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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 2 septembrie 2019 

 

 

Şedinţa a început la ora 16.50. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, 

președintele Senatului, înlocuit de domnul Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului, 

asistați de domnii Marian Pavel și Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului. 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Vă rog să luați loc și să vă ridicați în picioare pentru intonarea imnului național. 

(Se intonează imnul național al României.) 

Stimați colegi, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Declar deschisă a doua sesiune ordinară a Senatului din anul 2019 și, implicit, ședința Senatului 

de astăzi, 2 septembrie. 

Vă anunț că, din totalul de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența 104 

colegi. 

Ședința plenului Senatului o voi conduce în calitate de președinte, asistat de domnul senator 

Marian Pavel și domnul senator Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului. 

* 

Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi a fost distribuită. 

Dacă nu sunt comentarii, supun votului ordinea de zi. 

Vă rog să votați. 

98 de voturi pentru, o abținere. 

Ordinea de zi a fost aprobată. 

Programul de lucru stabilit de Biroul permanent și de Comitetul liderilor este următorul: lucrări 

în plen până la ora 18.00; de la 16.50 ar urma – dar suntem în depășire – ședința Biroului permanent 

nou ales, ședința Comitetului liderilor; după aceea, aprobarea programului de lucru al Senatului pentru 

perioada 3 – 7 septembrie, dezbaterea inițiativelor legislative și așa mai departe, întrebări, interpelări. 

Dacă sunt intervenții în legătură cu acest program. 

Dacă nu sunt, vă rog să votați. 

5 fără cartelă – 106 voturi pentru și o abținere. (Discuții.) 
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* 

Am să vă rog să îmi permiteți să fac un anunț. 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Astăzi este ultima mea zi în calitate de președinte al Senatului României. A fost, fără doar și 

poate, o onoare și un privilegiu, pe care le voi prețui întotdeauna, să mă aflu, timp de cinci ani, în 

fruntea unei instituții a cărei istorii a început acum mai bine de un veac și jumătate. 

În numele acestei promisiuni am acționat pe parcursul celor cinci ani, și anume de a fi un 

președinte corect, echilibrat și echidistant. De asemenea, am promis că voi fi un președinte implicat, că 

nu voi asista pasiv la ceea ce se întâmplă în societatea românească și pe scena politică românească. Am 

militat, după cum știți, pentru un lucru care mi se pare esențial pentru democrația noastră, și anume ca 

drepturile și libertățile cetățeanului să fie ceva real, și nu doar o lozincă pe care foarte mulți o folosesc 

în campania electorală. De la această tribună, nu o singură dată, am denunțat abuzurile din sistemul de 

justiție. M-am bucurat de sprijinul multora dintre dumneavoastră, așa cum m-am bucurat și de 

susținerea media; a unei părți din media, evident. 

Este trist pentru mine să remarc că, din păcate, opoziția nu a înțeles această luptă pentru redarea 

justiției cetățeanului, pentru îndepărtarea influenței serviciilor de informații din actul de justiție și 

pentru eliberarea judecătorilor din orice presiune. Ei au înțeles că asigurarea independenței justiției 

este un asalt asupra justiției. Sper că acum au devenit mai înțelepți și nu ne vom opri la jumătatea 

drumului cu eliberarea totală a judecătorilor de orice influențe politice sau de altă natură și abia atunci 

când vom fi siguri că acest lucru e real și irevocabil înseamnă că ne-am încheiat misiunea. 

Celor care vor veni după mine la conducerea Senatului le spun că încă nu am răspuns, nici eu, 

nici dumneavoastră, cu privire la rolul Senatului în viitor astfel încât să nu mai existe această 

suprapunere de prerogative și atribuții între Camera superioară și Camera Deputaților.  

După cum vedeți, vorbim mereu în ultima vreme de necesitatea unei reforme constituționale, 

dar toată lumea se referă cu precădere la prerogativele Președintelui, pe care fiecare le consideră prea 

mari sau prea puține. Ei bine, eu cred că trebuie să desenăm în viitor care va fi rolul Senatului în 

arhitectura constituțională din România și cred că rolul Senatului în viitor trebuie să fie unul care să 

arate că ne adaptăm schimbărilor. Rolul Senatului în viitor îl văd ca o Cameră de reprezentare a 

comunităților locale. Avem un exemplu și mai multe exemple în Europa în acest sens. Și cred că rolul 

de dezbatere a marilor proiecte, care țin fie de siguranța națională, fie de politica externă, trebuie să fie 

aici, în Camera Senatului. 

