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SENATUL

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

SINTEZA
şedinţei Comisiei din 17 februarie 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 17
februarie 2010, incepand cu ora 14:00.
La lucrări au participat următorii membri ai comisiei :
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), dl. deputat Anghel Stanciu (PSD+PC), dl.
deputat Gheorghe Tinel(PD-L), dl. deputat Ioan Timiş(PNL), dl. senator
Ţuţuianu Adrian (PSD+PC), dl senator Igaş Traian(PD-L), dl. deputat Vişan Gelu
(PD-L), dl. senator Nicoară Romeo (PNL),
Absenţi au fost:
Dna. deputat Dumitrescu Liana (Minorităţi Naţionale), dl. deputat Kerekeş
Karoly(UDMR), dl. deputat Nicolicea Eugen (PSD-PC), dl. senator Ţuţuianu
Adrian(PSD+PC), dl. deputat Iordache Florin(PSD+PC).
Şedinţa fiind statutară, 7 membri ai comisiei prezenţi dintr-un total de 12, sa propus de către domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele comisiei,
aprobarea ordinii de zi.
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1. Dezbateri cu privire la PLX 505/2009, L554/2009 cu privire la modificarea
Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor pentru abrogarea
art. 49, art. 50, art. 51 şi întocmirea unui raport comun cu PLX 164/2009,
L554/2009 pentru modificarea Legii nr. 96/2006. Dezbateri asupra
amendamentelor la iniţiativa legislativă PLX 505/2009, L554/2009 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006.
2. Dezbateri cu privire la solicitarea de pensionare a domnului Ion Vasile.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Dezbateri cu privire la concluziile Curţii de Conturi, în sensul punerii de acord
a dispoziţiilor Legii 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor cu
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi ale Legii privind finanţele
publice nr. 500/2002.
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 505/2009,
L554/2009 privind modificarea Legii nr. 96/2006 a Statutului deputaţilor şi al
senatorilor pentru abrogarea art. 49, art. 50, art. 51 şi întocmirea unui raport comun
cu PLX 164/2009, L554/2009 pentru modificarea Legii nr. 96/2006.
Comisia a analizat solicitarea Birourilor permanente reunite, şi a constantat
că în conformitate cu prevederile Regulamentelor celor doua Camere, nu poate da
curs solicitării celor două Birouri Permanente deoarece exită deja un raport de
respingere cu privire la PLX 164/2009 din data de 15 septembrie 2009. În acest sens,
nu se poate întocmi un raport comun cu PLX 505/2009 chiar dacă aceste două
iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare, ele fiind analizate separat.
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Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat solicitarea de pensionare
a domnului Ion Vasile.
Preşedinetele comisiei, domnul senator Gheorghe Bîrlea a dat citire adresei
317 din data de 05 februarie 2010 primită din partea Direcţei Resurse umane şi
salarizare – Senat, prin care se solicită un punct de vedere al Comisiei, privitor la
acordarea pensiei de serviciu înaintea vârstei standard de pensionare în conformitate
cu Legea 96/2006, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, beneficiind de
prevederile art. 5 al Legii 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii
care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989.
În urma dezbaterilor cu privire la soluţionarea cererii domnului Ion Vasile,
în sensul acordării reducerii vârstei de pensionare referitor la demnitarii beneficiari
ai drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, membrii comisiei au concluzionat că
prevederile art. 49 din Legea nr. 96/2006 sunt contrare dispoziţiilor art. 40 din anexa
privind Normele de aplicare a Legii nr. 341/2004.
În acest sens, s-ar putea crea un conflict de legi cauzat de incompatibilitatea
celor două acte normative, Legea nr. 341/2004 şi Legea nr. 96/2006, ambele având
aceeaşi forţă juridică, fiind legi organice.
Pe cale de consecinţă, domnul Ion Vasile nu poate beneficia de reducerea
vârstei de pensionare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 raportate la dispoziţiile
Legii nr. 96/2006, privind vârsta de pensionare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Senator Gheorghe Bîrlea

Deputat Karoly Kerekeş
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