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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 1 septembrie 2020 

 

 

Lucrările ședinței au început la ora  11.07. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, o să vă rog să luați loc. 

Stimați colegi, va începe intonarea imnului. 

Vă rog să luați loc. 

Doamnelor și domnilor senatori, vă invit să ascultăm imnul național al României. 

(Se intonează imnul național al României.) 

Vă mulțumesc. 

Stimați colegi, bine ați revenit în sala de plen a Senatului. 

Ne bucurăm să ne revedem chiar și într-o formulă restrânsă. 

Declar deschisă cea de-a doua sesiune ordinară a Senatului din anul 2020, astăzi, 1 septembrie. 

Din totalul de 136 de senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența un număr de 

70 de colegi. 

Ședința plenului este condusă de vicepreședinte Cazanciuc, asistat de domnii secretari Marian 

Pavel și Mario Oprea. 

Stimați colegi,  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost distribuite, așa cum au fost ele stabilite de Biroul 

permanent și Comitetul liderilor. 

Dacă nu sunt observații, mergem mai departe. 

* 

Rog liderii grupurilor parlamentare să anunțe componența numerică a grupului parlamentar, 

precum și conducerea grupului. 

Din partea Grupului PSD, vă rog, domnule senator Radu Preda. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. 

* 

Înainte de a da citire cifrelor și oamenilor, vă rog cu toții să ținem un moment de reculegere în 

memoria victimelor pandemiei COVID și alături de familiile acestora, dacă sunteți de acord. 
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Vă mulțumesc. 

(Se păstrează un moment de reculegere.)  

Mulțumesc.  

* 

Din Grupul parlamentar PSD astăzi fac parte 71 de senatori. 

Conducerea grupului parlamentar este alcătuită după cum urmează: din Preda Radu-Cosmin – 

lider al grupului parlamentar; Bodog Florian, Craioveanu Lavinia, Mazilu Liviu, Matei Bogdan, 

Silistru Doina și Stocheci Mariana – vicelideri, iar secretar al grupului este domnul Marciu Ovidiu. 

În conformitate cu algoritmul politic, propunerile Grupului PSD pentru Biroul permanent al 

Senatului sunt după cum urmează: Cazanciuc Robert-Marius – pentru funcția de vicepreședinte, 

Corlățean Titus – pentru funcția de vicepreședinte, Valeca Șerban-Constantin – pentru funcția de 

vicepreședinte, Ganea Ion – pentru funcția de secretar, Pavel Marian – pentru funcția de secretar, 

Dunca Marius-Alexandru – pentru funcția de chestor, Stănescu Paul – pentru funcția de chestor. 

Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Radu Preda. 

Din partea Grupului PNL, domnul senator Daniel Fenechiu. 

Vă rog. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal numără în momentul de față 31 de senatori. 

Conducerea grupului este neschimbată față de sesiunea precedentă, în sensul că lider de grup 

este cel ce vă vorbește, Daniel Fenechiu; vicelideri – senatorii Ioan Cristina, Filipescu Răducu, 

Nicoleta Pauliuc și Pîrvulescu Eugen; secretar al grupului – Carmen Hărău, iar propunerile noastre 

pentru Biroul permanent sunt pentru membrii în funcție la momentul actual, în speță pentru 

vicepreședinte – Alina-Ștefania Gorghiu, pentru secretar – Mario Oprea și pentru chestor – Cornel Popa. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Daniel Fenechiu. 

Din partea Grupului USR, domnule senator Radu Mihail, vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Grupul parlamentar USR ca și în 2016 are 13 senatori. 
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Componența conducerii grupului nu se schimbă: lider de grup – Radu Mihail; vicelideri – 

Silvia Dinică, Ramona Dinu, George Marussi și Mihai Goțiu. 

Pentru Biroul permanent propunerea noastră de membru din partea USR este domnul George Dircă. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc domnului senator Radu Mihail. 

