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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 
lucrărilor ședinței din 31 mai 2022 

 
 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 activitea în 
ziua de marți, 31 mai 2022, începând cu ora 12.30.  
 

La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
Dl. deputat Bejinariu Eugen (PSD), dl. deputat Ibram Iusein 

(Minoritățile Naționale), dl. deputat Stoica Ciprian-Titi (AUR), dl. senator 
Császár Károly Zsolt (UDMR). 

 
Dl. deputat Dehelean Silviu (USR) a fost înlocuit de d-na deputat 

Oana Murariu (USR), dl. deputat Moisin Radu-Marin (PNL) a fost înlocuit de 
dl. deputat Michael Gudu (PNL), dna. senator Fulgeanu-Moagher Laura-
Mihaela (PSD) a fost  înlocuită de dl. senator Florian Bodog (PSD).  

 
 Dna. deputat Trăilă Cristina (PNL) a fost absentă. 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 7 membri prezenţi din totalul de 9, s-a 
propus de către domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele Comisiei, 
aprobarea ordinii de zi, respectiv:   
 
 1. Dezbaterea și întocmirea unui raport suplimentar asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, înregistrată la Camera  
Deputaţilor  cu nr.  Pl-x nr.70/2022 şi la Senat cu nr. L 100/2022, în 
vederea punerii în acord cu Decizia Curții Constituționale a României nr. 
137 din 16 martie 2022. 
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 2. Dezbaterea și întocmirea unui raport suplimentar asupra 
Proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea 
Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, 
înregistrat cu nr. PH CD14/2022 (BP86/2022), în vederea punerii în acord 
cu Decizia Curții Constituționale a României nr. 137 din 16 martie 2022. 
 
  Ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi,  membrii 
Comisiei au trecut la examinarea celor două propuneri legislative.  

 
 Astfel, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru, 1 
vot împotrivă - AUR și o abținere - USR), să propună plenului 
reunit al celor două Camere ale Parlamentului adoptarea celor două 
inițiative legislative cu amendamentele admise prezentate în anexele 
rapoartelor suplimentare întocmite.  
 
 
 
                  
           PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

 
Eugen BEJINARIU                                     p. Silviu DEHELEAN 
 


