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SINTEZA 

Sedinţei Comisiei din 11 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 11 martie 
2009, incepand cu ora 15:00. 
 
 La lucrări au participat urmatorii membrii ai comisiei: 
Dl. senator  Bârlea Gheorghe, dna deputat Dumitrescu Liana, deputat  Nicolicea 
Eugen,  dl. deputat  Kerekeş Karoly, dl. senator  Ţuţuianu Adrian , dl.  deputat 
Vişan Gelu,  dl. deputat  Gheorghe Tinel, dl. deputat  Iordache Florin, dl. deputat 
Stanciu Anghel 
 Absenti au fost:  
Dl senator Antonescu George Crin Laurentiu, dl deputat Timiş Ioan,  dl. 
senator  Igaş Traian . 
 

Domnul senator Bârlea Gheorghe, preşedintele Comisiei supune la vot 
ordinea de zi : 

 
 
1. Dezbateri asupra Pl-x 164/ 02.03.2009 pentru modificarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata. 
 



2. Dezbateri asupra propunerilor legislative Pl-x 816/2007, Pl-x 
817/2007 si Pl-x 899/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor republicata. 

 
3. Solicitarea domnului senator Serbu Gheorghe Virgil din data de 17. 

12 2008 privind pensionarea anticipata in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 96/2006, republicata. 

 
4. Debateri cu privire la Regulamentul de organizare si functionare a 

Comisiei. 
 
 

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

 
       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 17.03.2009, 
motivând că propunerea legislativă nu a fost difuzată regulamentar de Biroul 
reunit al celor doua Camere, urmând a se solicita respectarea procedurii. 
 
 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 rămas pentru dezbatere în sedinţa din 
data de 17.03.2008. 
 

Sedinţa a continuat cu examinarea solicitării domnului senator Şerbu 
Gheorghe Virgil din data de 17. 12 2008 privind pensionarea anticipata parţiala 
in conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2006, privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor  republicată, coroborate cu prevederile Legii 19/2000. In acest 
sens a luat cuvântul dl. senator Kerekeş Karoly  care a concluzionat pe 
marginea dispoziţiilor legale in vigoare că foştii demnitari care întrunesc 
condiţiile prevăzute de lege, pot beneficia la cerere, de pensie anticipată 
parţială. Pe marginea aceluiaşi subiect a luat cuvântul si dna Dumitrescu Liana. 
In urma discuţiei toţi membrii Comisiei au decis formularea unui unui răspuns 
bine documentat, având in prim plan solicitarea domnului senator Şerbu 
Gheorghe Virgil ce va fi finalizată în sedinţa din data de 17 martie 2009. 

 



Urmărind ordinea de zi domnul preşedinte Bârlea Gheorghe propune 
refacerea in totalitate a Regulamentului Comisiei, intrucat aceasta a functionat 
in baza vechiului regulament sub denumirea de Comisie speciala. 

Domnul Preşedinte al Comisiei apreciază că Regulamentul Comisiei trebuie 
fundamentat pe prevederile Constitutiei si ale Regulamentelor Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, iar sarcina membrilor Comisiei este de a face  
amendamente care sa confere o mai mare resonsabilitate pentru presedinte, 
birou si Comisie in ansamblul sau. De asemenea, apreciaza că procesul  de 
modificare şi completare a regulamentului Comisie trebuie sa porneasca de la 
cadrul general stabilit prin Regulamentele Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

S-a pus în discuţie  amendamentul domnului senator  Bârlea Ghorghe care a 
propus ca Regulamentul funcţionarului public parlamentar să intre în atribuţiile 
Comisiei. Domnul deputat Anghel Stanciu propune ca denumirea Comisiei sa 
implice şi această atribuţie urmând ca aceasta sa isi transforme denumirea in 
Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi Statutul funcţionarului public parlamentar,  
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Cu unanimitate de voturi aceasta a fost acceptată. 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Bârlea Gheorghe                       Deputat Karoly Kerekeş  
 
                                                                                                                                                                            


