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

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
                                                                                                     
                                                                                                      

 
 

PROCED VERBAL 
 al şedinţei Comisiei din 15 decembrie 2009 

 
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                 
15 decembrie 2009, începând cu ora 16:00. 
 
 

Şedinţa fiind statutară, 8 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. Propunerea alianţei PSD-PC cu privire la înlocuirea domnului deputat 

Nicolicea Eugen din funcţia de vicepreşedinte al Comisiei. 
2. 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 
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amendamentelor la iniţiativa legislativă PLX 505/2009, L554/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006. 

3. Dezbateri cu privire la PLX 485/2009, L539/2009 cu privire la modificarea  
Legii 96/2009 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, pentru abrogarea 
art.41 alin. 6 din lege. 

4. Dezbateri cu privire la L 319 privind modificarea  şi completarea Legii nr. 
96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

5. Dezbateri asupra punctului de vedere formulat de Comisia pentru Statut cu 
privire la Legea privind personalul Curţii Constituţionale PLX 264/2007 
trimisă de Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

6. Dezbateri cu privire la propunerea legislativa PLx – 238/2009 pentru 
completarea art. 38  al Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. 

7. Dezbateri cu privire la modificarea şi completarea  Hotărîrii nr. 2/2006 pentru  
aprobarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la 
stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. 

8. 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. 

9. Dezbateri cu privire la solicitările de pensionare anticipată şi pensionare 
anticipată parţială a domnilor Funar Gheorghe, Mitu Eugen, Rus Aurel Ioan, 
Ţurlea Petre. 

10. Dezbateri cu privire la solicitarea  de pensie de urmaş a copiilor domnului 
Costel Gheorghiu, fost deputat, decedat la data de 21.10.2009. 

11. Dezbateri  cu  privire la solicitarea Institutului pentru Politici Publice 
Bucureşti privind propunerea pentru reformarea programului de lucru al 
Parlamentului prin reorganizarea  activităţii parlamentarilor în Bucureşti şi în 
teritoriu, în contextul crizei financiare curente, şi propunerea privind folosirea 
în permanenţă a sistemului de vot electronic, prin cartelă, pentru şedinţele de 
plen. 

 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte Gheorghe Bîrlea a dat 

citire conţinutului adresei nr. 14/2943 din data de 14 decembrie 2009 a Grupului 
Parlamentar al Alianţei PSD- PC cu privire la solicitarea de revocare a domnului 
deputat Eugen Nicolicea din funcţia de vicpereşedinte al Comisiei. 
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Domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele comisiei a supus la vot 
revocarea din funcţie a domnului deputat Eugen Nicolicea, propunerea fiind 
votată în unanimitate. 

În baza art. 45 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, pentru 
funcţia de vicepreşedinte al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost propus în funcţia de 
vicepreşedinte domnul deputat Anghel Stanciu. 

În baza prevederilor art. 45 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele comisiei a supus la vot membrilor 
comisiei, prezenţi la şedinţă, alegerea domnului Anghel Stanciu în calitate de 
vicepreşedinte al acestei comisii. 

Domnul Anghel Stanciu a fost ales în unanimitate în funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu unanimitate de voturi. 

 
Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat dezbaterea  asupra PLX 

505/2009, L554/2009 cu privire la modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţiolr 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 şi dezbateri asupra amendamentelor la iniţiativa legislativă PLX 
505/2009, L554/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 
privind statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

Domnul preşedinte Gheorghe Bîrlea a susţinut că decizia Birourilor 
Permanente reunite de a solicita Comisiei noastre să întocmească un singur raport 
pentru iniţiativele legislative mai sus menţionate încalcă Regulamentul Camerei 
Deputaţilor şi cel al Senatului deoarece, doar plenurile reunite ale celor două 
Camere ale Parlamentului pot întoarce la comisie un proiect de lege cu care 
aceasta fost sesizată în fond. 

De asmenea, s-au pus în discuţie şi amendamentele domnului deputat 
Karoly Kerekeş şi, după dezbateri, membrii comisiei au hotarât că este necesară 
aprofundarea propunerilor formulate şi a implicaţiilor de natură financiară şi 
procedurală a acestora, urmând ca discuţiile să fie reluate într-o sedinţă viitoare a 
comisiei. 

Propunerea a fost  votata de toţi membrii prezenţi ai comisiei. 
 

