DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2011
Ședința din 11 ianuarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea deschiderii sesiunii extraordinare a Parlamentului.
2. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind componența
numerică și nominală a Biroului permanent.
4. Adoptarea proiectului de Hotărîre privind
țareaînfiin
comisiilor
permanente ale Parlamentului și componența lor numerică.
Şedinţa începe la ora 12.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, ședintele
Pre
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Ganaciuc,
Vă rog, să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că , la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați și-au înregistrat prezența 93 de deputați. N u s-au
înregistrat deputații: Oleg Babe nco, Alexandr Bannicov, Vladimir Eremciuc,
Artur Reșetnicov, Constantin Starîș, Inna Șupac.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Partea tehnică, eu vă rog, o clarificați în mod de lucru.
Stimați colegi,
Bună ziua.
Conform datelor anunțate , constat ședința de astăzi ca fiind deliberativă și
declar ședința și sesiunea extraordinară ale Parlamentului deschise. Rog să onorăm
Drapelul și Imnul Republicii Moldova. (Se intonează Imnul de Stat al Republicii
Moldova. Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
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Stimați colegi,
Această sesiune extraordinară a Parlamentului am convocat-o potrivit
uzanțelor Regulamentului forului legiuitor. Durata acestei sesiuni a fost fixată prin
dispoziție între 11 și 18 ianuarie, potrivit cerințelor legale, cu următoarea ordine de
zi, de fapt marea majoritate a acestor puncte pe ordinea de zi sînt legate de
încheierea exercițiului de formare a organelor de lucru ale Parlamentului, în speță
alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului, formarea Biroului permanent al
Parlamentului, constituirea comisiilor permanente ale Parlamentului, acceptarea
declinării împuternicirilor de către Guvern, examinarea unor proiecte de acte
legislative și acordarea votului de încredere noului Guvern. Acestea sînt subiectele
propuse pentru agenda ședințelor sesiunii extraordinare a Parlamentului și aș dori
să vă propun, stimați colegi, să purcedem la examinarea lor.
Dar, înainte de a începe examinarea acestora, potrivit tradi
țiilor care au
devenit bune în Parlament, vreau să vă anunț că în perioada premergătoare ședinței
de astăzi a plenului Parlamentuluiși -a sărbătorit ziua de na
ște re colegul nostru
domnul Grigore Belostecinic. Să-l felicităm și să -i dorim multă sănătateși mult
noroc. (Aplauze.)
Pentru subiectele care vizează ordinea de zi. Vă readuc aminte că în cadrul
ultimei ședințe a sesiunii precedente au fost aleși vicepreședi nții Parlamentului,
mai rămîne încă o funcție vacantă care revine Fracțiunii parlamentare a Partidului
Comuniștilor. În acest context, mă adresez cu întrebarea către conducerea
formațiunii, către conducerea grupului parlamentar, dacă o decizie în acest sens a
fost adoptată și dacă se înaintează această candidatură din partea Fracțiunii PCRM
pentru ședința de astăzi?
Microfonul nr.3, vă rog.
Doamna Maria Postoico – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Fracțiunea Partidului Comuniștilor, la moment, ne abținem pentru a înainta
candidatura la postul de vicepreședinte. Și facem o pauză pentru viitor de a înainta
această candidatură.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Vă mulțumesc, doamnă Postoico.
Deci acest subiect rămîne în continuare deschis.
Următorul subiect, la care am făcut referin
ță, este formarea Biroului
permanent al Parlamentului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului,
noi cu dumneavoastră pentru început trebuie să stabilim componența numerică a
Biroului permanent.
Aș veni cu propunerea către dumneavoastră să instituim Biroul permanent în
componență de 12 persoane, inclusiv acele persoane care sînt membri ai Biroului
din oficiu.
Sînt alte propuneri alternative? Nu sînt.
