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SINTEZA 

Sedinţei Comisiei din 04 martie 2009 
 

 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 desfaşurat activitatea in 
ziua de 04 martie 2009, incepand cu ora 15:00. 
 
 La lucrări au participat urmatorii membrii ai comisiei: 
 
Dl. senator  Bârlea Gheorghe, deputat  Nicolicea Eugen,  dl.deputat  Kerekeş Karoly 
dl. senator  Ţuţuianu Adrian dl.   deputat Vişan Geludl.   deputat  Gheorghe 
Tinel dl. deputat  Iordache Florin dl. deputat  Timiş Ioan 
 
 Absenti au fost:  
Dl senator Antonescu George Crin Laurentiu, dna deputat Dumitrescu Liana, 
Dl senator Igas Traian ( delegatie). 
 

Lucrările au fost conduse de Dl. senator Bârlea Gheorghe, preşedintele 
comisiei. 

 
 
 
 



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

1. Alegerea  vicepreşedintelui şi a secretarului comisiei 
 
2. Dezbateri asupra PL-x 164/ 02.03.2009 pentru modificarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicata. 
 

3. Solicitarea domnului senator Şerbu Gheorghe Virgil din data de 
17.12.2008 privind pensionarea anticipată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 96/2006, republicată. 
 

4. Dezbateri asupra PL-x 879/10.12.2007  pentru modificarea art. 11 din 
Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului parlamentar. 
 

5. Dezbateri asupra PL-x 881/10.12.2007 pentru modificarea art. 22 şi a 
punctului 2 din anexă, din Legea nr. 7/2006 privind Statutul 
funcţionarului parlamentar. 
 

6. Dezbateri asupra propunerilor legislative PL-x 816/2007, PL-x 
817/2007 şi PL-x 899/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor republicată. 
 

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

preşedintele comisiei, care a supus la vot propunerea de alegere a domnului 
deputat Nicolicea Eugen în calitate de vicepreşedinte al acestei comisii. 
Domnul Nicolicea Eugen a fost ales cu unanimitate  de voturi în aceasta 
funcţie. 

În acelaşi mod s-a supus la vot propunerea de alegere a domnului 
deputat Kerekeş Karoly în calitate de secretar. Cu unanimitate de voturi 
domnul Kerekeş Karoly a fost numit în această funcţie. 

 
        Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativa prevazuta la punctul 
2 din ordinea de zi, prin care se propune modificarea Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată, şi au hotărât în unanimitate 
menţinerea acesteia pe ordinea de zi a şedinţei  din data de 11.03.2009. Decizia 
a fost motivată prin necesitatea primirii avizului de la Consiliul Legislativ şi de 
la Comisia Juridica de disciplină şi imunitaţi 

 



Referitor la solicitarea d-lui senator Şerbu Gheorghe Virgil, din data de 
17.12.2008 privind pensionarea anticipată,  în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 96/2006 republicată, comisia a solicitat un punct de vedere de la doamna  
Doina Pârcălabu, Preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de 
Asigurari Sociale. Doamna preşedinte a prezentat în şedinţă cadrul legal sub 
incidenţa căruia se supune solicitarea d-lui senator Şerbu Gheorghe Virgil, 
urmând ca în cel mai scurt timp raspunsul să-i fie comunicat în scris şi 
petentului în cauză. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au votat în unanimitate 

menţinerea raportului iniţial de respingere al PL-x 879/10.12.2007 pentru 
modificarea art. 11 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului 
parlamentar si al PL-x 881/10.12.2007 pentru modificarea art. 22 şi a punctului 
2 din anexă, din aceiaşi lege. 

 
      Propunerile legislative PL-x 816/2007, PL-x 817/2007 şi PL-x 899/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor republicată, au ramas pentru dezbatere în sedinţa din 
data 11.03.2008. 

 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Bârlea Gheorghe                       Deputat Karoly Kerekeş  
 
                                                                                                                                                                            


