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 13 aprilie 2010
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 13 aprilie
2010, incepand cu ora 13:30.
Şedinţa fiind statutară, 8 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. Dezbateri asupra L/553 30.03.2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
2. Solicitarea
domnului Secretar General al Senatului privind stabilirea
drepturilor băneşti cuvenite senatorului Cătălin Voicu aflat în arest preventiv.
3. Solicitarea domnului senator Ion Vasile privind reanalizarea condiţiilor pentru
stabilirea pensiei parlamentare prin reducerea vârstei de pensionare în baza
Legii speciale 341/2004.

1

4. Dezbateri cu privire la solicitările de pensionare anticipată şi pensionare
anticipată parţială a domnilor Funar Gheorghe, Mitu Eugen, Rus Aurel Ioan,
Turlea Petre, Costel Gheorghiu.
5. Dezbateri cu privire la punctul de vedere al domnului Kerekeş Karoly referitor
la interpretarea art. 49, alin. 1, din Legea nr. 96/2006, republicată, privind
statutul deputaţilor şi al senatorilor în aplicarea prevederilor OUG nr.
67/2007, referitor la solicitările de pensionare anticipată.
6. Dezbateri privind amendametele propuse de catre 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.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe Bîrlea
preşedintele comisiei.
Primul punct de pe ordinea de zi are ca subiect dezbaterea PLX 504&2010,
L/553 30.03.2010 pentru completarea art. 40 din Legea nr. 96/2006, republicată,
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenurilor reunite ale celor două Camere
respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 96/2009 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, motivând că propunerea legislativă
L 553/2010 nu îşi găseşte justificarea deoarece există deja o reglementare la
articolul 40 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, republicată, care prevede posibilitatea parlamentarilor de a opta între
cazarea gratuită oferită de Parlament şi a primi o anumită sună de bani, caz în care
poate recurge la închirierea unei locuinţe. De asemenea, completările aduse la art.
40 prin alin. (5) din iniţiativa legislativă sunt inaplicabile întrucât sumele acordate
parlamentarilor sunt alocate din bugetul de stat, prin legea bugetară anuală, iar
economiile astfel realizate le sunt aplicabile dispoziţiile art. 61 alin. (3) din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în
conformitate cu care creditele bugetare anuale neutilizate până la închiderea anului
sunt anulate de drept.
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Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat solicitarea domnului
Secretar General al Senatului privind stabilirea drepturilor băneşti cuvenite
senatorului Cătălin Voicu aflat în arest preventiv.
În vederea formulării unui răspuns temeinic, încadrat în spiritul legii, comisia
a solicitat puncte de vedere atât Comisei juridice de disciplină şi imunităţi, Comisiei
juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, cât şi Comisiilor pentru muncă
din Camera Deputaţilor şi Senat.
Membrii comisiei au dezbătut solicitarea în cauză. Astfel, domnul deputat
Anghel Stanciu, domnul senator Ţuţuianu Adrian, domnul deputat Kerekeş Karoly,
domnul deputat Iordache Florin, domnul senator Nicoară Romeo s-au pus de acord
asupra faptului că în interpretarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, republicată şi a Hotărârii Birourilor Permanente reunite nr. 1/ din 30 mai
2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare şi justificare a sumei
forfetare, mandatul de senator al lui Cătălin Voicu nu este invalid deoarece îi sunt
aplicabile dispoziţiile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 şi dispoziţiile art. 6 alin.
(9) din Hotărârea nr. 1 din 30 mai 2006.
Domnul deputat Gelu Vişan nu este de acord ca domnul senator Cătălin Voicu
să mai primească în continuare indemnizaţia de parlamentar, însă s-a pronunţat
pozitiv cu privire la suma forfetară invocând acelaşi articol 6 alin. (9) din Hotărârea
nr. 1/2006.
Domnul senator Gheorghe Bîrlea şi domnul deputat Gheorghe Tinel au propus
reintroducerea pe ordinea a acestei solicitări în următoarea şedinţă a Comisiei,
motivând că aşteaptă punctele de vedere ale Comisiilor pentru muncă şi ale celor
două Comisii juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Al treilea punct pe ordinea de zi îl reprezintă solicitarea domnului senator Ion
Vasile privind reanalizarea condiţiilor pentru stabilirea pensiei parlamentare prin
reducerea vârstei de pensionare în baza Legii speciale 341/2004.
Membrii Comisiei au concluzionat că în conformitate cu art. 60 din Legea nr.
96/2006 comisia este însărcinată cu interpretarea unitară şi aplicarea corectă a
prevederilor legii, cu precădere a principiilor şi a regulilor de conduită parlamentară
şi cu rezolvarea oricăror probleme legate de aplicarea ei. Astfel, solicitarea
domnului Ion Vasile nu este de competenţa comisiei, aceasta neavând atribuţii în
eliberarea de adeverinţe tip, prevăzute la anexa 3 din normele aprobate prin
Hotărârea nr. 2/2006 de către Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului.
Punctele 4 şi 5 de pe ordinea de zi privind pensionarea anticipată şi
pensionarea anticipată parţială corelate cu interpretarea art. 49, alin. 1, din Legea
nr. 96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor în aplicarea
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prevederilor OUG nr. 67/2007, referitor la solicitările de pensionare şi pensionare
anticipată au fost dezbătute împreună iar membrii comisiei au concluzionat că
trimiterea la Legea nr 19/2000, din conţinutul alineatului (1) al art. 49, nu se poate
aplica întrucât conţine vârste şi stagii diferite între femei şi bărbaţi, astfel încât şi
unele categorii de pensii (pensii anticipate, pensii de invaliditate şi pensii de urmaş)
se regăsesc în Legea nr. 19/2000, nu se mai pot acorda atâta timp cât aceste prestaţii
nu se regăsesc prevăzute în mod expres în Legea nr. 96/2006.
Punctul 6 aflat pe ordinea de zi, urmează să fie dezbătut într-o şedinţă viitoare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Senator Gheorghe Bîrlea

Deputat Karoly Kerekeş
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