După cum vedeți, nu m-am cramponat de această funcție, fie și în trecut, fie și acum. Am fost 

ministru și prim-ministru și am crezut cu tărie că funcțiile sunt făcute pentru oameni, și nu oamenii 

pentru funcții. Am ajuns în această funcție – trebuie să dau o explicație –, în această postură de 
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prestigiu din partea unei alianțe politice și mi se pare firesc să mă despart de această funcție odată ce 

respectiva alianță și-a încheiat existența. Din respect fac acest lucru: pentru democrație, pentru 

normele statului de drept și, nu în ultimul rând, și în numele bunului-simț. 

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături. Mă refer la dumneavoastră, doamnelor 

senatoare și senatori, toți cei care m-ați ajutat să-mi duc la bună îndeplinire sarcinile pe care le-am avut. 

Doresc să mulțumesc în egală măsură echipelor numeroase din cadrul Senatului care au lucrat în această 

perioadă, începând cu Secretariatul General, cu direcțiile de specialitate și, evident, îmi doresc să fi 

dezamăgit pe cât mai puțini și să fi confirmat așteptările a cât mai mulți dintre dumneavoastră. 

Voi continua să mă implic politic și să lupt pentru idealurile cu care mi-am început cariera 

politică. Pentru mine nu este nimic mai presus decât respectarea drepturilor și libertăților individuale și 

vreau să vă aduc la cunoștință că, dacă nu vom înțelege acest lucru esențial și elementar, atunci orice 

discuție despre democrație sau despre prosperitate este, practic, inutilă. Totul pleacă de la această 

necesitate absolut fundamentală de a respecta și Constituția, bineînțeles, și drepturile și libertățile care 

sunt garantate fiecărui cetățean. 

Vă mulțumesc foarte mult. 

Având în vedere că din acest moment funcția de președinte este vacantă și este nevoie de o 

alegere nu numai a Biroului permanent, dar și a viitorului președinte al Senatului, vă propun să luăm o 

pauză, în așa fel încât să se poată încheia această operațiune a propunerilor, astfel încât, în momentul 

în care facem alegerea Biroului permanent, să putem face aceasta pentru toate funcțiile. Ca atare, 

supun aprobării dumneavoastră încetarea lucrărilor în acest moment, luarea unei pauze și revenirea, 

evident, după pauză, cu propunerile de care v-am vorbit. (Discuții.) 

La balconul din dreapta mea este un grup de 33 de elevi premianți din comuna Ceplenița, 

județul Iași, împreună cu profesorii lor și cu domnul primar Dumitru Laiu. 

Vă rog să-i salutați. (Aplauze.) 

Ședința se suspendă, liderii de grup să treacă la discuții. 

* 

PAUZĂ 

Conducerea ședinței a fost preluată de domnul Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al 

Senatului. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Stimați colegi, vă rog să luați loc. 

Stimați colegi, 

Rog liderii grupurilor parlamentare să anunțe componența numerică a grupului, precum și 

conducerea grupului, conform prevederilor art.17 și 18 din Regulamentul Senatului. 
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Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PSD. 

Și, dacă sunteți de acord, se pot face și nominalizările pentru Biroul permanent în aceeași luare 

de cuvânt. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Grupul PSD numără acum 69 de membri. 

Componența biroului Grupului parlamentar al PSD, sesiunea parlamentară ordinară septembrie 

– decembrie 2019: 

- lider – Preda Radu-Cosmin; 

- vicelideri – Bodog Florian-Dorel, Craioveanu Elena-Lavinia, Marciu Ovidiu-Cristian-Dan, 

Mazilu Liviu-Lucian, Pațurcă Roxana-Natalia; 

- secretar – Stocheci Cristina-Mariana. 

Propunerile Grupului PSD pentru membri ai Biroului permanent al Senatului sunt următoarele: 

- pentru funcția de vicepreședinte – Cazanciuc Robert, Corlățean Titus, Valeca Șerban; 

- pentru funcția de chestor – Dunca Marius și Stănescu Paul; 

- pentru funcția de secretar – Ganea Ion și Pavel Marian. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

Grupul parlamentar al PNL. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Grupul parlamentar al PNL are 25 de membri: 

- liderul grupului – Florin Cîțu; 

- vicelideri – Mario Oprea, Răducu Filipescu, Eugen Pîrvulescu, Ioan Cristina, Eugen Țapu 

Nazare și Daniel Fenechiu; 

- secretar – Nicoleta Pauliuc. 

