
CATRE, 

BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI 

 

AVÂND ÎN VEDERE: 

- Moțiunea de cenzură intitulată ”Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României 

de a trăi!” inițiată în temeiul art. 113 din Constituția României și al art. 93 din Regulamentul 

activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, de către senatori și deputați 

aparținând Grupului Parlamentar al Partidului Uniunea Salvați România și Grupului 

Parlamentar al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, a fost înregistrată la Biroul 

Permanent al Senatului sub nr. 1240 din data de 3 septembrie 2021; 

-  Prevederile art. 113 alin. (2) din Constituția României:” (2) Moţiunea de cenzură poate 

fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se 

comunică Guvernului la data depunerii.” 

-Prevederile art. 94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și 

Senatului potrivit cărora: 

           ” (1) Moţiunea de cenzură iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al 

deputaţilor şi senatorilor se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului 

de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. 

Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 

zile de la data depunerii. 

          (2) Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost 

prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. 

                  (3) Data şi locul şedinţei comune, împreună cu invitaţia de participare, se comunică 

Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, cu 24 de ore înainte ca aceasta 

să aibă loc.” 

- Convocarea Birourilor permanente reunite pentru data de 6 septembrie 2021 în 

scopul prezentării moțiunii de cenzură sus menționate 

 

       Solicităm Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului ca anterior 

prezentării și comunicării către Guvern a moțiunii de cenzură și anterior stabilirii unui calendar 

pentru dezbaterea moțiunii de cenzură, să dispună verificarea prin Birourile permanente ale 

fiecărei camere, a îndeplinirii condițiilor procedurale stabilite de Constituție și de 

Regulamentul activităților comune, pentru exercitarea acesteia de către senatori și 

deputați, după cum urmează: 



 

1. Sub aspect procedural, solicităm Birourilor permanente reunite să dispună anterior 

prezentării moțiunii de cenzură, verificarea condiției de validitate a moțiunii de cenzură, 

constând în numărul minim de semnături ale inițiatorilor. 

     Potrivit prevederilor art. 113 din Constituție, moțiunile de cenzură nu pot fi initiate 

decât de cel puțin o pătrime din numărul total al senatorilor și deputatilor ca o condiție 

ad validitatem. 

           În urma lecturării listelor de semnături atașate de inițiatori moțiunii de cenzură se 

observă următoarele aspecte de neregularitate:  

- Mai multe semnături nu sunt prezentate în original, ci fotocopiate / scanate 

neîndeplinind cerința de semnătură olografă în original în dreptul numelui – prenumelui 

initiatorului (cel putin 12 semnături scanate, de ex. semnăturile de la pozitiile 60, 62 și 72) 

-  Unele semnături sunt redate cu ștersături ori corecturi efectuate direct pe text, prin 

suprapunerea unor linii corectoare (ex. pozitiile 43 si 44); 

- Există indicii temeinice că mai multe semnături ale unor senatori si deputati inițiatori 

ai moțiunii de cenzură nu corespund cu semnăturile acelorași parlamentari din listele de 

semnături pentru prezenta acestora la ședințele de plen ale fiecărei camere/la ședințele 

comisiilor. Este vorba de semnături total diferite de cele folosite de aceiași parlamentari în 

listele de prezență, ceea ce pune sub semnul întrebării veridicitatea și realitatea acestor 

semnături și implicit numărul obligatoriu de semnături cerut de Constituție pentru depunerea 

unei moțiuni de cenzură. 

- Din informatiile publice, unii parlamentari semnatari ai moțiunii nu se aflau în țară 

pentru a putea semna moțiunea de cenzură personal, în original. 

 

Învederăm Birourilor permanente reunite că o moțiune de cenzură nu poate fi depusă 

fără numărul minim necesar de semnături, prin urmare verificarea numărului și a 

autenticității semnăturilor este o obligație legală prealabilă etapei de prezentare si de 

comunicare a moțiunii de cenzură. Verificarea numărului de semnături, precum și a titularului 

semnăturii este importantă și din perspectiva verificării unei alte conditii constitutionale de 

validitate care prevede limitarea numărului de moțiuni de cenzură care pot fi initiate de 

parlamentari. Astfel, dacă moțiunea de cenzură ar fi respinsă, deputatii și senatorii care au 

semnat-o nu mai pot iniția o altă moțiune în aceeași sesiune parlamentară. 

Semnătura olografă a fiecărui initiator trebuie evidențiată în lista de semnături care 

însoțește moțiunea de cenzură, în original și fără ștersături sau corecturi de natură să 



reflecte lipsa sau revocarea consimțământului inițiatorului. Semnătura olografă a fiecărui 

initiator trebuie să fie rezultatul grafic al unei execuții personale a titularului și să îndeplinească 

cerințele stabilite prin art. 268 alin. (1) din Codul de procedură civilă: ”semnătura unui înscris 

face deplină credință, până la proba contrară, despre existența consimțământului părții care 

l-a semnat cu privire la conținutul acestuyia. Dacă semnătura aparține unui funcționar public, 

ea confer autenticitate acelui înscris, în condițiile legii”  

Întrucât prevederile Regulamentului activităților comune se completează cu prevederile 

aplicabile din Regulamentul Camerei Deputatilor si din Regulamentul Senatului, considerăm 

că sub aspect procedural, pentru verificarea existenței și a numărului semnăturilor inițiatorilor 

moțiunii de cenzură, sunt incidente și : 

*prevederile art. 168 alin. (2) din Regulamentul Senatului potrivit cărora: Președintele 

Senatului nu va supune dezbaterii moțiunile simple care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de 

art. 166 (ns. inclusiv cerintele de la art. 166 alin. 2 privind numărul minim de de inițiatori - o 

pătrime din numărul senatorilor). 

* prevederile art. 189 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor potrivit cărora: 

(4) Preşedintele Camerei nu va lua în considerare moţiunile simple care nu îndeplinesc 

cerinţele prevăzute la alin. (1) şi nici pe cele care vizează finalităţi specifice moţiunii de 

cenzură.( ns. inclusiv cerintele privind numărul minim de de inițiatori) 

Pe cale de consecință, nici Birourile permanente reunite nu ar trebui să încuviințeze 

prezentarea, comunicarea catre Guvern si dezbaterea unei moțiuni de cenzură care nu 

întrunește condițiile constituționale si regulamentare ad validitatem în privința 

numărului minim de semnături ale inițiatorilor.  

 

În considerarea aspectelor procedurale sesizate mai sus și neconforme cu Constitutia si 

cu prevederile regulamentare pentru exercitarea unei moțiuni de cenzură, solicităm Birourilor 

permanente reunite acordarea unui termen de 2 săptămâni pentru verificarea îndeplinirii 

conditiilor ad validitatem ale moțiunii de cenzura depuse de senatori si deputati USR si AUR.  

        Solicităm ca verificarea numărului minim necesar de semnături, precum si a autenticității 

semnăturilor inițiatorilor prin metoda comparării semnăturilor inițiatorilor din lista de 

semnaturi anexata motiunii de cenzură cu semnătura acelorasi parlamentari de pe alte înscrisuri 

precum lista de prezenta la sedintele de plen/ plen reunit/ comisii.  

Doar după verificarea îndeplinirii conditiilor ad validitatem cerute de Constitutie pentru 

inițierea unei moțiuni de cenzură, Birourile permanente reunite pot proceda la prezentarea 



moțiunii, comunicarea ei Guvernului precum și la stabilirea calendarului de dezbatere a 

moțiunii. 

 

Lider Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal – Senat 

  