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În acest context, stimați colegi, voi supune votului proiectul de Hotărîre a
Parlamentului. De fapt, nu, procedăm altfel, exact cași data trecută, decît să
mergem cu hotărîri ale Parlamentului separate, eu propun să ne mișcăm înainte cu
un singur proiect de hotărîre, care ar conține atît aprobarea componenței numerice,
cît și aprobarea componenței nominale a Parlamentului.
Dacă ținem cont de această propunere, care, în mod tacit, este acceptată și
va fi supusă votului pu
țin mai tîrz iu, calculele ne demonstrează, reieșind din
12 membri ai Biroului permanent – 4 îi calculăm din oficiu și anume Președintele
și vicepreședinții Parlamentului.
Avem în continuare următoarele cote: Frac
țiunea PCRM
– 3 persoane,
Fracțiunea PLDM – 3 persoane, Fracțiunea PD – 1 persoană, Fracțiunea PL –
1 persoană. În totalitate 8 plus cei 4 membri din oficiu – 12. Deci aceste calcule
revin drept cote de participare la Biroul permanent potrivit cotei de participare în
cadrul Parlamentului. Nu este o inven
ție, am
efectuat doar un simplu calcul
matematic.
Și, în această ordine de idei, stima
ți colegi
conducători ai grupurilor
parlamentare, pentru a nu anunța pauze, să nu fie cu supărare, pierdere de timpși
tergiversarea acestei ședințe, m -aș adresa către dumneavoastră cu rugămintea să
enunțați de la microfoanele din sală care sînt acele persoane delegate de către
fracțiuni în calitate de membri ai Biroului permanent al Parlamentului.
Microfonul nr.3, vă rog.
Doamna Maria Postoico:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule Președinte,
Totuși nu este clar referitor la cota-parte. Fiindcă nouă ne revin nu
3 membri, dar 4 totuși și plus acel care este de rezervă, adică vicepreședintele.
Acesta e un moment.
Și al doilea moment. Proporționalitatea totuși revine ca noi să avem
5 membri din cei 12.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc pentru această întrebare.
Doamna Maria Postoico:
Acesta e un moment. Și al doilea moment. Ar fi poate mai bine, mai
echitabil dacă numărul de membri ai Biroului ar fi impar și nu par, fiindcă totuși
eu înțeleg că dumneavoastră, ca Președinte, aveți votul principal, dar oricum ar fi
mai bine ca să fie impar.
Domnul Marian Lupu:
Deci pentru mine nici o problemă. Nu ți,uitacînd am făcut această
propunere ca Biroul permanent să fie constituit din 12 persoane, am și întrebat
imediat dacă sînt propuneri alternative la acest subiect?
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Deci ceea ce ați spus dumneavoastră, de fapt, ar fi o propunere alternativă,
dacă doriți. Nu, noi nu am votat. De acord.
Acum rugămintea pentru Secretariat. Domnule Ganaciuc,ți, da
vă
rog,
explicație de aici, de la tribună, cu aceste calcule, cu 3, 3, 1, ceea ce am invocat și
eu. Vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Noi am efectuat calculele privind distribuirea funcțiilor în Biroul permanent
și în comisiile parlamentare conform reprezentării proporționale a fracțiunilor în
Parlament.
PCRM îi revin 3 locuri în Biroul permanent plus un loc de vicepreședinte al
Parlamentului, care va intra în componența B iroului permanent din oficiu. PLDM
– 3 membri ai Biroului permanent, PD – 1, PL – 1.
De tot 8, plus 4 din oficiu, este egal cu 12.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc, domnule Ganaciuc.
Microfonul nr.3.
Doamna Maria Postoico:
Domnule Președinte,
Totuși, dacă luăm cifra 12, noi trebuie să calculăm proporțional și cota parte să fie din 12, atunci intrăși acei din oficiu și acei care nu sînt din oficiu. Și
atunci o să fie cu totul alte calcule. Pentru fiecare frac țiune – proporționalitatea.
Eu înțeleg că la dumneavoastră mai sînt 2–3 și 2 din oficiu, și încă 2 în afara
oficiului, dar totuși …
Ori trecem la 13 numericși atunci o să fie propor
țional sau, într -adevăr,
luăm de la cifra 12 proporțional pentru fiecare fracțiune, toți împreună și din oficiu
și ceilalți care sînt din fracțiune. Desigur că toți sînt membri ai Biroului.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Toți sînt membri ai Biroului permanent.
