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deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune  

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
                                                                                                     
                                                                                                      

 
PROCES VERBAL 

 
al şedinţei Comisiei din 22 martie 2011 

 
 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 in ziua de 22 martie 
2011, începând cu ora 13:30.  
 

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

1. Solicitarea Comisiei pentru Regulamentul Camerei Deputaţilor 
adresată Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
în vederea stabilirii unei şedinţe comune, pentru a pune în acord 
prevederile Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi Senatorilor 
cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, Regulamentul Senatului şi 
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 
 

2. Dezbateri privind amendamentele propuse de către Comisia 
permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
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deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului la Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 
3. Dezbateri cu privire la PLx 865/09.03.2011, L 240/09.03.2011 pentru 

modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată în M.Of. nr. 763/12 noiembrie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
4. Dezbateri cu privire la PLx 866/09.03.2011, L 241/09.03. 2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată. 

 
5. Dezbateri cu privire la PLx 867/09.03.2011, L 242/09.03.2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, cu completările ulterioare. 

 
 

 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Bîrlea Gheorghe, 
preşedintele comisiei.  
 Primul punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat adresa înaintată de către 
Comisia pentru Regulamentul Camerei Deputaţilor în atenţia Comisiei 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului având ca subiect, punerea în acord a prevederilor Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi Senatorilor cu Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Regulamentul Senatului şi Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului cu Regulamentele de funcţionare a celor două 
Camere.  
  În urma dezbaterilor, membrii prezenţi la lucrările comisiei au decis ca cele 
două Comisii de Regulament ale Camerei Deputaţilor si Senatului să formuleze 
propriul punct de vedere, urmând ca în urmatoarea şedinţă a Comisiei să fie 
dezbătute şi analizate. 
 Având acelaşi suport de analiză şi următorul punct de pe ordinea de zi , 
membrii  comisiei au hotărât  discutarea  acestuia împreună cu solicitarea 
Comisiei de Regulament a Camerei Deputaţilor. 
  
 Al treilea punct de pe ordinea de zi l-a constituit  dezbaterea iniţiativei 
legislative  PLx 865/09.03.2011, L 240/09.03.2011 pentru modificarea Legii 
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nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of. 
nr. 763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii prezenţi la şedinţa 
Comisiei au hotărât , cu majoritate de voturi, să propună plenurilor reunite ale 
celor două Camere ale Parlamentului respingerea propunerii legislative pentru 
completarea Legii nr. 96/2009 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, M.Of. Nr. 763/12 noiembrie 2008 cu modificările şi completările 
ulterioare motivând că iniţiativa legislativă încalcă prevederile constituţionale. 
Astfel, Constituţia României prevede clar la art. 70 alin. 2 „calitatea de deputat 
sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou – alese sau în 
caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de 
deces.” 
 
 Al patrulea punct de pe ordinea de zi  l-a constituit dezbaterea iniţiativei 
legislative PLx 866/09.03.2011, L 241/09.03. 2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată. 
 În urma discuţiilor ce au avut loc asupra iniţiativei legislative,  domnul 
senator Bîrlea Gheorghe a susţinut, că modificările aduse nu sunt relevante, 
întrucât aceste modificări se regăsesc în cele două Regulamente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului fiind astfel acoperit pe deplin cadrul legal actual. 
 Pe marginea aceleaşi discuţii,  domnul senator Eugen Nicolaescu a propus 
amânarea dezbaterilor iniţiativei legislative,  în vederea punerii în acord de 
fiecare parlamentar al Comisiei  cu grupul parlamentar căruia îi aparţine. În 
urma supunerii la vot membrii comisiei au susţinut în unanimitate punctul de 
vedere. 
 
 Ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea iniţiativei legislative PLx 
867/09.03.2011, L 242/09.03.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completările ulterioare. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu, a susţinut adoptarea aceleaşi măsuri 
propuse de către domnul senator Eugen Nicolaescu, în sensul luării unei decizii 
cu acordul majorităţii grupurilor parlamentare. Cu unanimitate de voturi s-a 
hotărât amânarea discuţiilor pentru o şedinţa viitoare. 

 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes                                    

 3


		2011-03-29T15:00:58+0300
	Mona-Valentina C. Alesandru




