
 

 

 
 
 

S T E N O G R A M A 
şedinţei Biroului permanent al Senatului 

din ziua de marţi, 3 iulie 2012 
 
 
 

Şedinţa a început la ora 13.45. 
 
Şedinţa a fost condusă de către domnul senator Ioan Chelaru, 

vicepreşedintele Senatului. 
 
La şedinţă au participat: 
 
Membrii Biroului permanent: domnul senator Petru Filip – 

vicepreşedinte; domnul senator Laurenţiu Chirvăsuţă – 
vicepreşedinte; domnul senator Gheorghe David – secretar; domnul 
senator Vasile-Cosmin Nicula – secretar; domnul senator Gheorghe 
Marcu – chestor; domnul senator Dan-Radu Ruşanu - chestor. 

 
Liderii grupurilor parlamentare:  domnul senator Ilie Sârbu – 

PSD; domnul senator Mario-Ovidiu Oprea – PNL; domnul senator 
Fekete-Szabó András-Levente – UDMR; domnul senator Sorin-
Serioja Chivu – Grupul parlamentar progresist.                  

 
Invitaţi: domnul Ion Vărgău – secretar general; domnul 

Constantin-Dan Vasiliu – secretar general adjunct; domnul Gheorghe 
Constantin – secretar general adjunct;  doamna Constanţa Călinoiu – 
şeful Departamentului legislativ; domnul Gabriel Sterea – directorul 
general al Direcţiei Generale Secretariat General; doamna Elena 
Diaconu – directorul Direcţiei pentru lucrările Biroului permanent; 
doamna Simona Paraschiv – consilier Direcţia pentru lucrările 
Biroului permanent.  

 
* 



 2 
 

Domnul Ioan Chelaru: 
Stimaţi colegi, 
Constat că preşedintele Senatului nu este prezent la solicitarea 

noastră de convocare a Biroului permanent. 
Cred că prima dată ar trebui să desemnăm unul dintre 

vicepreşedinţi care să conducă şedinţa Biroului permanent de astăzi 
şi aş vrea să faceţi propuneri. Vă rog. 

 
Domnul Dan-Radu Ruşanu: 
Propun ca şedinţa Biroului permanent de astăzi, în lipsa 

preşedintelui Senatului, să fie condusă de domnul vicepreşedinte 
Ioan Chelaru. 

 
Domnul Ioan Chelaru: 
Există şi alte propuneri? Nu. Mulţumesc foarte mult pentru 

încredere. 
Cine este pentru? şapte voturi pentru. Mulţumesc. 
Nici un vot împotrivă.  
Câteva chestiuni prealabile, înainte de a vă aduce la cunoştinţă 

ordinea de zi. 
Stimaţi colegi, 
Trebuie să vă aduc la cunoştinţă că Biroul permanent al 

Senatului se compune în mod normal din 13 persoane, iar, la acest 
moment, datorită împrejurării că doi dintre colegii noştri au plecat, 
amândoi prin demisie, unul fiind ales preşedinte al unui Consiliu 
judeţean, cvorumul Biroului permanent este de 11 persoane. 

Constat că sunt prezenţi la şedinţa Biroului permanent de 
astăzi şapte colegi, lipsind nemotivat patru dintre colegii noştri. 

 
PUNCTUL 1: 

Cererea domnilor senatori Ioan Chelaru, Laurenţiu 
Chirvăsuţă şi Petru Filip, vicepreşedinţi ai Senatului, a 

domnilor senatori Gheorghe David şi Cosmin Nicula, secretari 
ai Senatului şi a domnilor senatori Dan-Radu Ruşanu, 

Gheorghe Marcu, chestori ai Senatului, de convocare a unei 
sesiuni extraordinare marţi, 3 iulie 2012, ora 17.00, pentru 

revocarea preşedintelui Senatului şi alegerea  
noului preşedinte al Senatului 
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Domnul Ioan Chelaru: 
Propunerea pentru ordinea de zi făcută de membrii Biroului 

permanent din grupurile parlamentare ale USL pentru astăzi este 
următoarea: 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) din Constituţia 
României, precum şi ale art. 36 alin. (1) şi art. 81 din Regulamentul 
Senatului, cei şapte membri ai Biroului permanent au solicitat 
convocarea unei sesiuni extraordinare a Senatului în data de 3 iulie 
2012, ora 17.00 cu următoarea ordine de zi: 

1. revocarea preşedintelui Senatului; 
2. alegerea noului preşedinte al Senatului. 
Aveţi în anexa la cerere şi motivarea pe care au făcut-o 

semnatarii cererii. 
Aveţi obiecţii cu privire la solicitarea făcută de convocare, 

astăzi 3 iulie 2012, la orele  17.00 a unei sesiuni extraordinare? 
Există puncte de vedere? Nu există. 

Supun aprobării dumneavoastră convocarea, astăzi, 3 iulie 
2012, la ora 17.00 a unei sesiuni extraordinare a Senatului, având ca 
ordine de zi:  

1. revocarea preşedintelui Senatului;  
2. alegerea noului preşedinte al Senatului. 
 
Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? 
Abţineri? 
Cu şapte voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, 

Biroul permanent a aprobat convocarea unei sesiuni extraordinare a 
Senatului, astăzi, 3 iulie 2012, la orele 17.00 cu ordinea de zi pe 
care v-am anunţat-o. 

Vă aduc la cunoştinţă că înainte de şedinţa de la ora 17.00 
vom avea o nouă şedinţă a Biroului permanent, probabil la ora 
16.50 pentru a stabili modul de desfăşurare a sesiunii extraordinare. 

Mai există alte puncte de vedere? Vă rog. 
 
Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
Numai o întrebare, domnule preşedinte. 
 
Domnul Ioan Chelaru: 
Vicepreşedinte… preşedinte de şedinţă. 
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Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
Ceea ce am hotărât noi ieri, 2 iulie 2012, şedinţa de la ora 

16.00 se mai ţine? 
 
Domnul Ioan Chelaru: 
Sigur, este programul obişnuit. Prima este o sesiune 

extraordinară, iar a doua sesiune extraordinară este cea pe care am 
aprobat-o acum. 

 
Domnul Fekete-Szabó András-Levente: 
Am înţeles. Va fi una extraordinară la ora 16.00 de 30 de 

minute. 
 
Domnul Ioan Chelaru: 
Exact. Mulţumesc. 
Declar închisă şedinţa Biroului permanent de astăzi. 

Mulţumesc. 
 
 
 
Şedinţa s-a încheiat la ora 13.50. 
 
 
 
 

 