În fond, vreau să vă spun că, într-adevăr, membrul Biroului permanent…
careva avantaje în acest sens… nu îmi aduc eu aminte, dar aceasta mai puțin
contează. Contează, într-adevăr, corectitudinea acestui exercițiu al nostru, pe care
trebuie să mergem.
Deci propunerea care a fost. Prima. 12 persoane componența numerică a
Biroului permanent. A mai venitși din partea conducerii Fracțiunii PCRM o altă
propunere alternativă: 11 sau 13. Rog să precizați, ca să avem ce să supunem
votului.
Microfonul nr.3, vă rog frumos.
Domnul Grigore Petrenco – Fracțiunea PCRM:
Totuși eu vreau să atrag atenția la articolul 12 din Regulamentul
Parlamentului, care trebuie să fie respectat.
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Alineatul (1). Biroul permanent al Parlamentului este organul de lucru al
acestuia și se formează ținîndu-se seama de reprezentarea proporțională a
fracțiunilor în Parlament.
De aceea, noi insistăm să fie un număr impar, 13 membri în Biroul
permanent. Și, respectiv, să calculăm proporțional cărei fracțiuni cîte locuri îi revin
în Biroul permanent.
Deci dacă calculăm proporționalitatea, Fracțiunii PCRM îi revin 5 locuri în
Biroul permanent.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Deci eu rog liderii grupurilor parlamentare să vă expuneți , înainte de a
supune votului, opinia la acest subiect. Ini
țial , propunerea a fost de 12 membri,
acum propunerea alternativă este de 13 membri, pentru a urma cu exactitate
proporționalitatea indicată potrivit Regulamentului.
Microfonul nr.3.
Domnul Eduard Mușuc – Fracțiunea PCRM:
Stimați colegi,
Vreau să vă atrag atenția asupra următorului fapt: Biroul permanent al
Parlamentului în întregime, inclusiv cu membrii din oficiu, trebuie să fie
reprezentativ.
În această situație, deoarece dumneavoastră aveți mai mulți membri din
oficiu care vor fi prezenți în Biroul permanent, înseamnă că noi din start membri
simpli, care vor fi aleși și înaintați din partea fracțiunii, trebuie să fie mai mulți.
Dacă sînt 12, noi propunem să fie 13 membri ai Biroului permanent și 5 din
partea Fracțiunii PCRM: 4 înaintați din partea fracțiunii și unul, eventual, dacă va
fi înaintat un vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bine. Avem cu dumneavoastră 2 opțiuni, stimați colegi
Prima opțiune.
Microfonul nr.3.
Domnul Eduard Mușuc:
Da și o precizare. Chiar din 12 membri ai Biroului permanent, dacă
recalculăm proporțional, în orice caz, trebuie să avem nu mai puțin de 5.
Domnul Marian Lupu:
De acord. Continuăm. Două propuneri avem. Prima propunere: 12 membri ai
Biroului permanent. A doua propunere: 13 membri ai Biroului permanent,
componență numerică. Voi supune votului aceste propuneri în ordinea în care ele
au fost înaintate, totuși ca să avem un punct de plecare.
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Stimați colegi,
Rog votul dumneavoastră. Cine este pentru o componen
ță numerică de
12 persoane a Biroului permanent, rog să voteze.
Numărătorii,
Eu rog foarte mult să îmi fie anunțate rezultatele pe sectoare.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 1.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr.1?
Zero voturi.
Domnul Sergiu Stati – Fracțiunea PCRM:
Eu vreau să concretizez. Prezidiul votează, adică sînt calculate voturile din
Prezidiu în sectorul nr.1 sau nu?
Domnul Marian Lupu:
Da. Mereu a fost așa.
Domnul Sergiu Stati:
Atunci 1.
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
1.
1?
3 voturi în sectorul nr.1.
Sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 23.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
N u m ă r ă t o r i i:
Fără Prezidiu.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul... Eu vă rog frumos, acei care asigură partea tehnică, atunci cînd
este vorba de anunțarea rezultatelor, nu așteptați, vă rog e u, să zic microfonul
cutare sau cutare, ele să fie incluse în mod automat.
Sectorul nr.3?
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N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 33.
Domnul Marian Lupu:
– 33.
59 de voturi „pro”.
Împotrivă? Eu am spus împotrivă, țistima
împotrivă, anunțați, vă rog, rezultatele.

colegi. Dacă este cineva

N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.1 – 29.
Domnul Marian Lupu:
– 29.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.2 – 7.
Sectorul nr. 3 – 0.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc.
36 de voturi „împotrivă.” Deci cu 59 „pro” și 36 „împotrivă” se adoptă
decizia de a institui Biroul permanent cu o componen ță numerică de 12 persoane.
Acum, rămîne în continuare subiectul care vizează componența nominală a
Biroului permanent. Deci calculele care ne-au fost prezentate de Secretariat indică
următoarele proporții : 3:3:1:1. Colegii de la Frac
ți unea PCRM au venit cu altă
idee. Oricum, în acest exercițiu el trebuie să fie dus pînă la bun sfîr
șit potrivit
votului.
Eu aș ruga grupurile parlamentare să înainteze candidaturile pentru calitatea
lor de membri ai Biroului permanent.
Microfonul nr. 3.
Domnul Eduard Mușuc:
Stimate domnule Președinte,
Eu vă rog foarte frumos, să calculăm, în conformitate cu articolul 12 al
Regulamentului, numărul de membri care ne revine nouă. Deoarece noi am aprobat
componența numerică a Biroului permanent – 12 persoane, ceea ce înseamnă că
noi trebuie să avem 5 membri în Biroul permanent, înaintați din partea Fracțiunii:
4 acum și 1 eventual, 4,9 – 5. 4 care înaintăm acumși 1 în situația în care vom
înainta candidatura la funcția de vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
De acord.
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Domnul Eduard Mușuc:
Din oficiu – 1 și 4 – înaintați din partea…
Domnule Diacov,
Luați calculatorul, dacă nu îl aveți pot să vi-l ofer, și calculați.
Domnul Marian Lupu:
Să procedăm în felul următor. Eu, privind această listă, văd că, de fapt,
există o singură… puțină liniște, stimați colegi, există un singur subiect. Aici nu
sînt probleme cu numărul de reprezentanți ai fracțiunilor PDM, PL. Practic ,
discuția se poartă între PCRM – 3, PLDM – 3. Or, cum se insistă: PCRM – 4,
PLDM – 2, funcție de proporționalități.
Eu zic în felul următor, văd că nu ne descurcăm noi fără ca să luăm o scurtă
pauză să punem în discuție aceste lucruri, e u aș anunța, în acest context, întradevăr, o scurtă pauză, pentru a purta aceste discuții pînă la fără un sfert 13.00,
adică 25 de minute. După care, la fără un sfert 13.00 reluăm ședința în speranța că
găsim o soluție în acest context.
Vă mulțumesc.
PAUZĂ
*
***
DUPĂ PAUZĂ
Domnul Marian Lupu:
Reluarea ședinței Parlamentului, puțin mai devreme decît ora anunțată. În
sală constat prezența cvorumului.
Deci după consultările purtate acum, de o manieră ad-hoc, în spiritul unei
ambianțe europene, unei ambianțe civilizate, de respect reciproc și de colaborare în
cadrul Legislativului Țării, și sînt niște principii arhinecesare în situația actuală și
pentru Legislativ, și pentru Republica Moldova în general, cred că este cazul să
facem un pas înainteși să propunem colegilor noștri, plus o persoană din partea
opoziției parlamentare în componența Biroului permanent al Parlamentului.