Din partea Grupului UDMR, domnul senator Cseke Attila. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Grupul parlamentar al UDMR numără 9 senatori. 

Lider este subsemnatul, Cseke Attila; vicelider – domnul senator Fejér Lásló; secretar al 

grupului – domnul senator Császár Károly; pentru funcția de chestor îl propunem pe domnul 

senator Tánczos Barna. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc, domnule senator Cseke Attila. 

Domnul Radu Mihail, doar o completare. 

Vă rog. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

O completare: secretarul Grupului USR este domnul senator Vlad Alexandrescu. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

E în regulă. Mulțumesc. 

Stimați colegi, pe ordinea de zi avem alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului. 

Conform art.26 alin.(1) din Regulamentul Senatului, alegerea se face la începutul fiecărei 

sesiuni parlamentare. 

Funcțiile din Biroul permanent ce revin fiecărui grup în sesiunea aceasta, așa cum au fost fost 

convenite de liderii grupurilor parlamentare: 

- PSD – 3 vicepreședinți, 2 secretari și 2 chestori; 

- PNL – un vicepreședinte, un secretar, un chestor; 

- USR – un secretar; 

- UDMR – un chestor. 

Propunerile au fost prezentate deja de către liderii grupurilor parlamentare. 
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Vă reamintesc că lista candidaților propuși pentru funcțiile din Biroul permanent se supune în 

întregime votului Senatului și se aprobă cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți. 

Votul, stimați colegi, astăzi, 1 septembrie, va fi secret, exprimat cu bile. 

Pe toată perioada exercitării votului secret cu bile, în sala de plen vor fi prezenți chestorii care 

înmânează bilele și secretarul care consemnează prezența senatorilor la vot, precum și l iderii 

grupurilor parlamentare. 

Având în vedere contextul epidemiologic, așa cum am procedat și la celelalte ședințe în care 

votul a fost secret, urmare a dialogului dintre liderii grupurilor parlamentare, a fost stabilit un interval 

orar pentru exercitarea votului cu bile. Cred că suntem deja puțin decalați. 

În intervalul orar 11.15 – 11.30, senatorii neafiliați la grupurile parlamentare, Grupul 

parlamentar UDMR, Grupul parlamentar USR și Grupul parlamentar al PNL, iar Grupul parlamentar 

al PSD de la 11.30. 

V-aș propune să decalăm acest interval cu un sfert de oră. Astfel, primele patru grupuri în 

intervalul 11.30 – 11.40 – cred că este suficient –, de la fără douăzeci Grupul parlamentar al PSD. 

Stimați colegi, potrivit dispozițiilor regulamentare, constatarea votului și întocmirea procesului-verbal 

se fac de către o comisie constituită din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. 

Urmează să alegem o Comisie de numărare a voturilor și întocmirea acestui proces-verbal. 

Rog reprezentanții grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru 

componența Comisiei de numărare a voturilor. 

Domnul senator Radu Preda, din partea Grupului parlamentar PSD – Comisia de numărare 

a voturilor. 

Domnul Radu-Cosmin Preda: 

Ca întotdeauna, Liviu Mazilu. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Grupul parlamentar PNL. 

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu: 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Ca întotdeauna, Mario Oprea. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Grupul parlamentar USR. 

Domnul Radu-Mihai Mihail: 

Domnul senator George Dircă. 
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Și profit acum, am o intervenție pe procedură, dacă îmi permiteți. 

Am dori să clarificăm de ce nu alegem și președintele Senatului, pentru că avem o situație de 

interimar care durează de foarte mult timp și cred că e momentul să facem acest lucru, natural este la 

începutul sesiunii parlamentare. 

Mulțumesc. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

S-a clarificat la Comitetul liderilor. 

Și UDMR. Spuneți că aveți pe altcineva în componență. 

Domnul Cseke Attila-Zoltan: 

Îl propunem pe domnul senator Császár Károly. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Nimeni nu vrea să schimbe nimic. 

