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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 

                                                                                                     
                                                                                                      

 
SINTEZA 

şedinţei Comisiei din 07 septembrie 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 în ziua de 07 
septembrie 2010, începand cu ora 13:30.  
 

La lucrări au participat următorii membri ai comisiei : 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), dl. deputat Kerekeş Karoly(UDMR),  dl. 
deputat Vişan Gelu (PD-L), dl. deputat  Iordache Florin(PSD+PC), dl. senator  
Ţuţuianu Adrian(PSD+PC),   dl senator Igaş Traian(PD-L), dl. deputat  Gheorghe 
Tinel(PD-L), dl. senator Nicoară  Romeo (PNL).   
         Absenţi au fost:   
Dna. deputat  Dumitrescu Liana (Minorităţi Naţionale), dl. deputat  Anghel 
Stanciu (PSD+PC),  dl. deputat Nicolicea Eugen (independent). 
 

Şedinţa fiind statutară, 8 membri ai comisiei prezenţi dintr-un total de 11,  
s-a propus de către domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele comisiei, 
aprobarea ordinii de zi.     

 
1. Dezbateri cu privire la propunerea legislativă PLx 116/09.06.2010 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. (Termen de depunere a raportului 07.09.2010). 
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2. Dezbateri asupra adresei XXXV/3162/18.08.2010 privind punerea în acord cu 
dispoziţiile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice şi a altor prevederi date 
în aplicarea acesteia. 

3. 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. 
 

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 cu privire la 

propunerea legislativă PLx 116/09.06.2010 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.  

În urma dezbaterilor, membrii prezenţi au hotărît cu majoritate de voturi 
respingerea  iniţiativei legislative şi au argumentat că propunerea legislativă nu îşi 
găseşte justificarea deoarece, reglementările în vigoare asigură transparenţa în 
exercitarea funcţiei publice şi acoperă incompatibilităţile prevăzute în cazul 
demnitarilor prin articolul 15 din Legea 96/2006 privind  Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. 

 
 
Al doilea punct pe ordinea zi a presupus dezbateri  asupra adresei 

XXXV/3162/18.08.2010 primită de la secretariatul General al Senatuluire feritor la  
extrasul Deciziei nr.2/2002 a Curţii de Conturi, încheiat în urma acţiunii de audit 
financiar al contului de execuţie şi al bilanţului contabil din data de  31.12.2008. 
     Prin această decizie se solicită luarea unor măsuri care să elimine 
neconcordanţele dintre reglementările interne şi legislaţia în vigoare.  

Patru membri ai comisiei s-au pronunţat împotriva adoptării măsurilor în 
cauză,  motivând că există deja un cadru juridic permanent şi legal iar doi membrii 
s-au pronunţat pentru adoptarea unor masuri de eliminare a neconcordantelor 
respective. 

 
 
 

      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
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