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Cele două 
Camere ale noului 
Parlament, ales în 
urma scrutinului 
din 6 decembrie, 
s-au renit luni, de 
la ora 12,00, în 
şedinţe separate 
de deschidere a 
legislaturii 2020-
2024, la convocarea 
preşedintelui Klaus 
Iohannis. Şedinţele 
au fost prezidate 
de cel mai în vârstă 
deputat, respectiv 
de cel mai în vârstă 
senator, asistaţi 
de cei mai tineri 4 
deputaţi respectiv 
senatori, în calitate 
de secretari.

În aceste prime reu-
niuni nu pot avea loc dez-
bateri parlamentare, con-
stituindu-se comisiile de 
validare compuse din 30 
de deputaţi, respectiv 15 
senatori, conform confi-
guraţiei politice a fiecă-
reia dintre camere. Aces-
te comisii se verifică dacă 
alegerea noilor parlamen-

tari s-a realizat cu res-
pectarea prevederilor le-
gii electorale şi vor întoc-
mi rapoartele de validare. 
Comisiile de validare pot 
recomanda şi invalidarea 
mandatului unui parla-
mentar în cazul în care au 
fost constatate nereguli. 
Ulterior, deputaţii şi sena-
torii ale căror mandate au 
fost validate au depus ju-
rământul. Camera Depu-
taţilor şi Senatul sunt con-
siderate legal constitui-
te după validarea a două 
treimi din mandatele de 
deputaţi, respectiv al se-
natorilor şi după depune-
rea jurământului de către 
aceştia. Parlamentarii ca-
re refuză depunerea jură-
mântului sunt consideraţi 
invalidaţi. După constitui-
rea legală a Camerei De-
putaţilor şi Senatului, se 
aleg preşedinţii celor do-
uă foruri legislative şi cei-

lalţi membri ai Birourilor 
permanente - vicepreşe-
dinţii, secretarii şi chesto-
rii. De asemenea, se pre-
zintă grupurile parlamen-
tare şi se alcătuiesc comi-
siile parlamentare, potri-
vit configuraţiei politice a 
fiecărei Camere.

Alegerea preşedin-
telui Camerei Deputaţi-
lor şi, respectiv, al Sena-
tului se face prin vot se-
cret, cu buletine de vot. 
Fiecare grup parlamentar 
poate face o singură pro-
punere. Este declarat ales 
preşedinte al forului legis-
lativ candidatul care a în-
trunit votul majorităţii de-
putaţilor, respectiv sena-
torilor prezenţi.

Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor şi, 
respectiv, al Senatului se 
formează în urma nego-
cierilor dintre liderii gru-
purilor parlamentare, res-

pectându-se configuraţia 
politică, listele urmând să 
fie supuse la vot secret cu 
bile. În urma scrutinului 
din 6 decembrie, au fost 
aleşi în total 466 de parla-
mentari - 330 de deputaţi 
şi 136 de senatori, con-
form listelor transmise de 
Biroul Electoral Central. 
PSD deţine 47 mandate la 
Senat şi 110 mandate la 
Camera Deputaţilor, PNL 
- 41 la Senat, respectiv 
93 la Camera Deputaţilor. 
Alianţa USR PLUS are 25 
de mandate la Senat şi 55 
la Camera Deputaţilor, iar 
Alianţa pentru Unirea Ro-
mânilor (AUR) - 14 la Se-
nat şi 33 la Camera De-
putaţilor. UDMR a obţinut 
9 mandate la Senat şi 21 
la Camera Deputaţilor. De 
asemenea, 18 mandate 
de deputat au fost atribu-
ite reprezentanţilor mino-
rităţilor naţionale.

Întrebat cum răspun-
de acuzaţiilor din interio-
rul PNL, că ar fi cedat mi-
nistere de forţă în schim-
bul conducerii Camerei 
Deputaţilor, Orban a răs-
puns că a respectat man-
datul BPN „întru totul“. 
„Eu am respectat manda-
tul Biroului Politic întru to-
tul. Mandatul (...) a fost 
acela de a merge pe una 
dintre variantele propu-
se. Prima variantă a fost 
acceptată, anume Florin 
Cîţu - premier şi preşe-
dintele PNL - preşedinte-
le Camerei Deputaţilor. A 
doua prevedere din pro-
tocol legată de respec-
tarea ponderii a fost res-
pectată: în structura Gu-

vernului, PNL deţine pre-
mier şi nouă ministere, 
nu cum s-a prezentat în 
percepţia publică. Deci, 
din punctul ăsta de vede-
re, noi am respectat man-
datul BPN. În ceea ce pri-
veşte repartizarea minis-
terelor, sigur că nu mai 
suntem guvern monoco-
lor, cum am fost în ultimul 
an şi o lună, avem par-
teneri, trebuie să ţinem 
cont de punctul de vedere 
al partenerilor. Nu trebu-
ie să există nicio proble-
mă - şi de la această pre-
misă trebuie să plecăm - 
în faptul că un portofoliu 
e deţinut de o altă forma-
ţiune politică din coaliţie. 
Noi suntem parteneri, for-