Vă rog, stimați colegi. 

Mergem mai departe, atunci. 

Vă supun votului componența Comisiei de numărare a votului prin ridicare de mâini. 

Stimați colegi,  

Cine este pentru?  

Voturi împotrivă? 

Abțineri? 

Domnule Sibinescu, pentru, da? E în regulă. 

Mulțumesc.  

Stimați colegi, 

Înainte de a trece la exprimarea votului, vă prezint încă o dată lista candidaților propuși pentru 

funcțiile din Biroul permanent. 

Vicepreședinți: Robert Cazanciuc, Titus Corlățean, Valeca Șerban-Constantin, Gorghiu 

Alina-Ștefania. 

Secretari: Ganea Ion, Pavel Marian, Oprea Mario-Ovidiu, Dircă George. 

Chestori: Dunca Marius-Alexandru, Stănescu Paul, Popa Cornel, Tánczos Barna. 

Stimați colegi, urmează să exprimăm votul. 

Vă prezint procedura de vot secret cu bile prevăzută la art. 137 alin.(6) din Regulamentul 

Senatului, republicat. 
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Astfel, bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot 

„pentru” lista candidaților propuși pentru funcțiile din Biroul permanent. Bila albă introdusă în urma 

neagră și bila neagră introdusă în urna albă, înseamnă vot „contra”. 

Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă „abținere”. 

Stimați colegi, începem procedurile de vot. 

Rog chestorii să ocupe locurile destinate pentru înmânarea bilelor necesare votului. 11.00. Cred 

că putem începe acum. 

Domnul Dunca… Tánczos este? Domnule senator ne bucurăm că sunteți în rândurile noastre. 

(Discuții.) 

Stimați colegi, 

O să-l rog pe domnul secretar Mario Oprea să dea citire primului grup, așa cum a fost stabilit 

de Comitetul liderilor. 

Mai întâi senatorii neafiliați. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Bună ziua, distins Senat! 

Dacă permiteți dumneavoastră, am să îi ofer ocazia domnului senator Chisăliță Ioan să voteze 

primul, fiind o situație de urgență. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Înainte de a începe votul propriu-zis, am rugămintea ca membrii Biroului permanent, dacă vor 

fi votați, să rămână în sală după. 

Mulțumesc. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Vă mulțumesc. 

Urmează senatorii neafiliați la grupurile parlamentare: 

Dacă este prezent, domnul senator Baciu Gheorghe. Absent. 

Domnul senator Bădulescu Dorin-Valeriu – absent 

Doamna senator Covaciu Severica-Rodica – vă rog să votați –, prezentă 

Domnul senator Hadârcă Ion – absent… 

Scuzați-mă! Vă rog să mă scuzați, domnule senator. 

Hadârcă Ion – prezent 

Domnul senator Ilea Vasile – absent 

Domnul senator Iliescu Cătălin Lucian – absent 
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Domnul senator Ionaşcu Gabi – prezent 

Vă rog să votați. 

Domnul senator Lungu Vasile-Cristian – absent 

Domnul senator Marin Nicolae – absent 

Domnul senator Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton – vă rog să votați –, prezent 

Domnul senator Ruse Mihai – prezent 

Și domnul senator Ţuţuianu Adrian – absent 

Urmează Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România: 

Domnul senator Antal István-Loránt – prezent 

Domnul senator Császár Károly Zsolt – prezent 

Domnul senator Cseke Attila-Zoltan – prezent 

Domnul senator Derzsi Ákos – prezent 

Domnul senator Fejér László-Ődőn – absent 

Domnul senator László Attila – prezent 

Domnul senator Novák Csaba-Zoltán – prezent 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu (din sală): 

Eu am votat, să mă treci prezent. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Da. 

Domnul senator Tánczos Barna – prezent 

Și domnul senator Turos Lóránd – prezent 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Înainte de a trece la Grupul USR, am rugămintea: cei care ați votat să nu rămâneți în sală. 

