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O R D I N E A  D E  Z I 
A 

COMISIEI SPECIALE DE ANCHETĂ 
 

27 iulie  2017,  ora 11.30 
 

 

1.     Prezentarea Deciziilor Curţii Constituţionale relevante 
pentru activitatea Comisiei parlamentare de anchetă şi impactul 
pe care acestea îl au asupra activităţii Comisiei: 

 
 

→  Decizia nr. 411/2017 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a legii privind completarea dispoziţiilor art.9 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu completările ulterioare; 

 

 →  Decizia nr. 428/2017 referitoare la sesizarea de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.37/2017 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaților; 

 

→  Decizia nr. 430/2017 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului nr. 38/2017 
privind modificarea şi completarea art.9 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;  

 
2.  Continuarea dezbaterilor cu privire la formularea, de 

întrebări doamnei Kovesi, de către membrii comisiei, având în 
vedere că aceasta a refuzat de 3 ori participarea la comisia de 
anchetă ( potrivit art. 6 alin.(1) din Hotărârea Parlamentului nr. 39/2017„ 
persoanele invitate la audieri, au obligaţia să răspundă solicitărilor 
Comisiei parlamentare de anchetă, inclusiv prin punerea la dispoziţie a 
întregii documentaţii necesare îndeplinirii eficiente a mandatului 
încredinţat de Parlament); 

 
 



3.   Solicitarea Comisiei parlamentare de anchetă către Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte De Casaţie Şi Justiţie,  răspunsul primit şi 
revenirea la solicitarea Comisiei parlamentare de anchetă de a-i fi 
pus la dispoziţie Dosarul nr. 213/P/2017 care este clasat; 
 

 4.    Discuţii pe baza informaţiilor rezultate ca urmare a 
audierilor persoanelor în cadrul comisiei şi a documentelor 
transmise de instituţiile/autorităţile publice implicate în  organizarea 
alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidenţial, în vederea, 
elaborării propunerilor şi concluziilor Raportului Comisiei 
parlamentare de anchetă care are termen de finalizare 8 
septembrie 2017; 

 5.   Diverse 

  

  


