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PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 25 mai 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 în ziua de 25 mai 
2011, incepand cu ora 13:30.  
 
 

Şedinţa fiind statutară, 7 membri ai comisiei prezenţi dintr-un total de 11,  
s-a propus de către domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele comisiei, 
aprobarea ordinii de zi.     
 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  

  Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe Bîrlea 
preşedintele comisiei.  
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Primul punct de pe ordinea de zi are ca subiect dezbaterea  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.  

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 spre dezbatere şi adoptare cu un amendament al 
Comisiei, propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.96/2009 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor,republicată, motivând că iniţiativa legislativă 
încalcă prevederile constituţionale. 

Al doilea  punct pe ordinea de zi are ca subiect  dezbaterea  Pl-x 
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 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 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, 
cu amendamentele cuprinse în anexa raportului, motivând că iniţiativa legislativă, 
prin reglementările propuse, încalcă prevederile constituţionale, în sensul că adaugă 
la Legea fundamentală, individualizarea controlului parlamentar. Astfel, Constituţia 
României prevede la art.111 alin.(1) că: ,, Guvernul şi celelalte organe ale 
administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar al activităţii lor, sunt 
obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor, de 
Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora.’’Pe 
cale de consecinţă, parlamentarii pot efectua controlul parlamentar în sensul art. 111 
alin. 1 din Constituţie, doar prin preşedinţii celor două Camere sau prin intermediul 
preşedinţilor comisiilor. În ceea ce priveşte art.39 din iniţiativa legislativă, Comisia 
a considerat că menţinerea prefectului în art.39 alin (2) este inoportună, prin lipsa 
fundamentării propunerii de modificare a acestui articol de lege. 

 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

        Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
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