Mulțumesc foarte mult. 

Vă rog, domnule Mario Oprea. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Mulțumesc. 

Se pregătește Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România și votează: 

Domnul senator Alexandrescu Vlad-Tudor – prezent 

Domnul senator Coliban Allen – absent 

Doamna senator Dinică Silvia-Monica – prezentă 

Doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona – absentă 
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Domnul senator Dircă George-Edward – prezent 

Domnul senator Fălcoi Nicu – absent 

Domnul senator Ghica Cristian – prezent 

Domnul senator Goţiu Remus Mihai – absent 

Domnul senator Lungu Dan – absent 

Domnul senator Marussi George-Nicolae – absent 

Domnul senator Mihail Radu-Mihai – prezent 

Doamna senator Presadă Florina-Raluca – absentă 

Și domnul senator Wiener Adrian – absent 

Urmează Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal: 

Domnul senator Badea Viorel-Riceard – absent 

Domnul senator Bulacu Romulus – prezent 

Vă rog să votați. 

Domnul senator Cadariu Constantin-Daniel – prezent 

Domnul senator Caracota Iancu – prezent 

Domnul senator Cazan Mircea-Vasile – absent 

Domnul senator Chirteş Ioan-Cristian – absent 

Domnul senator Chiţac Vergil – absent 

Domnul senator Cîţu Florin-Vasile – absent 

Domnul senator Cristina Ioan – prezent 

Vă rog să votați. 

Domnul senator Dănăilă Leon – absent 

Domnul senator Dumitrescu Iulian – absent 

Domnul senator Fenechiu Cătălin-Daniel – prezent 

Domnul senator Filipescu Răducu-George – absent 

Din partea Grupului USR, doamna senator Presadă Florina – vă rog să votați –, prezentă 

Domnul senator Gioancă Eugen – prezent 

Doamna senator Gorghiu Alina-Ştefania – prezentă 

Vă rog să votați. 

Doamna senator Hărău Eleonora-Carmen – prezentă 

Domnul senator Ilie Viorel – prezent 

Domnul senator Nicoară Marius-Petre – prezent 

Oprea Mario-Ovidiu – prezent 
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Voi vota la final. 

Doamna senator Pauliuc Nicoleta – prezentă 

Domnul senator Pereş Alexandru – prezent 

Domnul senator Pîrvulescu Eugen – absent 

Domnul senator Popa Cornel – prezent 

Domnul senator Popa Ion – prezent 

Doamna senator Scântei Laura-Iuliana – prezentă 

Vă rog să votați. 

Domnul senator Stângă George-Cătălin – prezent 

Domnul senator Şoptică Costel – absent 

Domnul senator Talpoş Ioan-Iustin – prezent 

Domnul senator Toma Cătălin Dumitru – absent 

Domnul senator Ţapu Nazare Eugen – absent 

Și domnul senator Vela Ion Marcel – absent 

Se pregătește Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat: 

Doamna senator Andronescu Ecaterina – prezentă 

Doamna senator Arcan Emilia – absentă 

Domnul senator Arcaş Viorel – prezent 

Domnul senator Avram Nicolae 

Domnul senator Avram ? Prezent. 

Domnul senator Bădălău Niculae 

Domnul senator Bădălău? 

Domnul senator Bodog Florian-Dorel – absent 

Domnul senator Botnariu Emanuel-Gabriel – prezent 

Domnul senator Brăiloiu Tit-Liviu – prezent 

Vă rog să votați. 

Domnul senator Breaz Valer-Daniel – absent 

Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel – prezent 

Mulțumesc. 