măm o echipă, avem un 
program de guvernare şi 
susţinem toate proiecte-
le de dezvoltare ale Ro-
mâniei prin orice minis-
ter, indiferent cine condu-
ce ministerul respectiv“, 
a precizat Orban, la fina-
lul unei noi runde de ne-
gocieri în cadrul coaliţiei. 
Întrebat şi dacă are în 
continuare susţinerea 
partidului pentru a ocupa 
funcţia de preşedinte al 
Camerei Deputaţilor, lide-
rul PNL a amintit că a fost 

o decizie luată în unanimi-
tate în cadrul Biroului Poli-
tic Naţional.“Am încredere 
în toţi parlamentarii PNL 
şi sunt convins că vor res-
pecta deciziile partidului 
şi vor contribui la un suc-
ces în procesul de învesti-
re a Guvernului, în proce-
sul de alegere a conduce-
rii celor două camere şi la 
procesul fundamental de 
transpunere în legislaţie 
a tuturor obiectivelor din 
programul de guvernare“, 
a punctat Orban.
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Copreşedintele USR 
PLUS Dacian Cioloş a 
declarat, luni, la Digi 24, 
că Vlad Voiculescu va 
fi propus pentru funcţia 
de ministru al Sănătăţii, 
iar Anca Dragu pen tru 
şefia Senatului. „Pro
punerea noastră va fi 
Vlad Voiculescu pentru 
Sănătate, are experienţă 
pe acest domeniu, a mai 
asumat acest portofo
liu. (...) A promovat par
tea de sănătate din pro
gramul nostru, deci e, 
cumva, o propunere 
firească. Mai avem şi alţi 
oameni în USR PLUS 
capabili să asume un 
astfel de domeniu, dar 
Vlad Voiculescu este cel 
care este în pole posi
tion“, a spus Cioloş. El a 

adăugat că USR PLUS 
o va propune pe Anca 
Dragu pentru şefia Sen
atului. „O vom avea pe 
Anca Dragu la Senat, 
care va lucra în partene
riat cu Ludovic Orban, 
la Camera Deputaţilor, 
deci suntem pregătiţi să 
ne asumăm guvernarea, 
să ne asumăm condu
cerea politică executivă 
a României şi în Par
lament, aşa cum am 
spus în campanie, şi să 
demonstrăm că USR 
PLUS este un par
tid serios, cu oameni 
competenţi. Important va 
fi în perioada următoare 
să ne împărţim resursele 
umane pe care le avem 
în partid“, a precizat Da
cian Cioloş.

Preşedintele Klaus Io
hannis a depus, luni 
dimineaţă, o coroană 
de flori la troiţa din Piaţa 
Universităţii, în memoria 
victimelor Revoluţiei din 
Decembrie 1989. La 20/21 
decembrie 1989, Com
itetul Municipal al Partidu
lui Comunist Român a de
cis organizarea, în Piaţa 
Republicii (Piaţa Palatu
lui) din faţa sediului Com
itetului Central al PCR, a 
unui mare „miting popu
lar“ care să condamne 
„acţiunile huliganice“ de la 
Timişoara. Desfăşurarea 
mitingului a fost transmisă 
în direct la radio şi televi
ziune. Discursul lui Nicolae 
Ceauşescu a fost întrerupt 
de huiduieli şi fluierături 
ale grupurilor de protes

tatari, constituite spon
tan. Mitingul sa spart, 
iar pe străzile din jur mii 
de oameni au manifestat 
pentru democraţie şi îm
potriva dictaturii. În cur
sul serii, demonstranţii, 
majoritatea tineri, sau 
adunat în apropierea Ho
telului Intercontinen
tal din Piaţa Universităţii, 
unde au ridicat o baricadă 
în faţa dispozitivului de 
intervenţie. Forţele de or
dine au primit dispoziţie 
să „cureţe zona“. În 
 cursul nopţii, sa tras as
upra demonstranţilor, fi
ind înregistraţi morţi şi 
răniţi. De asemenea, 
numeroşi manifestanţi 
au fost arestaţi şi duşi la 
închisoarea Jilava, din 
 apropierea Bucureştiului.

Anca Dragu, președintele Senatului şi 
Vlad Voiculescu, propus la Sănătate

Preşedintele Iohannis a depus o 
coroană de flori în memoria victimelor 
Revoluţiei

Parlamentul nou-ales, reunit 
la convocarea preşedintelui 
României

Orban spune că toţi parlamentarii PNL vor 
respecta deciziile partidului
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, 
sâmbătă, informaţiile potrivit cărora există în 
partid nemulţumiri legate de modul în care 
conduce negocierile, afirmând că a respectat 
mandatul Biroului Politic Naţional (BPN) şi este 
convins că toţi parlamentarii liberali vor respecta 
deciziile partidului.