În modul în care, dincolo de persoanele care intră în componen
ța Biroului
permanent din oficiu, proporțiile să fie. Și aceste persoane sînt patru, inclusiv un
reprezentant al Fracțiunii PCRM, care va fi desemnat, puțin mai tîrziu, în calitate
de vicepreședinte al Parlamentului.
Deci ziceam că dincolo de aceste patru persoane din oficiu, propor
țiile ar fi
următoarele:
PCRM – 4, la acel 1 care e din oficiu, deci în totalitate 5.
PLDM – 3, plus din oficiu, deci 4.
PD – 1.
PL – 1.
În totalitate 13 persoane.
Sper că este o soluție, care reintroduce sau asigură un echilibru în acest sens
și asigură în continuare colegialitatea activității noastre.
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Acum, stimați colegi, eu aș ruga, luînd în considerare aceste cifre enunțate,
de la microfon să-mi fie propuse candidaturile din partea grupurilor parlamentare,
în calitate de membri ai Biroului permanent.
Eu vă rog, liderii fracțiunilor. Sînteți gata sau nu?
Doamna Postoico, microfonul nr. 3.
Microfonul nr. 3, vă rog.
Doamna Maria Postoico:
Da, vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule Președinte,
Totuși numeric cîți membri avem? 12 sau 13?
Domnul Marian Lupu:
13. Dar… din 13.
Doamna Maria Postoico:
13. Dar, îmi cer iertare, dumneavoastră sînteți versat foarte bine în procedura
Regulamentului și de aceea ar fi bine ca să anulați votul care a fost cu 12.
Domnul Marian Lupu:
Doamnă Maria, sînt foarte versat. Dați -mi voie să vă spun o chestie. Eu, la
urma urmei, în sfîrșit, aș vrea numele de familie ale oamenilor și după aceasta eu
știu ce să fac. Și ca procedură, și de anulare, și de revotare…
Doamna Maria Postoico:
Bine, dar atunci…
Domnul Marian Lupu:
Tot, cumsecade.
Doamna Maria Postoico:
Dar dumneavoastră ați pus la vot atunci, iată care este problema.
Domnul Marian Lupu:
Știu, știu.
Doamna Maria Postoico:
De aceea, vă reamintesc că, dacă aveți...
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc foarte mult.
Doamna Maria Postoico:
Da, poftim.
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Domnul Marian Lupu:
Numele, vă rog.
Doamna Maria Postoico:
Deci Fracțiunea PCRM înaintează următoarele candidaturi: Muntean Iurie,
Postoico Maria, Vlah Irina, Vitiuc Vladimir.
Domnul Marian Lupu:
Așa, Maria Postoico – 3.
Doamna Maria Postoico:
Muntean, Postoico, Vlah, Vitiuc.
Domnul Marian Lupu:
Vlah, Vitiuc.
Vă mulțumesc.
Vă rog, celelalte grupuri parlamentare.
Microfonul nr. 4.
Domnul Mihai Godea – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat înaintează pentru
Biroul permanent al Parlamentului următorii deputa
ți: Godea Mihai, Streleț
Valeriu și Balan Ion.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr. 3.
Domnul Igor Corman – Fracțiunea PD:
Domnule Președinte,
Fracțiunea Partidului Democrat înaintează candidatura domnului Dumitru
Diacov, președintele Fracțiunii.
Domnul Marian Lupu:
Da, microfonul nr. 5, vă rog.
Domnul Valeriu Munteanu – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
Doar o mică precizare. Frac
țiunea Partidului Democrat are 3 membri în
Biroul permanent. Iar conform calculelor enun
țate de dumneavoastră, Fracțiunea
Partidului Liberal – 1. În mod normal trebuie să fie 2 și 2.
Domnul Marian Lupu:
Aplaudați, vă rog, sectorul nr. 1. Frumos, bine. (Rîde).
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Deci să nu uitați o chestie, dragii mei, că noi, de fapt, am discutat lucrurile
acestea azi dimineața, în cadrul ședinței Alianței, și parcă am ajuns la o concluzie,
că discutăm, ajungem la o careva decizieși venim aici în sală cu această decizie
consolidată.
