
 

 

S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 3 noiembrie 2020 

 

S U M A R 

 

1. Domnul senator Marian Pavel informează plenul Senatului că, începând cu data de 

28 octombrie a.c., demisionează din calitatea de senator. 

2 

2. Domnul senator Șerban Nicolae informează plenul Senatului asupra demisiei sale din 

Grupul parlamentar al PSD. 
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S T E N O G R A M A 

şedinţei Senatului din 3 noiembrie 2020 

 

Şedinţa a început la ora 14.22. 

 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, știu că v-a fost dor, și nouă ne-a fost dor să ne reunim în această formulă. 

O să vă rog să luați loc conform indicațiilor tehnice, și anume de a păstra distanța. Aveți 

marcate locurile pe care puteți sta și, evident, locurile pe care nu puteți sta, indiferent de cât de dor v-a 

fost unul de altul. 

Domnule Sibinescu, domnule Mazilu, stați de vorbă destul și acasă. Mai în dreapta puțin. 

Înainte de a intra în procedura acestei zile, avem două chestiuni prealabile din partea unor 

colegi. Dacă și le mențin, îi rog să vină la tribună. Domnul Pavel și domnul Șerban Nicolae. 

Domnul Marian Pavel: 

Bună ziua, stimați colegi! 

Am un anunț de făcut. 

Marian Pavel, senator ales în Circumscripția nr.23 Ialomița, îmi anunț demisia din plenul 

Senatului, începând cu data de 28 octombrie. 

Vă mulțumesc frumos. 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Acum – numai puțin, Șerban –, nici nu știu dacă să ne bucurăm sau să nu ne bucurăm pentru 

colegul nostru Marian, pe de o parte, ne bucurăm, pe de altă parte, nu ne bucurăm, grupul pierde un om 

pe care s-a bazat în acești 4 ani de zile, care a fost de foarte multe ori – știți foarte bine – liantul acestui 

grup, ca și Șerban, care urmează la microfon. 

Așa că să-i urăm succes lui Marian și să ne revedem, de ce nu, peste 4 ani de zile, cu succesele 

lui Marian în calitate de președinte al Consiliului Județean Ialomița. 

Domnule Șerban Nicolae, vă rog. 

* 

Domnul Șerban Nicolae: 

Mulțumesc. 

Doamnelor și domnilor senatori, 
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Este a 633-a intervenție a mea în plen, în Senat, în această legislatură. Am început cu 

depunerea jurământului în calitate de senator ales în Circumscripția nr.42 București pe listele 

Partidului Social Democrat. 

Intervenția de astăzi este pentru a anunța demisia mea din Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat, iar motivele, așa cum am transmis și în demisia depusă la partid, cei din conducerea 

Partidului Social Democrat le pot găsi ori de câte ori se privesc în oglindă. 

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru colaborare. (Aplauze.) 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Dacă mai sunt intervenții prealabile. 

Am primit un mesaj, mai multe mesaje de la câțiva colegi care sunt pe drum. Practic, o să 

începem ședința puțin… cu oarecare întârziere de vreun sfert de oră, timp în care sper să ajungă și toți 

cei care și-au anunțat prezența la acest plen. 

Mulțumesc. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Stimați colegi, 

Unul dintre colegii noștri a ajuns deja, celălalt este în apropiere, o să ajungă în scurt timp. 

Înainte de a face o verificare a cvorumului… Probabil va fi ultima ședință a noastră fizică din 

acest mandat. 

Am fost foarte mândru și bucuros să fac parte din acest grup, am primit foarte mult sprijin 

pentru prima dată în Parlament, sper că lucrurile le-am făcut frumos împreună. 

Săptămâna viitoare o să vină și o să primiți fiecare în parte și albumul în care o să regăsim 

interpretarea unor oameni din afară cu privire la noi. Sper să vă bucure privirea, să rămână o amintire 

dragă fiecăruia dintre dumneavoastră. 

Până atunci, dacă dintre dumneavoastră doriți să spuneți câteva cuvinte la microfonul central, 

vă rog să o faceți. 

Domnule Pop, întotdeauna aveți ceva de spus și n-o să vă oprească nimeni niciodată, știm 

lucrul ăsta, așa că acest microfon sau altele vă sunt la dispoziție. 

Domnule senator Savin, spuneți-ne și nouă cum e cu HORECA. 

PAUZĂ 

Domnul Robert-Marius Cazanciuc: 

Da, stimați colegi, am verificat cvorumul prin semnătură. 
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Din păcate, dintr-o prezență necesară de 68 de senatori, până în acest moment sunt înregistrate 

62 de prezențe. 

În aceste condiții, nu-mi rămâne decât să constat că nu avem cvorum și că această ședință nu 

poate fi legal constituită. 

Mulțumesc foarte mult pentru efortul făcut și aș vrea să vă invit aici, în fața pupitrului, să 

facem împreună o fotografie pentru a arăta cine este cu adevărat de partea poporului român. 

 

Ședința s-a încheiat la ora 14.48. 