Propunerile Partidului Național Liberal pentru Biroul permanent: 

- vicepreședinte – Alina Gorghiu; 

- chestor – Cornel Popa; 

- secretar – Marcel Vela. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc. 
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Deci liderii de grup anunță… conducerile grupurilor numai se anunță, ceilalți vor fi votați. 

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al USR. 

Vă rog. 

Domnul Adrian Wiener: 

Domnule președinte, 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Grupul USR e format din aceleași persoane cu care am început această legislatură, în același 

număr, de 13. 

Liderul grupului – Adrian Wiener. 

Propunerea noastră pentru Biroul permanent rămâne, pentru funcția de secretar, doamna 

senator Silvia Dinică. 

Viceliderii Grupului USR vor fi domnii senatori Nicu Fălcoi, Mihai Remus Goțiu, Dan Lungu 

și doamna Florina Presadă. 

Țin să subliniez faptul că în cele cinci sesiuni parlamentare care au trecut norma noastră de 

reprezentare din Senat, din păcate, nu s-a regăsit și în Biroul permanent. Pe această linie, am depus o 

solicitare de corectare a acestei stări de fapt, asupra căreia o să vă rog să vă aplecați cu onestitate și cu 

aceeași transparență la care făcea recurs domnul președinte Tăriceanu. Vă rog să o luați în considerare 

și să obținem un răspuns favorabil. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Rog liderul Grupului parlamentar al UDMR. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Doamnelor și domnilor, 

Conducerea Grupului parlamentar al UDMR este asigurată de subsemnatul, Cseke Attila – 

lider, domnul senator Fejér László – vicelider și domnul senator Császár Károly, în calitate de secretar 

al grupului. 

Pentru funcția de membru în Biroul permanent, pentru funcția de chestor, îl propunem pe 

domnul senator Tánczos Barna. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

Liderul Grupului USR… deci, domnule, ați anunțat… 

Secretarul? Secretarul grupului nu l-ați anunțat. Sau nu s-a auzit. 
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Nu. Nu secretarul Senatului, secretarul grupului. 

Domnul Adrian Wiener: 

Îmi cer scuze.  

Domnul senator George Marussi rămâne în continuare secretar al Grupului Uniunii Salvați 

România. 

* 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă mulțumesc. 

Pe procedură, domnul senator Țuțuianu, înaintea Grupului ALDE. 

Vă rog. 

Domnul Adrian Țuțuianu: 

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

Vreau să informez Senatul că, începând cu data de astăzi, mă afiliez Grupului ALDE, întrucât 

PRO România nu are numărul de senatori necesar ca să facă un grup parlamentar propriu. 

Vă rog să luați act de această chestiune. 

Vă mulțumesc mult. 

Urez succes în această sesiune! 

* 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Marin. 

Domnul Nicolae Marin: 

Stimați colegi, 

Subsemnatul, Nicolae Marin, ales în Circumscripția electorală nr.16 Galați, începând de astăzi 

nu mai activez în Grupul Social Democrat și voi fi senator afiliat Grupului ALDE. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Independent, da? 

* 

Domnul senator Ilea, microfonul 3. 

Domnul Vasile Ilea: 

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință. 

Vreau să fac și eu un anunț. 

De astăzi voi activa în cadrul Grupului ALDE și voi acționa ca atare. 
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Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deveniți senator independent, înțeleg. 

* 

Domnule senator Niță, vă rog. 

Domnul Ilie Niță: 

Doamnelor și domnilor senatori, 

Subsemnatul, Niță Ilie, senator ales în Circumscripția nr.35 Suceava pe listele ALDE, vă aduc 

la cunoștință că, începând cu data de astăzi, sunt afiliat Grupului parlamentar al PSD. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

* 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Deci mai avem Grupul ALDE, domnule… 

Vă rog. (Discuții.) 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Domnule președinte… 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Pe procedură, vă rog. 

Domnul Florin-Vasile Cîțu: 

Pe procedură, domnule președinte. 

