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SINTEZA 

Sedinţei Comisiei din 26 mai 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 in ziua de 26 mai 2009, 
incepand cu ora 16:00.  
La lucrări au participat urmatorii membrii ai comisiei: 
Dl. senator  Bârlea Gheorghe, dl. deputat  Nicolicea Eugen,  dna. deputat 
Dumitrescu Liana,   dl. senator  Ţuţuianu Adrian , dl senator Iagaş Traian, dl. 
deputat Vişan Gelu,  dl. deputat  Gheorghe Tinel, dl. deputat Timiş Ioan. 
Absenti au fost:   
Dl. deputat  Stanciu Anghel ,  dl. senator Antonescu George  Crin  Laurentiu,   dl. 
deputat  Kerekeş Karoly,  dl. deputat  Iordache Florin. 
 

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

1. Dezbateri asupra Pl-x 164/ 02.03.2009 pentru modificarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata. 

 
2. Dezbateri cu privire la propunerea de modificare şi completare a Legii 

nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr. 247/2005 
privind pensiile magistraţilor, a Legii nr. 96/2006 privind Statutul 

 



deputaţilor şi senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind Statutul 
funcţionarului public parlamentar. 

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

Minorităţilor Naţionale în ceea ce priveşte colegiul naţional atribuit 
acestora. 

 
4. Dezabateri cu privire la propunerea legislativa PLx – 238/2009 pentru 

completarea art. 38 al Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, republicată. 
 

 
 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe Bîrlea 
preşedintele comisiei.  
 
  La solicitarea doamnei deputat Liana Dumitrescu, membrii comisiei 
au votat ca primul punct discutat de pe ordinea de zi să fie cel referitor la 
dezbaterile cu privire la solicitarea de clarificare a statutului membrilor 
Minorităţilor Naţionale în ceea ce priveşte colegiul naţional atribuit acestora.  
  După expunerea de motive a doamnei Lianei Dumitrescu a luat 
cuvântul domnul deputat Ioan Timis care susţine că, în cadrul Regulamentului 
Camerei Deputatilor lipsesc  o serie de  reglementări  ce pot constitui baza 
formulării unor amendamente viitoare.  

Domnul deputat  Nicolicea Eugen a afirmat că legea electorală este 
atât locală cât şi naţională, specificând că problema de fond o reprezintă 
interpretarea şi aplicarea corectă a legii de către direcţiile sau serviciile abilitate 
din structurile Camerei Deputaţilor. 
   Membrii Comisiei au votat în unanimitate formularea unui punct de 
vedere ce urmează a fi trimis grupului parlamentar al Minorităţilor din 
România, menţinând în acelaşi timp şi punctul de vedere al Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi.  

Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat dezbaterea asupra 
Pl-x 164/ 02.03.2009  pentru  modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor si al senatorilor, republicata. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Eugen Nicolicea a sesizat 
faptul că răspunsul pe care Comisia noastră l-a primit de la Guvernul României 
cu privire la acest proiect de lege nu este relevant, deoarece Guvernul lasă la 
latitudinea Parlamentului să se pronunţe asupra iniţiativei legislative, în loc să 
dea un aviz, fie el favorabil sau nefavorabil, aşa cum i-a fost solicitat în 
conformitate cu prevederile art. 111 din Constituţie.  



Propunerea  domnului deputat Eugen Nicolicea a fost  de a solicita 
Guvernului un termen cu privire la finalizarea proiectului de act normativ 
referitor la legea unică de pensionare, iar cele două iniţiative al căror obiect îl 
reprezintă eliminarea pensiilor speciale şi pe care le regăsim pe ordinea de zi să 
devină amendamente. 

Domnul senator Adrian Ţuţuianu declară că susţine acest proiect de 
lege însă propune să se ţină cont de punctul 4 din avizul Consiliului Legislativ 
cu privire la modul de calcul al cuantumului pensiei parlamentarilor. În 
sprijinul acestor observaţii domnia sa propune invitarea unor specialişti ai 
Casei Naţionale de Pensii, care să dea lămuriri în materie, cu privire la 
determinarea cuantumului pensiilor pe Legea nr. 19/2000. 

Atât domnul deputat Gelu Vişan cât şi domnul senator Traian Igaş 
consideră răspunsul dat de Guvern ca pe o apreciere la adresa instituţiei 
Parlamentului României, motivând că este dreptul Guvernului României să îşi 
exprime opţiunea de a lăsa la latitudinea Parlamentului decizia cu privire la 
adoptarea acestei propuneri legislative. 

Domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele Comisiei  a acceptat 
răspunsul dat de Guvern considerând că respectă dreptul parlamentarilor la 
iniţiativă legislativă şi a propus trecerea la dezbatera în fond. Datorită 
divergenţelor de opinii, unii membri ai Comisiei au părăsit sala de şedinţă 
astfel încât, la momentul votului, nu a mai putut fi întrunit cvorumul.  

Şedinţa a fost declarată închisă urmând ca dezbaterile şi  votul să fie 
reluate în şedinţa următoare, iar restul punctelor de pe ordinea de zi care au 
rămas nediscutate urmând a fi abordate în şedinţa următoare. 
 
 

 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrela                      Deputat Karoly Kerekeş  
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