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 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 12.05.2015, începând cu ora 1230.  
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 

Dl. deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), dl. deputat Ibram Iusein 
(minorităţi), dl. deputat Mircea Toader (PNL),  dl. deputat Fenechiu Cătălin Daniel 
(PP-DD), dl. deputat Márton Árpád-Francisc (UDMR), dl. senator Sebastian Grapă 
(PNL), dl. deputat Muntean Mircia (PSD). 

 
 Absent a fost: 
 

 Dl. deputat Necula Cosmin (PSD). 

 1

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=261&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=210&cam=2&leg=2012
cristi.buitan
Comisii



 2

 
 Şedinţa fiind statutară cu 7 membrii prezenţi,  s-a propus de către 

domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea 
ordinii de zi cu următoarele puncte: 
 
 

1. Dezbateri asupra Plx- 384/2015, L- 203/2015  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
459 din 25 iulie 2013. 

 
2. Dezbateri preliminare asupra Plx- 565/2013, L- 196/2014  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. 

 
 La dezbaterea primului punct al ordinii de zi au participat, în 

conformitate cu prevederile art. 23 alin (3) din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei deputaților și Senatului, dl.  deputat Anghel Stanciu 
(PSD) şi dl. deputat Radu Zlati (PNL). 

 
 În urma  opiniilor exprimate asupra Plx- 384/2015, L-203/2015, 

membrii Comisiei au hotărât, cu 6 voturi pentru şi un vot împotrivă, să  
propună  plenurilor reunite ale celor două Camere adoptarea propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2009 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor cu amendamente admise si respinse.  

 
 Al doilea punct pe ordinea de zi a avut ca subiect dezbaterea Plx- 
565/2013, L- 196/2014  pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Au avut loc discuţii preliminare 
asupra proiectului de lege, urmând ca pe baza propunerilor făcute dezbaterile 
să se finalizeze într-o şedinţa ulterioară. 

 
 
            PREŞEDINTE,                                                                               SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                       Mircea Toader 
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