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Zapis stenograficzny
(127)

12. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 6 lutego 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka i Praworządności (druk senacki nr 63).



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam serdecznie przedstawiciela Biura Legislacyjnego.
Pragnę poinformować, że na naszym posiedzeniu chcemy uczynić zadość prze-

pisowi art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, który mówi, iż projekty uchwał w sprawie
powołania i odwołania przewodniczącego komisji Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich przygotowuje i przedstawia Senatowi na wniosek odpowiedniej
komisji, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, z zastrzeżeniem ust. 4, który nas
nie dotyczy. W związku z tym mamy zarówno wniosek komisji merytorycznej, czyli
Komisji Praw Człowieka i Praworządności, która wybrała senatora Stanisława Piotro-
wicza na kandydata na przewodniczącego, jak i pozytywną opinię konwentu. 6 lutego
pan marszałek Borusewicz poinformował komisję, że Konwent Seniorów pozytywnie
zaopiniował kandydaturę senatora Stanisława Piotrowicza na przewodniczącego Komi-
sji Praw Człowieka i Praworządności. W związku z tym my mamy obowiązek przy-
gotować projekt uchwały Senatu w sprawie wyboru pana senatora Piotrowicza na
przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś zastrzeżenia?
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.)
Czy ktoś z senatorów chciałby zabrać głos?
W takim razie przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia projektu

uchwały.
Kto jest za przyjęciem projektu? (6)
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie.
(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)
I mamy jeszcze wyznaczyć sprawozdawcę. Kto z panów senatorów? Może pan

przewodniczący Szaleniec będzie referentem…
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 53)
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