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PROCES VERBAL  

al şedinţei Comisiei din 21 iunie 2011 

 

 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 21 iunie 2011, începând cu ora 13:30.  

Şedinţa fiind statutară, 7 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 cu privire la PLx 101/09.03.2011, L 420/26.05.2011 pentru 

completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

 

 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe Bîrlea, 

preşedintele comisiei.  
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi să propună plenurilor reunite ale celor două camere 

ale Parlamentului respingerea iniţiativei legislative motivând că modificarea 

propusă nu prezintă suficientă claritate cu privire la tipul de societăţi 

comerciale vizate de textul iniţiativei legislative, respectiv genul de activităţi 

economice desfăşurate cu instituţii publice sau instituţii finanţate de la 

bugetul de stat. 

De asemenea, incompatibilitatea care se doreşte a se introduce are în 

vedere nu calitatea/funcţia economică de acţionar/asociat a unui parlamentar 

la o societate comercială, ci ipoteza în care respectiva societate comercială va 

desfăşura activităţi economice cu instituţii publice sau instituţii finanţate de 

la bugetul de stat. Ca atare, deţinerea unor acţiuni sau părţi sociale minoritare 

la o societate comercială nu conferă putere de decizie, de control sau de 

supraveghere asupra activităţii societăţii comerciale respective. Doar 

calitatea de acţionar /asociat majoritar la o societate comercială este cea care 

conferă putere de decizie. 

 

 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
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