Înainte de a trece la Grupul ALDE, aș vrea să citim cei șapte membri ai Grupului ALDE care 

au fost aleși pe liste, să vedem dacă mai există Grupul ALDE sau nu, înainte de a-și anunța 

componența. 

Mulțumesc. 

Art.16 alin.(2). 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bun, suntem în altă procedură, îi anunțăm după aia. 

Grupul ALDE, vă rog frumos. (Discuții.) 

Vă rog, Grupul ALDE, domnul lider. 

Cine? Domnul Zamfir? Da? 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Domnule președinte de ședință, 

Stimați colegi, 
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Componența Grupului ALDE e următoarea: Călin Popescu-Tăriceanu – lider; domnul Hadârcă 

– vicelider, domnul Sibinescu – vicelider; domnul Simionca – secretar; domnul Marin Nicolae, care a 

aderat la Grupul ALDE – vicelider. 

Și asta este conducerea Grupului ALDE. 

Vă mulțumesc mult. 

Domnul Ion Marcel Vela (de la prezidiu): 

Procedură, domnul Alexandrescu. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă rog. 

Domnul Daniel-Cătălin Zamfir: 

Propunerea pentru membru permanent, conform algoritmului, și anume componenței grupului, 

este domnul Ion Popa. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Procedură. 

Domnule senator Alexandrescu, vă rog. 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu: 

Stimați colegi, 

Conform Regulamentului Senatului, art.16 alin.(2), pentru a putea forma un grup parlamentar 

trebuie ca acel grup să aibă șapte senatori aleși pe lista inițială a grupului. 

Și rog Grupul ALDE să specifice exact care sunt cei șapte senatori din Grupul ALDE care au 

fost aleși de cetățenii României ca reprezentanți ai ALDE, pentru a vedea dacă mai există acest grup 

parlamentar, înainte de a închide ședința. 

Mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă rog, liderul Grupului ALDE. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Îi mulțumesc domnului senator că ne poartă de grijă. Nu știu ce ne făceam! 

Fiți liniștit și dumneavoastră, și dumneavoastră, că toți cei care sunt membrii grupului sunt aleși 

pe lista partidului, pe lista ALDE. Cei care s-au raliat ulterior fac ca grupul, astăzi, să aibă 14 membri. 

Prin plecarea domnului Ilie Niță am scăzut, într-adevăr, la șapte membri. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Doamna vicepreședinte Gorghiu, vă rog, pe procedură. 
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Doamna Alina-Ștefania Gorghiu: 

Bună ziua! 

Stimați colegi, 

Mă bucur să vă revăd în această sesiune. 

Stimate domnule președinte interimar al Senatului, 

Vă rog să faceți un apel la toate grupurile parlamentare să începem cu dreptul și transparenți 

această sesiune parlamentară și fără trocurile obișnuite între PSD și ALDE. Și am să explic de ce. 

Astăzi, Grupul PSD – stimați colegi, dacă vrem să fim corecți, vom spune până la capăt – l-a 

desemnat pe colegul senator încă ALDE să reprezinte de la Ministerul de Externe, de unde a încurcat 

de vreo două ori ițele cu votul pe diaspora, Senatul României, în numele PSD. Corect până acum? 

Corect. Domnia Sa, în incertitudinea politică, ideologică – nu mi-e foarte clar, stânga, dreapta – în care 

trăiește, se află în rândurile ALDE, pe direcția mea. 

Dacă ați fi corecți, ați spune care este statutul domnului Meleșcanu. Pentru că, dacă domnul 

Meleșcanu va fi susținut de PSD la șefia Senatului, se nasc cele două scenarii: 

Unu. PSD – ALDE = love și merg în continuare împreună și susțin un senator ALDE la șefia 

Senatului. Și atunci nu e o problemă, dar să știm cu toții care este scenariul politic și să știm cu toții 

realitatea politică. 

Sau varianta doi, în cazul în care Grupul ALDE nu susține tot felul de trocuri din astea de doi 

lei și încercări de capacitare a unor senatori pe funcții pentru a avea o șansă la moțiunea de cenzură. Și 

atunci, dacă domnul Meleșcanu va pleca la PSD sau este dat afară de ALDE, Grupul ALDE din Senat 

nu mai are șapte senatori și nu mai este grup. 

