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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                      SENATUL 

 
 
 

Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune  

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
                                                                                                     
                                                                                                      

 
PROCES VERBAL 

 
al şedinţei Comisiei din 30 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 în 
ziua de 30 martie 2011, începând cu ora 13:30.  
 

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. 

 
3. 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 
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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. 
 

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

 
 

  Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe 
Bîrlea, preşedintele comisiei.  
 
 Primul punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat dezbaterea  asupra 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 preşedinte Gheorghe Bîrlea a dat cuvântul domnului deputat Mircea 
Lubanovici reprezentant al colegiului nr. 3 - Diaspora, invitat în calitate de 
iniţiator al proiectului legislativ pus în discuţie.  

 
Domnul deputat Mircea Lubanovici a evidenţiat problemele cu care se 

confrunta în exercitarea mandatului său, respectiv imposibilitatea de a se 
deplasa, conform legii, în circumscripţia electorală, aşa cum o fac colegii 
parlamentari din ţară. În sprijinul celor afirmate, domnul deputat a argumentat 
necesitatea participării sale la o şedinţă extraordinară, fiind astfel pus în situaţia 
de a alege, din punct de vedere financiar datorită faptului că în exercitarea 
mandatului său, nu poate efectua decât o singură deplasare în străinătate într-o 
sesiune parlamentară.   

 
Totodată, a evidenţiat faptul că s-a creat o discriminare din punct de vedere 

statutar între parlamentarii care îşi desfăşoară activitatea în ţară şi parlamentarii 
care reprezintă cetăţenii din Diaspora.  

 
Pe cale de consecinţă, a solicitat membrilor comisiei luarea unei decizii care 

să satisfacă necesităţile parlamentarilor ce reprezintă românii din afara 
graniţelor ţării. 
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Domnul deputat Eugen Nicolaescu a susţinut că este mandatat de grupul 
parlamentar (PSD + PC) să susţină această iniţiativa legislativă întrucât odată 
cu iniţierea şi votarea cadrului legal, parlamentarii ale căror colegii se află în 
afara graniţelor ţării să aibă posibilitatea de a-şi exercita atribuţiile. În acest 
sens, domnul deputat Eugen Nicolaescu a propus necesitatea ca cei 6 
parlamentari din Diaspora să poată beneficia de cel puţin o deplasare pe lună în 
colegiile pe care aceştia le reprezintă.  

 
Domnul senator Miron Mitrea a afirmat că nu pot fi privite diferit colegiile 

din ţară faţă de cele aflate în afara teritoriului României. De asemenea, a 
susţinut faptul că în momentul de faţă există o discriminare între parlamentari 
şi a fost de acord ca parlamentarii din circumscripţia 43 să beneficieze de o 
deplasare pe lună în teritoriu, susţinută financiar din bugetele celor două 
Camere ale Parlamentului. În acest sens, a propus solicitarea unui punct de 
vedere Chestorilor celor două Camere. 

 
Domnul deputat Iordache Florin a susţinut în totalitate punctul de vedere al 

domnului senator Miron Mitrea. 
 
Domnul deputat Tinel Gheorghe a fost de acord cu punctul de vedere al 

domnului Nicolaescu şi a susţinut că este normal ca şi parlamentarii care 
reprezintă Diaspora să-şi poată desfăşura mandatul  însă,  ar fi indicat să se 
facă o analiză a costurilor din punct de vedere bugetar întrucât problema acută 
o reprezintă lipsa fondurilor.  
  

Domnul deputat Kerekes Karoly a susţinut că această problemă trebuia avută 
în vedere încă de la adoptarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, astfel încât acestor parlamentari să li se asigure 
posibilitatea exercitării mandatului. Dincolo de faptul că este o cerinţă 
justificată, în afara unei probleme de drept , este o problemă financiară şi, pe 
cale de consecinţă, consideră necesar solicitarea unui punct de vedere al celor 
două Comisii de buget-finanţe din Camera Deputatilor şi Senat. 

 
Domnul Nicolaescu a afirmat că cele două Comisii de Buget Finanţe ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului nu au atribuţii în ceea ce priveşte implicările 
financiare şi unele reglementări speciale pentru deplasările parlamentarilor din 
Diaspora în teritoriu şi a fost de acord să solicităm un punct de vedere 
Chestorilor celor două Camere ale Parlamentului. 
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Domnul Stanciu considera că discuţia ar trebui să înceapă de la necesitatea 
înfiinţării birourilor parlamentare punându-se accent pe cuantumul sumei 
forfetare în raport cu  necesarul  deplasarilor  şi a cheltuielilor  biroului 
parlamentar, iar pe fondul discuţiei este de acord ca deplasarea în teritoriu a 
parlamentarilor să fie de cel puţin o dată pe lună. 
   

Domnul Preşedinte al Comisiei încheie dezbaterile pentru primul punct de 
pe ordinea de zi şi propune să solicităm Birourilor Permanente reunite ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului prelungirea termenului de depunere a 
raportului pentru a primi punctele de vedere ale Chestorilor celor două Camere, 
datorită necesităţii identificării sursei financiare     

 
 
 

Al doilea 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. 
  

Domnul senator Miron Mitrea a cerut cuvântul domnului Preşedinte al 
Comisiei şi a propus iniţierea unui proiect de lege care să reglementeze 
controlul parlamentar.  

 
Domnul deputat Tinel Gheorghe a susţinut punctul de vedere al domnului 

Mitrea însă a specificat faptul că acest proiect de lege ar trebui să delimiteze 
foarte clar nivelul de reprezentare astfel încât palierul de răspundere a 
Guvernului în faţa Parlamentului să fie limitat la nivelul ministerelor. 

 
Domnul senator Romeo Nicoară a propus amânarea dezbaterilor asupra 

acestei iniţiative legislative pentru a da posibilitatea iniţiatorilor să o susţină. 
 
Domnul senator Nicolaescu a afirmat că acest proiect de lege nu aduce 

noutăţi sau un plus de cunoaştere în ceea ce priveşte dreptul Parlamentului de 
a fi informat iar domnul deputat Anghel Stanciu susţine că puterea 
parlamentară, aşa cum este ea reglementată astăzi, este difuză şi concentrată şi 
este de acord cu introducerea unor prevederi în Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor.  

 
Totodată precizează faptul că Statutul deputaţilor şi al senatorilor trebuie 

privit separat de controlul parlamentar, fiind de acord cu iniţierea unui proiect 
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de lege care să reglementeze controlul parlamentar astfel încât să se redea 
Parlamentului menirea pe care o are conform Constituţiei. 

 
Domnul Preşedinte al Comisiei a propus amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, în vederea formulării de amendamente, şi pentru o 
informare suplimentară, cu scopul iniţierii unui nou proiect de lege privind 
controlul parlamentar ce ar putea include şi reglementările propuse prin 
proiectul de lege PL 866 din 2011. 
 
    

Al treilea punct de pe ordinea de zi îl reprezintă 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. 

 
  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 pe care să îl coroboreze cu punctul de vedere al 
Comisiei noastre urmând ca în următoarea 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. 

 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
 
                                                                                                                                                                           


		2011-04-05T13:21:09+0300
	Anca I. Melencovici




