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SINTEZA 

 
şedinţei Comisiei din 13 martie 2012 

 
 

 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 13 martie 2012, începând cu ora 13:30.  
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), deputat Gheorghe Tinel (PD-L), dl. 
deputat Grosaru Mircea (Minorităţi), dna deputat Iordache Luminiţa 
(Independent), dl. senator Igaş Traian (PD-L), dl. deputat Kerekes Karoly 
(UDMR), Dl. deputat Gelu Vişan (PD-L), 
 
Absenţi au fost:   
 
Dl. deputat Nicolaescu Eugen (PNL), dl. senator Nicoară Romeo (PNL). dl 
deputat Anghel Stanciu, deputat Iordache Florin (PSD+PC), dl deputat Miron 
Mitrea (PSD + PC). 

 



 2

 
 
 

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

 
1. Desemnarea doamnei deputat Luminiţa Iordache în funcţia de 

Vicepreşedinte al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

2. Dezbateri cu privire la PLX 661/2011 privind completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

3. Dezbateri cu privire la PLX 765/2011 privind completarea art. 49 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

4. Dezbateri cu privire la PLX 787/2011 privind modificarea art. 24 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

5. Dezbateri cu privire la PLX 660/2011 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. 

 
 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe 
Bîrlea, preşedintele comisiei.  

 
Primul punct pe ordinea de zi a fost numirea doamnei deputat Luminiţa 

Iordache în funcţie de Vicepreşedinte al Comisiei. 
Următorul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat dezbaterile cu privire 

la PLX 661/2011 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege 
şi, cu majoritate de voturi, au hotărât respingerea iniţiativei legislative 
motivând că prin acest proiect de lege se încalcă art. 37 din Constituţia 
României care prevede foarte clar dreptul fiecărui cetăţean de a candida şi de 
a fi ales.  

Al treilea punct pe ordinea de zi a fost PLX 765/2011 privind 
completarea art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei 
au hotărât cu majoritate de voturi respingerea iniţiativei legislative deoarece 
articolul 49 din Legea nr. 96/2006 a fost abrogat ca urmare a instituirii 
sistemului unic de pensii publice. 
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În ceea ce priveşte dezbaterile cu privire la PLX 787/2011 privind 
modificarea art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, membrii comisiei au decis cu majoritate de voturi să admită 
modificările la alin. (2) şi (3) ale art. 24, aşa cum sunt ele prezentate în 
anexă iar în privinţa modificărilor ale alin. (2) şi (4) ale art. 24 propuse de 
iniţiator, comisia a hotărât respingerea acestora. În acest sens, conform 
amendamentului admis de comisie, cele două Birouri Permanente vor sesiza 
în fond şi Comisia pentru Statutul deputaţilor şi Senatorilor pentru raport, 
conform atribuţiilor ce-i revin prin art. 60 din Legea nr. 96/2006.  

Comisia, cu majoritate de voturi a hotărât adoptarea cu amendament a 
iniţiativei legislative în cauză. 

Ultimul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat PLX 660/2011 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate 
de voturi adoptarea proiectului de lege conform anexei din raport. Astfel, 
reglementarea privind introducerea literei e) la art. 52 a fost adoptată iar 
reglementarea privind introducerea literei g) la art. 53 a fost respinsă 
deoarece s-ar încălca prevederile art. 69 din Constituţia României, 
republicată. 

 
 
 

 
 

 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
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