Deci e foarte simplu. Ce cer eu acum nu este să vă clarificați poziția imediat. Mi-e limpede că este o 

tensiune în ambele grupuri, e problema dumneavoastră cum v-o limpeziți. Dar haideți să fim corecți și față 

de senatori, și față de electorat și să spuneți acum care sunt cei șapte senatori ai Grupului ALDE, dacă 

domnul Meleșcanu se află printre dânșii, astfel încât să poată constitui Grup ALDE în continuare, este 

foarte bine. Ședința următoare s-ar putea să avem o surpriză și atunci rămâne discuția deschisă. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc și eu. 

Vă propun o pauză de consultări de trei minute între liderii de grup, ca să vedem cum 

continuăm ședința. 

Mulțumesc. 

* 

PAUZĂ 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Stimați colegi, 
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Vă rog să luați loc. Vă rog să luați loc. 

În urma negocierilor, s-a ajuns la următoarea concluzie și la următoarea componență… 

Procedură, liderul PSD, vă rog. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Pentru că suntem în situația în care președintele de la… care până astăzi reprezenta în Biroul 

permanent, ca și configurație politică, Grupul ALDE, v-aș propune ca până la alegerea noului 

președinte al Senatului să rămânem pe actuala configurație politică a Biroului permanent. Și de îndată, 

la momentul în care se alege noul președinte al Senatului, se reface configurația, de așa manieră încât 

toate grupurile parlamentare să se regăsească în Biroul permanent conform ponderii și configurației 

politice. 

Mulțumesc. (Discuții.) 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Mulțumesc. 

Domnul senator Popa, pe procedură. 

Domnul Ion Popa: 

Stimați colegi, 

Înainte de aceasta, s-au anunțat… liderii grupurilor parlamentare au anunțat componența 

grupurilor parlamentare, ceea ce înseamnă o nouă arhitectură a Biroului permanent. În momentul în 

care grupurile parlamentare și-au anunțat numărul de senatori care le compun, se ține cont de acest 

lucru, iar algoritmul se face în funcție de numărul de senatori care au fost anunțați de la acest 

microfon. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Bun, acum s-au făcut două propuneri. 

Supun la vot propunerea liderului Partidului Social Democrat. 

Vă rog să votați. 

Deci cine nu are cartelă? 

Domnule senator Dunca, nu aveți cartelă? (Discuții.)  

Și ați votat „pentru”, da? 

Domnul Marius-Alexandru Dunca (din sală): 

Da, da, da. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

7 deci. Mai arătați o dată. 

94 și cu 7 – 101 voturi pentru, 2 contra, 2 abțineri. 

Deci Biroul permanent a rămas în vechea componență politică. (Discuții.) 
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Noile propuneri sunt: 

- Robert Cazanciuc – PSD, Corlățean Titus – PSD, Șerban Valeca – PSD, Gorghiu Alina-Ștefania – 

PNL, pentru funcția de vicepreședinte; 

- Pavel Marian – PSD, Ganea Ion – PSD, Vela Ion Marcel – PNL și Dinică Silvia-Monica – 

USR, pentru funcția de secretar; 

- Dunca Marius – PSD, Stănescu Paul – PSD, Popa Cornel – PNL, Tánczos Barna – UDMR, 

pentru funcția de chestor. 

Supun la vot întregul Birou permanent… 

Va trebui procedura de vot.  

Supun la vot procedura de vot – vot secret. 

Vă rog să votați. (Discuții.) 

107 voturi pentru. 

Supun la vot membrii Biroului, așa cum i-am notat. 

Vă rog să votați. 

Cu 86 de voturi pentru, 4 abțineri, zero voturi împotrivă, noul Birou permanent a fost votat. 

Vă rog ca, după intervenția pe procedură, noul Birou permanent să se întrunească pentru cinci 

minute. 

Vă rog. 

Din sală: Unde? 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

La „Constantin Stere”, da? 

Microfonul 2, pentru procedură, vă rog. 

Domnul Remus Mihai Goțiu: 

Bună ziua! 

Îmi pare rău că începeți din nou cu un abuz această sesiune. Am solicitat votul pe procedură 

înainte de a intra în procedură de vot. 

Vreau să subliniez: ceea ce s-a votat, acest Birou permanent, este în funcție doar până la 

votarea unui nou președinte al Senatului. După ce se votează acest președinte al Senatului, în funcție 

de reconfigurația din Parlament, se formează un nou Birou permanent. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Așa s-a votat. 