Domnul senator Cazanciuc Robert-Marius – prezent 

Domnul senator Cârciumaru Florin – prezent 

Domnul senator Chisăliţă Ioan a votat – prezent 

Domnul senator Corlăţean Titus – prezent 
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Domnul senator Costoiu Mihnea-Cosmin – absent 

Domnul senator Covaci Dorel – prezent 

Doamna senator Craioveanu Elena-Lavinia – prezentă 

Doamna senator Creţu Gabriela – prezentă 

Doamna senator Dan Carmen Daniela – absentă 

Domnul senator Deneş Ioan – prezent 

Domnul senator Diaconescu Renică – prezent 

Doamna senator Dima Carmen – prezentă 

Domnul senator Dogariu Eugen – prezent 

Domnul senator Dumitrescu Cristian a votat – prezent 

Domnul senator Dunca Marius-Alexandru – prezent 

Doamna senator Federovici Doina-Elena – absentă 

Domnul senator Fifor Mihai-Viorel – absent 

Domnul senator Ganea Ion – prezent 

Domnul senator Iordache Virginel 

Domnul senator Iordache? Absent. 

Domnul senator Iriza Scarlat – prezent 

Domnul senator Leş Gabriel-Beniamin – prezent 

Vă rog să votați. 

Domnul senator Lupu Victorel – prezent 

Domnul senator Manoliu Dan – prezent 

Domnul senator Marciu Ovidiu-Cristian-Dan – prezent 

Domnul senator Marin Gheorghe – prezent 

Domnul senator Matei Constantin-Bogdan – prezent 

Domnul senator Mazilu Liviu-Lucian – prezent 

Domnul senator Meleşcanu Teodor-Viorel – prezent 

Domnule senator Meleșcanu, vă rog să votați. 

Domnul senator Mihu Ştefan – prezent 

Doamna senator Mirea Siminica – prezentă 

Domnul senator Moga Nicolae – prezent 

Domnul senator Nicolae Şerban – prezent 

Domnul senator Niţă Ilie 

Domnul senator Niță? Prezent. 
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Vă rog să votați. 

Domnul senator Oprea Ştefan-Radu – prezent 

Domnul senator Orţan Ovidiu-Florin – prezent 

Domnul senator Pavel Marian – prezent 

Doamna senator Paţurcă Roxana-Natalia – absentă 

Domnul senator Pănescu Doru-Adrian – prezent 

Domnul senator Pop Gheorghe 

Domnul senator Pop Gheorghe? Absent… Prezent, scuzați-mă! Prezent. 

Domnul senator Pop Liviu-Marian – prezent 

Domnul senator Preda Radu-Cosmin – prezent 

Domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian – prezent 

Domnul senator Romaşcanu Lucian – prezent 

Domnul senator Rotaru Ion – prezent 

Domnul senator Salan Viorel – prezent 

Domnul senator Savin Emanoil 

Este? Domnul senator Savin? Prezent. 

Doamna senator Sbîrnea Liliana – absentă 

Domnul senator Sibinescu Ionuţ – prezent 

Doamna senator Silistru Doina – prezentă 

Domnul senator Simionca Ioan – prezent 

Domnul senator Smarandache Miron-Alexandru – prezent 

Domnul senator Soporan Aurel-Horea – prezent 

Domnul senator Stan Ioan – prezent 

Domnul senator Stănescu Paul – prezent 

Doamna senator Stocheci Cristina-Mariana – prezentă 

Domnul senator Teodorovici Eugen-Orlando – absent 

Domnul senator Toma Vasilică 

Domnul senator Toma? Prezent. 