Cu atît mai mult, să nu uităm că este o situa
ție temporară, pe care o fixăm.
Temporară.
Domnul Valeriu Munteanu:
Atunci cerem o mică pauză pentru consultări.
Domnul Marian Lupu:
Cîte minute?
Domnul Valeriu Munteanu:
5.
Domnul Marian Lupu:
5 minute. Bine, 5 minute pauză.
Eu rog, deputații, nu plecați de la locurile dumneavoastră, chiar vă rog, nu
părăsiți sala. Reluăm ședința la fără 10 minute 13.
Mulțumesc.
PAUZĂ
*
***
DUPĂ PAUZĂ
Domnul Marian Lupu:
Da, continuăm.
Microfonul nr.5.
Domnul Valeriu Munteanu:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Totuși, conform criteriului proporționalității, din 13 membri ai Biroului
permanent, Fracțiunii Partidului Liberal îi revin doi membri. La această etapă,
Partidul Liberal deleagă o singură persoană, este vorba de pre
ședintele Fracțiunii,
domnul Ion Hadârcă. Cea de-a doua persoană va intra în funcție mai tîrziu.
Mersi.
Domnul Marian Lupu:
Da, mulțumesc și eu.
Deci la etapa actuală domnul Ion Hadârcă, da? Înșaa mod, stimați colegi,
toate grupurile parlamentare
și
-au înaintat propunerile pentru componen
ța
nominală a Biroului permanent.
Înainte de a adopta proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind
componența numerică și nominală a Biroului permanent a Parlamentului, ținînd
cont de faptul că anterior, în procesul de discu
ții, am ajuns să supunem votului
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inclusiv componența numerică doar de 12 persoane pentru Biroul permanent,
ulterior, în continuarea acestor discuții, am ajuns la alte concluzii.
Permiteți-mi, potrivit normelor de procedură, să supun votului anularea
votului precedent asupra componen
ței numerice de 12 persoane ai Biroului
permanent. Cine este pentru, rog să voteze.
Majoritatea. Vă mulțumesc. Votul precedent a fost anulat.
Acum voi supune votului proiectul de Hotărîre a Parlamentului privind
componența numerică și nominală a Biroului permanent.
În temeiul articolului 12 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul
adoptă prezenta hotărîre.
Articolul 1. Se stabile
ște componența numerică a Biroului permanent al
Parlamentului în număr de 13 membri.
Articolul 2. ședintele,
Pre
prim
-vicepreședintele și vicepreședinții
Parlamentului sînt membri ai Biroului permanent al Parlamentului din oficiu.
Articolul 3. Se ia act de numirea de către
țiunile
frac parlamentare în
componența Biroului permanent al Parlamentului a următorilor deputați: Iurie
Muntean, Maria Postoico, Irina Vlah, Vladimir Vitiuc, Mihai Godea, Valeriu
Streleț, Ion Balan, Dumitru Diacov, Ion Hadârcă.
Articolul 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărîre, rog să voteze.
Vot unanim.
Vă mulțumesc.
Prezentul proiect de hotărîre a Parlamentului este adoptat.
În continuare, stimați colegi, după constituirea Biroului permanent urmează
să înființăm comisiile parlamentare permanente.
Potrivit articolului 16 din Regulament, comisiile permanente se aleg pe
întreaga durată a legislaturii. Numărul comisiilor, denumirea acestora, componența
numerică și nominală a fiecărei comisii se hotărăște la ședința Biroului permanent,
pe care motiv această situație mă impune, mă invită să anunț, primo, o pauză în
lucrările plenului Parlamentului.
Secundo, să convoc prima ședință a Biroului permanent al Parlamentului.
Cred că am putea s-o facem în una din… deci în sala din spatele sălii pentru
ședințele plenului Parlamentului, intrarea de partea dreaptă, de aici, de la mine.