Deci vă rog, membrii Biroului permanent, la Sala „Constantin Stere”. 

* 

PAUZĂ 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Vă rog să luați loc. 
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Am rugămintea să dăm un vot pentru a prelungi astăzi, că este 18.05, programul de lucru cu 

încă câteva minute, până când terminăm procedurile interne. 

Vă rog să luați loc. 

Vă rog să luați loc pentru un vot pentru prelungirea programului de lucru până terminăm 

procedurile interne stabilite la Biroul permanent. (Discuții.)  

Prelungirea programului de astăzi cu câteva minute.  

Deci prelungirea programului de lucru de astăzi cu câteva minute, vă rog să votați. 

Cu 78 de voturi pentru, 3 abțineri, programul de lucru… (Discuții.)  

79 de voturi…, 80 – doi colegi care nu au cartele și sunt în sală; 80 de voturi pentru și 2 

abțineri. 

* 

În acest context, vă prezint programul de lucru pentru săptămâna viitoare: 

- marți, 3 septembrie: lucrări în comisiile... 

Domnul Marian Pavel (de la prezidiu): 

Săptămâna asta, marți, 3 septembrie. (Discuții.)  

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Pentru această săptămână, scuzați-mă, da! 

- marți, 3 septembrie: lucrări în comisiile permanente;  

- miercuri, 4 septembrie: declarații politice, lucrări în plenul Senatului;  

- joi, 5 septembrie: lucrări în comisiile permanente; 

- vineri, 6, și 7 septembrie: activități în circumscripțiile electorale. 

Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră programul de lucru. 

Cine este pentru? 87 de voturi. 

Colegii care nu au cartele cum au votat? Unu, doi, trei…, 89 de voturi pentru.  

Programul de lucru a fost aprobat. 

La Biroul permanent, ca informare, s-a stabilit… s-a hotărât ca, până la alegerea președintelui 

Senatului, să exercit eu atribuțiile de președinte.  

* 

Dar până atunci, trebuie să vă citesc un proiect de hotărâre. 

Ca urmare a demisiei domnului senator Călin Popescu-Tăriceanu din calitatea de președinte al 

Senatului, urmează să ne exprimăm votul cu privire la vacantarea funcției de președinte al Senatului. 

Voi da citire proiectului de hotărâre: 

Hotărâre 

privind vacantarea funcției de președinte al Senatului 
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În temeiul prevederilor art.64 din Constituția României, republicată, precum și ale art.28 

din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, republicat, cu 

modificările ulterioare, având în vedere demisia din funcția de președinte al  Senatului a domnului 

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu,  

Senatul adoptă prezenta hotărâre: 

Senatul ia act de demisia domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu din funcția de 

președinte al Senatului și declară vacantă această funcție. 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința de astăzi, cu respectarea prevederilor art.76 

alin.(2) din Constituția României, republicată. 

Supun votului proiectul de hotărâre privind vacantarea funcției de președinte al Senatului. 

Vă rog să votați. 

89 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. 

* 

Conform Biroului permanent al Senatului, întrebările și interpelările se depun în scris astăzi. 

(Discuții.) 

Scuzați-mă, domnul senator Tăriceanu. 

Domnule președinte, vă rog. 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Domnule președinte, 

Stimați colegi, 

Ca urmare a anunțului făcut de colegii senatori Țuțuianu, Marin Nicolae și Ilea Vasile, vă aduc 

la cunoștință că grupul are un număr de 14 senatori.  

Așa cum am discutat la ședința de Birou permanent, va trebui ca, după alegerea președintelui, 

să reconfigurăm Biroul permanent al Senatului întrucât nu s-a ținut cont de aceste calcule și de aceste 

ponderi care trebuie avute în vedere, conform Regulamentului.  

Și, totodată, doresc să vă aduc la cunoștință că împreună cu colegii, în baza Regulamentului, 

am decis să reconfigurăm grupul ca grup parlamentar mixt cu titlul…, cu denumirea – „Democrația”. 

Vă mulțumesc. 

Domnul Șerban-Constantin Valeca: 

Cred că pentru acest lucru trebuie să depuneți și în scris la Biroul permanent. 

Bun, vă mulțumesc mult și declar lucrările Senatului de astăzi închise. 

Vă mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 18.10. 