Al treilea punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea  iniţiativei legislative 
PLX 485/2009, L539/2009  privind modificarea  Legii 96/2009 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, pentru abrogarea art.41 alin. 6 din lege. 
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Domnul senator Igaş Traian a propus respingerea propunerii legislative 
privind abrogarea alin. (6) art. 41,  sustinut fiind şi de domnul deputat  Gheorghe 
Tinel şi de domnul deputat Anghel Stanciu, pe considerentul că această 
dispoziţie în vigoare stabileşte o indemnizatie de reacomodare a fostului 
parlamentar după momentul încetării mandatului, indemnizaţie absolut necesară 
pentru cei care nu beneficiază de pensie sau de nici un fel de venit după ce îşi 
încetează mandatul.    

Domnul deputat Karoly Kerekeş susţine argumentele prezentate 
menţionând că, de regulă, aceste situaţii sunt rare şi influenţează bugetul în 
foarte mică măsură. Domnul Secretar a mai precizat că această indemnizaţie se 
regăseşte şi în Statutul deputaţilor europeni sub denumirea de indemnizaţie de 
acomodare. 

Iniţiativa a fost supusă la vot şi cu unanimitate de voturi aceasta a fost 
respinsă. 
 

Al patrulea punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea initiativei legislative 
L 319 referitoare la modificarea  şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. 

În urma discuţiilor pe marginea acestei propuneri legislative, membrii 
comisiei au considerat că dispoziţiile art. 29, art. 30 şi art.52 din Legea 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor conţine reglementări în materie de 
prezenţă a deputaţilor şi a senatorilor dar şi de sancţionare a acestora, ca atare, 
modificarea propusă prin iniţiativa legislativă supusă dezbaterii nu ar constitui 
decât o suprareglementare în materie.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că reglementările acestei 
iniţiative legislative privesc Regulamentul de organizare şi funcţionare a  fiecărei 
Camere, şi în consecinţă, singurele competente să analizeze amendamentele puse 
în discuţie sunt cele două Comisii de regulament ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. 

Cele două puncte de vedere au fost acceptate de membrii comisiei şi 
iniţiativa legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 
Al cincilea punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea punctului de vedere 

formulat de Comisia pentru Statut cu privire la Legea privind personalul Curţii 
Constituţionale PLX 264/2007 trimisă de Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. 

Domnul deputat Kerekeş Karoly a prezentat o expunere de motive 
considerând că modificarea art.26 si a art.27 din Legea 7/2006 privind Statutul 
functionarului public parlamentar, dat fiind faptul că obiectul de reglementare a 
PLX 264/2007 îl constituie Statutul personalului Curtii Constitutionale, nu poate 
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fi realizată în mod corect din punct de vedere procedural decât printr-o iniţiativă 
legislativă distinctă care să parcurgă toate etapele procesului legislativ, inclusiv 
etapa dezbaterii publice (în cazul unui proiect de lege). 

 
 Analizând legea supusă dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, că nu se 

pot pronunţa asupra Statutului personalului Curţii Constituţionale dat fiind faptul 
că nu intră în sfera obiectului de activitate a comisiei noastre.  

Preşedintele comisiei, domnul senator Gheorghe Bîrlea a supus la vot 
punctul de vedere formulat de membrii comisiei cu privire la Legea privind 
personalul Curţii Constituţionale şi, cu unanimiate de voturi s-a decis trimiterea 
unui răspuns nefavorabil . 
 

Al şaselea punct de pe ordinea de zi l-a constituit dezbaterea propunerii 
legislative PLx – 238/2009 pentru completarea art. 38 al Legii nr. 96/2006, 
republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

În urma dicuţiilor membrii comisiei au hotărât susţinerea iniţiativei 
legislative pusă în discuţie menţionând necesitatea unui buget rectificat atât din 
partea Camerei Deputaţilor cât şi a Senatului şi au hotărât cu unanimitate de 
voturi trimiterea acesteia spre dezbatere şi adoptare cu amendamente către 
plenurile reunite ale celor două Camere. 
 

Al şaptelea punct de pe ordinea de zi a fost referitor la dezbaterea cu privire la 
modificarea şi completarea  Hotărîrii nr. 2/2006 pentru  aprobarea Normelor 
privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

Analizând modificările propuse, membrii comisiei au hotărât trimiterea 
proiectului de hotărâre către cele două Birouri Permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, urmând a fi puse în acord dispoziţiile normelor privind 
modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu dispoziţiile Legii nr. 
96/2006.  

Propunerea a fost votată  în unanimitate. 
Celelalte puncte de vedere rămase nediscutate, de pe ordinea de zi, vor fi 

reluate intr-o viitoare şedinţă a comisiei. 
 

 
PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekeş 
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