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PROCES VERBAL 
al şedinţei din 23.02.2016 

 
 
 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 23.02.2016, începând cu ora 
13ºº. 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 6 membri prezenţi,  s-a propus de către domnul deputat 
Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea ordinii de zi cu următoarele 
puncte: 
 
 1. Dezbaterea solicitărilor adresate Comisiei de către Birourile permanente ale 
Camerei Deputaților și Senatului, înregistrate cu nr. 238BP și 245BP din data de 22.02.2016, 
cu privire la modificarea Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și 
Senatului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și al Senatorilor, republicată.  
 
 2.   Dezbateri cu privire la solicitarea adresată Comisiei de Birourile permanente 
reunite prin adresa nr. 159 BP din data de 16.02.2016, referitoare la formularea unui punct de 
vedere cu privire la procedura de urmat în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 
96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată. 
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 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat punctele de vedere 
transmise de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice cu privire la  Normele metodologice privind acordarea 
indemnizației pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006, republicată, aprobate 
de Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului prin Hotărârea nr.1/2016, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17.02.2016.  
 
 În urma opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 
voturi să propună spre dezbatere și aprobare Birourilor permanente reunite un proiect de 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea 
indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată. 
 
 2. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat solicitarea 
formulată de dl. deputat Valeriu - Ștefan Zgonea, Președintele Camerei Deputaților, cu 
privire la interpretarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor, republicată.  
 
 În temeiul art.58 alin (1) din Legea nr.96/2006, republicată, membrii Comisiei au 
decis că este de competenţa Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul Deputaţilor şi al Senatorilor să interpreteze pe fond dispoziţiile textului de lege 
prevăzut de art. 7 alin.(4) privind constatarea încetării mandatului şi adoptarea hotorârii de 
vacantare a unui loc de deputat sau senator, Comisia stabilind sensul exact al normei juridice 
în vederea aplicării corecte şi a interpretării unitare a prevderilor legii.  
  
 În acest sens, membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi o Hotărâre 
privind interpretarea art. 7 alin. (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, pe care au înaintat-o Birourilor permanente ale Camerei Deputaților 
și Senatului. 

 
 

         PREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                Mircea - Nicu Toader 


