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SINTEZA 
Şedinţei Comisiei din 22 aprilie 2009 

 
 

 Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 22 aprilie 
2009, începând cu ora 16:00.  
 
La lucrări au participat următorii membrii ai comisiei: 
 
Dl. senator  Bîrlea Gheorghe, dna deputat Dumitrescu Liana, dl. deputat  Gheorghe 
Tinel, dl. deputat  Kerekeş Karoly, dl. deputat Nicolicea Eugen , dl. deputat Stanciu 
Anghel, dl. deputat Vişan Gelu. 
 
Absenţi au fost:   
  
Dl senator Antonescu George Crin Laurenţiu, dl senator Igaş Traian Constantin,           
dl. deputat Iordache Florin, şi  dl. deputat Timiş Ioan si dl. senator Ţuţuianu Adrian 
 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbateri asupra PL –x 164/2009 pentru modificarea legii nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, modificată şi completată. 

 
2. Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din 
Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
 

 



3. Dezbateri cu privire la formularea unui punct de vedere referitor la 
cererea domnului deputat Florea Voinea din data de 25.03.2009 
privind acordarea de salarii compensatorii.  

 
4. Dezbateri cu privire la solicitarea de clarificare a statutului membrilor 

Minorităţilor Naţionale în ceea ce priveşte colegiul naţional atribuit 
acestora. 

 
5. Informare cu privire la discuţiile purtate la Biroul Permanent al 

Camerei Deputaţilor cu scopul de a fi avute în vedere în eventualitatea 
unei modificări a Regulamentului Camerei Deputaţilor  respectiv, a 
Statutului deputaţilor şi al senatorilor. 

 
 
Şedinţa a fost amânată pentru data de 28 aprilie 2009, în vederea obţinerii 
avizului de constituţionalitate a celor două Comisii juridice în ceea ce 
priveşte PL - x 164/2009, precum şi a aprobării Regulamentului Comisiei 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului de către Birourile Reunite ale celor două Camere. 
                                                                                                     

 
 
 

 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                     Deputat Karoly Kerekeş  
 
                                                                                                                                                                            


