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Zapis stenograficzny
(18)

5. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 9 listopada 2007 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji se-
nackich (druk senacki nr 11).



(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, który dla przypomnienia zacy-

tuję: „Projekty uchwał w sprawie powołania i odwołania przewodniczącego komisji
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowuje i przedstawia Se-
natowi na wniosek odpowiedniej komisji, po zasięgnięciu opinii Konwentu Senio-
rów”… Opinie Konwentu Seniorów mamy i teraz naszym zadaniem jest przyjęcie
projektu uchwały w sprawie powołania i odwołania…

(Głos z sali: Tylko powołania.)
…przepraszam, powołania przewodniczących komisji. Są tu wymienieni

z imienia i nazwiska przewodniczący wszystkich trzynastu komisji, oprócz naszej, któ-
rej przewodniczący został wybrany już wcześniej.

Proponuję, abyśmy przyjęli ten projekt uchwały zgodnie z opinią Konwentu Seniorów.
(Głos z sali: Podejmujemy uchwałę…)
Podejmujemy uchwałę.
Kto jest…
(Senator Zbigniew Romaszewski: A kto przedstawia? My czy…)
(Głos z sali: My…)
My. Komisja regulaminowa przedstawia projekt uchwały, tak jest.
(Głos z sali: A wybiera Senat…)
Tak jest.
(Senator Zbigniew Romaszewski: To ja wiem. Nie wiedziałem, czy…)
Biuro Legislacyjne nie ma żadnych uwag, a więc proponuję przegłosować

uchwałę o przyjęciu projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych
komisji senackich.

Kto jest za przyjęciem tego projektu? (7)
Czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Kto będzie sprawozdawcą?)
(Głos z sali: Pan przewodniczący.)
Pozwolę sobie być sprawozdawcą tego projektu.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 34)
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