Acum este ora unu. Nu știu cît vor dura discuțiile în cadr ul ședinței Biroului
permanent, dar cred că trebuie să vă ofer dumneavoastră,
ți colegi
stima
parlamentari, o perspectivă plus-minus clarăși rog să acceptați propunerea să
anunțăm o pauză în ședința plenului Parlamentului de o oră, ceea ce ar însemna la
orele 14.00 să reluăm ședința plenului Parlamentului.
Vă mulțumesc.
Membrii Biroului permanent sînt invitați la ședință.
PAUZĂ
*
***
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DUPĂ PAUZĂ
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Este ora 14.00.
Eu rog să vă ocupați locurile. Colegii care sînt în hol, rog să intre în sală, ca
să avem posibilitatea continuării ședinței plenului Parlamentului.
O ambianță foarte relaxantă a corpului nostru de deputați. Îmi pare rău să
spun acest lucru, dar cred că una din sarcinile noastre primordiale va fi să ne
schimbăm nițel mentalitatea și să revenim la ideea autodisciplinei, în cadrul
activității plenului Parlamentului.
Eu aș riga foarte mult, stimații mei colegi numărători, pentru fiecare din cele
trei sectoare, dacă au amabilitatea să-mi anunțe prezența pe sectoare, ca să vedem
dacă avem cvorumul sau nu? În caz dacă îl avem, să putem să începem această
ședință.
De la bufet vin, da, de jos?
Cred că va trebui noi să adoptăm o decizie, stima
ții mei colegi, ori
că
mișcăm noi bufetul de la etajul 1 la parter, la etajul 2, ori că-l închidem. Chiar aici
în sală? Ori că încercăm să aplicăm
ște metode
ni
de autodisciplinare, de
autoorganizare.
Eu rog, stimați colegi numărători, anunțați -mi, vă rog, prezența pe sectoare .
Fiindcă a fost anunțată o pauză, de obicei, procedăm …
N u m ă r ă t o r i i:
– 23.
Domnul Marian Lupu:
– 23, sectorul nr. 1.
Mulțumesc.
Sectorul nr. 2 ? Domnul Candu.
Rog să fie incluse microfoanele, cînd se anun ță rezultatele.
N u m ă r ă t o r i i:
– 25.
Domnul Marian Lupu:
– 25.
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Pentru sectorul nr. 3 – microfonul nr. 4.
N u m ă r ă t o r i i:
– 29.
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Domnul Marian Lupu:
– 29.
Vă mulțumesc.
– 77 de parlamentari prezenți în sala plenului Parlamentului.
Ședința este în continuare deliberativă. O putem continua.
Să nu fie cu supărare pentru mine, stimați colegi, dar, ținînd cont de anumite
tradiții din trecut, ținînd cont și de anumite modele de desfășurare a activității
plenului Parlamentului din perioada 2005–2009, vorbesc de perioada cînd am mai
deținut funcția de speaker de Parlament, noi deprindeam cu strictețe la ora indicată
să înceapă ședința plenului Parlamentului.
Și după fiecare pauză, la ora indicată, la fel să revenim la reluarea activității
plenului Parlamentului.
Rog înțelegerea dumneavoastră și acceptarea ideii că această metodă trebuie
să se reinstaureze, dacă doriți, întîi de toate, în mentalitatea noastră și, în al doilea
rînd, în activitatea noastră în cadrul ședinței plenului.
Stimați colegi,
Pauza anunțată acum o oră, a fost dedicată convocării primei ședințe a
Biroului permanent, în cadrul căreia am discutat numărul comisiilor permanente
pe care urmează să le instituim în prezenta legislatură. Denumirea acestor comisii
și componența numerică, adică cîți membri trebuie să fie delegați în componența
fiecărei din aceste comisii.
În rezultatul discuțiilor pe care le -am desfășurat, dați-mi voie să dau citire
proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind înființarea comisiilor perm anente
ale Parlamentului și componența lor numerică, care, de fapt, și reprezintă rezultatul
acestei ședințe a Biroului permanent.
În temeiul articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul Parlamentului,
adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, Parlamentul adoptă prezenta
hotărîre.
