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SINTEZA 
 
 

şedinţei Comisiei din 18 septembrie 2012 
 
 

 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 18 septembrie 2012, începând cu ora 13:30.  
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), deputat Gheorghe Tinel (PD-L), dl. 
senator Igaş Traian (PD-L), dl. deputat Kerekes Karoly (UDMR), Dl. deputat 
Gelu Vişan (PD-L), Dl. deputat Nicolaescu Eugen (PNL), dl. senator Nicoară 
Romeo (PNL). 
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Absenţi au fost:   
 
dl deputat Anghel Stanciu, deputat Iordache Florin (PSD+PC), dl deputat 
Miron Mitrea (PSD + PC), dl. deputat Grosaru Mircea (Minorităţi), dna 
deputat Iordache Luminiţa (Independent). 
 
 
 

Şedinţa fiind statutară, 7 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. Dezbateri cu privire la PLX 94/2012 pentru modificarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
2. Dezbateri cu privire la PLX 236/2012 pentru modificarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
 
 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe 
Bîrlea, preşedintele comisiei.  

 
Primul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat dezbaterile cu privire la 

PLX 94/2012 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, în sensul sancţionării faptei unui parlamentar de 
a vota de două sau mai multe ori asupra unei propuneri  legislative, în plenul 
uneia dintre Camere, în şedinţele de plen reunit sau în şedinţele din comisiile 
parlamentare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului reunit al celor două 
Camere respingerea iniţiativei legislative, motivând că pentru a institui o 
sancţiune a suspendării de la lucrările parlamentare, precum şi a tuturor 
drepturilor băneşti aferente activităţii parlamentare ,, pentru 3 luni de la 
prima abatere, 6 luni de la a doua şi 12 luni la următoarele”, este nevoie de 
un sistem de evidenţă a abaterilor disciplinare, pentru a se putea calcula de 
când anume începe să curgă termenul pentru aplicarea sancţiunii, ori din 
acest punct de vedere, proiectul în cauză nu cuprinde nici o normă în acest 
sens, ceea ce îl face inaplicabil. 

În ceea ce priveşte dezbaterile cu privire la PLX 236/2012 pentru 
modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor, în urma analizării acestuia, membrii Comisiei au decis cu 
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majoritate de voturi să propună plenului reunit al celor două camere ale 
Parlamentului respingerea iniţiativei legislative, motivând că drepturile şi 
obligaţiile deputaţilor sau senatorilor în exercitarea mandatului lor decurg din 
Constituţie, Regulamentele celor două Camere şi Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. De asemenea, adoptarea acestui proiect de lege ar avea influenţe 
atât asupra Regulamentului Senatului cât şi asupra celui al Camerei 
Deputaţilor, fiind necesar a exista o corelare între aceste acte.  

Ca urmare a finalizării ordinii de zi, preşedintele Comisiei, domnul 
senator Gheorghe Bîrlea a închis lucrările comisiei. 

 
 
 
 
 

 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
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