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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 10.04.1997 

Nr.          9/XXXVI/11 
   

 
BIROUL PERMANENT  

AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
  În şedinţa din 9 aprilie 1997, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a examinat Decizia nr.122/1996 a Curţii Constituţionale, pronunţată 
asupra constituţionalităţii Legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor, 
trimisă de Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor cu adresa nr.91/1996. 
 
  În urma dezbaterilor s-au reţinut următoarele: 
 
  1. Datorită adoptării legii sus-menţionate în redactări diferite de 
către cele două Camere, s-a instituit o comisie de mediere, care, în unele 
situaţii, a optat pentru textul adoptat de Senat, în alte situaţii a reţinut textul 
Camerei Deputaţilor, sau a propus unele texte proprii. 
 
  În urma dezbaterii Raportului Comisiei de mediere, Senatul şi-a 
însuşit unele din propunerile acesteia cu majoritate simplă (pct.9, 9 bis, 11, 
22, 26, 28, 37 şi 40), altele cu majoritate absolută, iar art.42 (1) nu a fost 
adoptat. 
 
  În şedinţa comună a celor două Camere din 11 septembrie 1996 
s-a supus votului numai art.42 (1), deşi ar fi trebuit să se dezbată şi să se 
voteze şi textele care au fost votate, de către Senat, cu majoritate simplă, 
având în vedere că această lege este considerată drept lege organică. 
 
  Pentru aceste considerente, Curtea Constituţională a decis că 
Legea privind statutul deputaţilor şi senatorilor este neconstituţională. 
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  2. Ţinând cont de cele de mai sus şi având în vedere art.76 (2) şi 
74 (1) din Constituţie, precum şi art.54 şi art.38 alin.3 din Hotărârea 
Parlamentului nr.4/1992 privind Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
prin consens, să recomande plenului admiterea concluziilor Curţii  
Constituţionale, urmând ca în baza art.118 alin.5 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, legea să nu mai fie trimisă spre promulgare, fiind declarată 
neconstituţională în ansamblul său. 
 
  Totodată, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să 
recomande constituirea unei comisii speciale (art.69 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor) sau a unei comisii speciale comune ale celor două 
Camere (art.86 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului), care să elaboreze o nouă propunere legislativă referitoare la 
statutul deputaţilor şi senatorilor. 
 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

  Emil Teodor Popescu             Nicolae Grădinaru 
 


