran Virgil absent 

Hangan Andrei absent 

Hatos Adrian 
prezent, nu 

votează 

Humelnicu Marius prezent 

Ioan Raluca-Gabriela absentă 

Iordache Ion absent 

Iovanovici-Șoșoacă Diana prezentă 

Ivan Dan prezent 

Kovács Irina Elisabeta absentă 

Lavric Sorin  prezent 

László Attila 
prezent, nu 

votează 

Mateescu Sorin-Cristian prezent 

Matei Constantin-Bogdan prezent 

Matieș Călin-Gheorghe prezent 

Mazilu Liviu-Lucian prezent 
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Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio prezent 

Mihail Radu-Mihai prezent 

Mircescu Ion-Narcis  prezent 

Mirea Siminica  prezentă 

Mîndruță Gheorghiță prezent 

Mocioalcă Ion prezent 

Muntean Lucica Dina absentă 

Mureșan Claudiu-Marinel prezent 

Mutu Gabriel prezent 

Nazare Alexandru absent 

Neagu Ionuț prezent 

Neagu Nicolae absent 

Negoi Eugen-Remus prezent 

Niculescu-Țâgârlaș Cristian-

Augustin 

absent 

Novák Csaba-Zoltán 
prezent, nu 

votează 

Oprea Ștefan-Radu prezent 

Oprinoiu Aurel prezent 

Oros Nechita-Adrian absent 

Pandea Ciprian  absent 

Pauliuc Nicoleta absentă 
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Pălărie Ștefan prezent 

Petcu Toma-Florin absent 

Pistru Eusebiu-Manea  prezent 

Pîrvulescu Eugen absent 

Popa Maricel prezent 

Popescu Ion-Dragoș prezent 

Postică Andrei prezent 

Potecă Vasilică absent 

Poteraș Cosmin-Marian prezent 

Prioteasa Ion prezent 

Pufu Vlad-Mircea absent 

Puiu Ovidiu prezent 

Purcărin Bianca-Mihaela absentă 

Răducanu Sebastian prezent 

Resmeriță Cornel-Cristian absent 

Romașcanu Lucian prezent 

Rotaru Ion prezent 

Rujan Ion-Cristinel prezent 

Sbîrnea Liliana prezentă 

Scarlat George  absent 

Scântei Laura-Iuliana 
prezentă, nu 

votează 
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Spătaru Elena-Simona prezentă 

Stan Ioan prezent 

Stănescu Paul prezent 

Stocheci Cristina-Mariana prezentă 

Streinu Cercel Adrian prezent  

Stroe Felix prezent 

Tánczos Barna 
prezent, nu 

votează 

Târziu Claudiu-Richard  prezent 

Tîlvăr Angel absent 

Toanchină Marius-Gheorghe prezent 

Trifan Raoul-Adrian prezent 

Trufin Lucian prezent 

Turos Lóránd 
prezent, nu 

votează 

Țapu Nazare Eugen 
prezent, nu 

votează 

Vela Ion Marcel absent 

Vestea Mihail absent 

Viașu Cosmin-Cristian prezent 

Vicol Costel prezent 

Vlad Sergiu Cosmin prezent 
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Vlașin Sorin prezent 

Voiculescu Liviu-Dumitru absent 

Zamfir Daniel-Cătălin prezent 

Zob Alexandru-Robert prezent 
 

Vă mulțumesc.  

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul 

activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, invit 

membrii Birourilor permanente ale celor două Camere să se 

întrunească în sala de ședință a Biroului permanent al Camerei 

Deputaților pentru verificarea și numărarea voturilor exprimate și 

întocmirea procesului-verbal.  

Vom relua lucrările în plen după constatarea rezultatului 

votului de către membrii Birourilor permanente 

 

După pauză 

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,  

Reluăm lucrările și îl invit pe domnul deputat Daniel Suciu să 

prezinte procesul-verbal referitor la rezultatul votului asupra 

propunerii de acordare a încrederii Guvernului. 

Vă rog, domnule secretar. 
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Domnul Vasile-Daniel Suciu: 

Mulțumesc, doamnă președinte. 

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 secret cu bile, asupra cererii de acordare a încrederii 

Guvernului, au constatat următoarele:  

- numărul total al deputaților și senatorilor: 466; 

- numărul deputaților și senatorilor prezenți: 343; 

- numărul total de voturi exprimate: 272; 

- numărul de voturi anulate: 0; 

- numărul total de voturi valabil exprimate: 272, din care: 

- voturi pentru acordarea încrederii Guvernului: 88; 

- voturi contra acordării încrederii Guvernului: 184; 

- abțineri: 0. 

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (3) din Constituția 

României, republicată, Parlamentul acordă încrederea Guvernului cu 

votul majorității deputaților și senatorilor, adică minimum 234 de 

voturi pentru. 

Ca urmare a faptului că, din totalul de 466 de deputați și 

senatori, 88 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată 

că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru 

ca Parlamentul României să acorde încrederea Guvernului, 

programului și listei Guvernului prezentate de domnul Dacian Julien 
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Cioloș, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, și 

dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două Camere. 

Semnează membrii Birourilor permanente. 

Vă mulțumesc.  

Doamna Anca Dana Dragu: 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul 

votului consemnat în procesul-verbal citit în plenul celor două 

Camere, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere Guvernului 

asupra programului și listei Guvernului prezentate și dezbătute în 

această ședință comună.  

Doamnelor și domnilor deputați,  

Parlamentul nu a acordat votul său de încredere Guvernului, 

drept urmare, potrivit art. 93 din Regulamentul activităților comune, 

sub semnătura președinților celor două Camere, se va aduce de îndată 

această situație la cunoștința președintelui României, în vederea 

desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru. 

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, 

Lucrările fiind epuizate, declar închisă ședința comună a 

Camerei Deputaților și Senatului de astăzi. 

Vă mulțumesc.  

 

Ședința s-a încheiat la ora 12.53. 

 

 