Articolul 1. Se înfiin
țează în cadrul Parlamentului următoarele comisii
permanente:
Comisia juridică, numiri și imunități – 12 membri;
Comisia economie, buget și finanțe – 12 membri;
Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 10 membri;
Comisia politică externă și integrare europeană – 10 membri;
Comisia drepturile omului și relații interetnice – 8 membri;
Comisia administrație publică și dezvoltare regională – 8 membri;
Comisia cultură, educa
ție,
cercetare, tineret, sportși mass -media –
12 membri;
Comisia agricultură și industrie alimentară – 10 membri;
Comisia protecție socială, sănătate și familie – 11 membri;
Comisia mediu și schimbări climatice – 7 membri.
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Articolul 2. Hotărîrea Parlamentului nr.11-XVIII din 10 septembrie 2009
privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor
numerică se abrogă.
Articolul 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Stimații mei colegi,
Această propunere vine din partea Biroului permanent al Parlamentului. Voi
supune votului cine este pentru adoptarea prezentului proiect de hotărîre. Rog votul
dumneavoastră. Cine este pentru? Pentru exactitate totuși, pentru stenogramă, rog
să fie anunțate rezultatele.
Microfoanele incluse, vă rog.
N u m ă r ă t o r i i:
– 0.
Domnul Marian Lupu:
Sectorul nr. 2?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 2 – 23.
Domnul Marian Lupu:
– 26.
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr. 3 – 33.
Domnul Marian Lupu:
– 59 de voturi ”pro”.
Acest proiect de hotărîre este adoptat de către plenul Parlamentului.
Stimați colegi,
Conform discuțiilor pe care le -am purtat în cadrul
ședinței Biroului
permanent, la această etapă vom încheia lucrărileședinței Parlamentului ale
acestei prime ședințe din cadrul sesiunii extraordinare, pe care am convocat-o.
Următoarea ședință va avea loc mîine, la ora 10.00. Aici, în această sală, la
ora 9.00 am decis convocareaședinței Biroului perma nent, în aceeași sală unde a
avut loc și astăzi, pentru a aduce la bun sfîrșit consultările și discuțiile pe marginea
componenței nominale a fiecăreia dintre aceste comisii, pe care le-am înființat cu
dumneavoastră astăzi.
Pentru ședința zilei de mîine v om avea trei subiecte. Primul subiect –
adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind componența nominală a
comisiilor pe care le-am înființat.
Al doilea subiectține de luarea de act, printr -o hotărîre pe care a să o
adoptăm, despre demisia Guvernului precedent. De fapt, procedurile au fost urmate
și toate documentele în acest sens au fost prezentate Parlamentului în timp util.
Respectiv, trebuie să urmăm această procedură în cadrul plenului Parlamentului.
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Și al treilea subiect ține de adoptarea unor modificări ale Legii cu privire la
Guvern.
Ceea ce ar însemna că ședința de mîine va fi împărțită, cred eu, în două părți.
La începutul ședinței, la orele 10.00, vom încheia formarea componenței nominale
a comisiilor permanente. După care vom lua o anumită pauză pentru ca aceste
comisii să reu
șească să se convoace în ședințele de lucru și să pregătească
rapoartele și avizele necesare pentru această modificare a Legii cu privire la
Guvern.
Și, în consecință, presupun, la această etapă, că ultima ședință plenară din
cadrul acestei sesiuni extraordinare a Parlamentului o programăm pentru ziua de
vineri. Ora preventiv o anunț la fel, ora 10.00. Dar avem timpul necesar pentru ca
în mod de lucru, în caz că apar careva modificări, să avem posibilitatea să o
mișcăm.
Acestea au fost acele momente pe care am dorit să vi le aduc la cuno
ștința
dumneavoastră.
Și, la această etapă, vreau să anunț ședința de astăzi a plenului
Parlamentului încheiată. Să vă doresc o zi bună în continuare. Ne convocăm din
nou mîine, la 10.00, în această sală.
Vă mulțumesc.
La revedere.
Şedinţa s-a încheiat la ora 14.13.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcţia documentare parlamentară a
Aparatului Parlamentului.
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