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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 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

PROCES VERBAL  
al ședinței din 17 aprilie 2018 

 
 

 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 17 aprilie 
2018, începând cu ora 12.00.  
 

Şedinţa fiind statutară, cu 6 membri prezenţi din totalul de 11, s-a trecut la 
aprobarea ordinii de zi: 

 
1. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 49 din 

Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Plx.155/2018; 
L175/2018). 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 42, alin.(4) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Plx.156/2018; 
L174/2018).  

3. Proiectul de Hotărâre a Parlamentului României pentru modificarea și 
completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului (BPI 674/04.12.2017; PH CD 103/2017). 
 
 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut 
Propunerea legislativă pentru completarea art. 49 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor (Plx.155/2018; L175/2018) și în urma 
dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi 
pentru și 1 împotrivă - dl. deputat Vlad-Emanuel Duruș / USR), să propună 
plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentele admise prezentate în raport.  
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 2. În continuare a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru modificarea 
art. 42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor (Plx.156/2018; L174/2018), membrii Comisiei hotărând, cu majoritate 
de voturi (4 voturi pentru și 2 împotrivă - dna. deputat Ana-Adriana Săftoiu / 
PNL și dl. deputat Vlad-Emanuel Duruș / USR), să propună respingerea acestei 
inițiative. 
 
 3. La ultimul punct al ordinii de zi  a fost examinat Proiectul de Hotărâre a 
Parlamentului României pentru modificarea și completarea Regulamentului 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (BPI 674/04.12.2017; 
PH CD 103/2017). Având în vedere că soluțiile legislative propuse prin această 
inițiativă au fost deja adoptate prin Hotărârea Parlamentului României nr. 
98/2017, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor  celor prezenți, 
să propună plenului reunit  al  celor două Camere ale Parlamentului respingerea 
proiectului de hotărâre.  

 
 
 
 
 

         PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 
     Ion MOCIOALCĂ                               Árpád-Francisc MÁRTON 

 
 


