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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 19 octombrie 2010 
 

 Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, si-a desfăşurat activitatea in ziua de 19 octombrie 
2010, incepand cu ora 13:30.  
La lucrări au participat urmatorii membrii ai comisiei: 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe, dl. deputat Stanciu Anghel, domnul senator Mitrea 
Miron, dl. deputat  Kerekeş Karoly, dl. senator  Nicoară Romeo , dl. deputat Vişan 
Gelu,  dl. deputat  Gheorghe Tinel. 
Absenti au fost:   
Dna deputat  Dumitrescu  Liana,  dl. senator Igaş Traian Constantin, dl. deputat  
Iordache Florin, dl deputat Nicolaescu Eugen, domnul deputat Eugen Nicolicea. 
 
 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările având urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbateri cu privire la propunerea legislativă PLX 375/14.10. 2010, L 
642/15.09.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of. nr. 
763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
(Termen de depunere a raportului 13.10.2010). 

 



 2

2. Dezbateri cu privire la propunerea legislativă PLX 376/14.10.2010, L 
643/15.09.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 
din 21.04.2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. (Termen 
de depunere a raportului 13.10.2010). 

3. Dezbateri referitoare la solicitarea domnului Catarig Ioan privind 
pensia de serviciu. 

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 Bîrlea Gheorghe 
preşedintele comisiei.  

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, în urma dezbaterilor şi a analizei 
textului de lege, membrii prezenţi la şedinţa comisiei, au hotărât cu majoritate 
de voturi să propună plenurilor reunite ale celor două camere ale Parlamentului 
respingerea propunerii legislative PLX 375/14.10.2010, L 642/15. 09. 2010, 
motivând că măsurile propuse prin prezenta iniţiativă legislativă la alin. (2) al 
art. 53 din lege sunt în contradicţie cu prevederile art. 70 din Constituţie. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost dezbătut de către membrii prezenţi la 
şedinţa comisiei şi, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună plenurilor 
reunite ale celor două camere ale Parlamentului respingerea propunerii 
legislative PLX 375/14. 10. 2010, L 643/15.09.2010, motivând că există deja 
reglementări în materie atât în Regulamentul Camerei Deputaţilor prin art. 212 
alin. (1) şi (2)  cât şi în Regulamentul Senatului la art. 192. 

Celelalte două puncte de pe ordinea de zi urmează a fi discutate în 
următoarea şedinţă a comisiei. 

 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekeş  
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