Domnul senator Trufin Lucian – prezent 

Domnul senator Valeca Şerban-Constantin – prezent 

Domnul senator Vulpescu Ioan – prezent 

Și domnul senator Zamfir Daniel-Cătălin – prezent 

Reiau apelul: 
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Domnul senator Baciu Gheorghe 

Domnul senator Bădulescu Dorin 

Domnul senator Ilea Vasile 

Domnul senator Iliescu Lucian 

Domnul senator Lungu Vasile-Cristian 

Domnul senator Marin Nicolae 

Domnul senator Ţuţuianu Adrian 

Domnul senator Teodorovici Eugen – prezent, a votat 

Domnul senator Fejér László-Ődőn 

Domnul senator Coliban Allen 

Doamna senator Dinu Nicoleta-Ramona 

Domnul senator Fălcoi Nicu 

Domnul senator Goțiu Remus Mihai 

Domnul senator Lungu Dan 

Domnul senator Marussi George 

Și domnul senator Wiener Adrian 

Domnul senator Badea Viorel 

Domnul senator Cazan Mircea 

Domnul senator Chirteș Ioan-Cristian 

Senator Chițac Vergil 

Senator Cîțu Florin 

Senator Dănăilă Leon 

Senator Dumitrescu Iulian 

Senator Filipescu Răducu 

Senator Pîrvulescu Eugen 

Senator Șoptică Costel 

Senator Toma Cătălin Dumitru 

Senator Țapu Nazare Eugen 

Senator Vela Ion Marcel 

Doamna senator Arcan Emilia 

Domnul senator Bădălău Niculae 

Domnul senator Bodog Florian 

Domnul senator Breaz Valer-Daniel 
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Domnul senator Costoiu Mihnea 

Doamna senator Dan Carmen Daniela 

Doamna senator Federovici Doina-Elena 

Domnul senator Fifor Mihai 

Domnul senator Iordache Virginel 

Doamna senator Pațurcă Roxana-Natalia 

Doamna senator Sbîrnea Liliana 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

A fost încheiat apelul, luăm o scurtă pauză pentru numărarea voturilor. 

Vă rog să procedați la numărarea voturilor. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Da, stimați colegi, avem rezultatul votului. 

Îl rog pe domnul secretar Mario Oprea să dea citire. 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea: 

Sigur, domnule președinte. 

Proces-verbal referitor la rezultatul votului secret cu bile exprimat cu privire la alegerea 

vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Senatului. 

Ca urmare a rezultatului votului secret cu bine exprimat cu privire la alegerea vicepreședinților, 

secretarilor și chestorilor Senatului, s-au constatat următoarele: 

- numărul total al senatorilor – 136; 

- senatori prezenți – 97, numărul total al votanților, din care: 

- voturi pentru 95; 

- voturi contra 2; 

- abțineri zero; 

- voturi nule zero. 

Ca urmare a faptului că au întrunit votul majorității senatorilor prezenți, sunt declarați aleși ca 

vicepreședinți, secretari și chestori ai Senatului, în conformitate cu prevederile art.26 și art.137 din 

Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, următorii senatori: 
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- vicepreședinți: Robert-Marius Cazanciuc – Grupul parlamentar al PSD, Titus Corlățean – 

Grupul parlamentar al PSD, Șerban-Constantin Valeca – Grupul parlamentar al PSD, Alina-Ștefania 

Gorghiu – Grupul parlamentar al PNL; 

- secretari: Ion Ganea – Grupul parlamentar al PSD, Marian Pavel – Grupul parlamentar al PSD, 

Mario-Ovidiu Oprea – Grupul parlamentar al PNL, George-Edward Dircă – Grupul parlamentar al USR; 

- chestori: Marius-Alexandru Dunca – Grupul parlamentar al PSD, Paul Stănescu – Grupul 

parlamentar al PSD, Cornel Popa – Grupul parlamentar al PNL, Barna Tánczos – Grupul 

parlamentar al UDMR. 

Mulțumesc, domnule președinte. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Mulțumesc. 

Stimați colegi, 

Înainte de a închide ședința, aș vrea să-i mulțumesc în mod special pentru prezență doamnei 

senator Doina Silistru, care a făcut astăzi un efort foarte mare pentru a fi alături de noi. 

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința de astăzi, 1 septembrie. 

Urmează o scurtă ședință a Biroului permanent în această sală. 

Mulțumesc. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 11.52. 

 

 

 


