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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 
                                            
                                                                                            

 
PROCES VERBAL 

al  şedinţei Comisiei din 09 septembrie 2009 
 
 
 

 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 09 septembrie 
2009, începând cu ora 17:00.  
 
La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
Dl. senator  Bîrlea Gheorghe (PD-L), dl. deputat  Nicolicea Eugen (PSD-PC),         
dl. deputat  Kerekes Karoly (UDMR),  dl. deputat Vişan Gelu (PD-L),  dl. deputat  
Gheorghe Tinel (PD-L),  dl. deputat Stanciu Anghel (PSD-PC), dl. deputat  Iordache 
Florin (PSD-PC), dl. senator Igaş Traian (PD-L), dl. senator Ţuţuianu Adrian        
(PSD-PC)  . 
Absenţi au fost:   
Dl. senator Nicoară  Romeo (PSD-PC),  dna. deputat  Dumitrescu Liana (Minorităţi 
Naţionale),  dl. deputat Timiş Ioan (PNL). 
Lucrările au fost conduse de domnul senator  Bîrlea Gheorghe, preşedintele comisiei 
asistat de domnul vicepreşedinte Nicolicea Eugen şi domnul secretar Kerekes 
Karoly. 
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Comisia şi-a desfăşurat lucrările având urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbateri cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei. 
2. Dezbateri asupra Pl-x 164/ 02.03.2009 pentru modificarea Legii nr. 96/2006, 

republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.  
3. Dezbateri cu privire la propunerea legislativă PLx 341/29.06.2009 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, 
a Legii nr. 247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind Statutul 
funcţionarului public parlamentar.  

4. Dezbateri cu privire la propunerea legislativa PLx – 238/2009 pentru 
completarea art. 38  al Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor.  

5. Dezbateri cu privire la PL-x 269/13.05.2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 
29 din Legea nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. 

6. Dezbateri cu privire la L 319/30.06.2009 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

7. Dezbateri cu privire la punctul de vedere al domnului Kerekeş Karoly cu 
privire la interpretarea art. 49, alin. 1, din Legea  nr. 96/2006, republicată, 
privind statutul deputaţilor  şi al senatorilor în aplicarea prevederilor OUG nr. 
67/2007, referitor la solicitările de pensionare anticipată.  

8. Dezbateri cu privire la solicitările de pensionare anticipată şi pensionare 
anticipată parţială a domnilor Funar Gheorghe, Mitu Eugen, Rus Aurel Ioan, 
Turlea Petre şi Costel Gheorghiu. 

 
 

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

Primul punct dezbătut pe ordinea de zi a fost rediscutarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei, ţinând cont de faptul 
că Birourile Permanente reunite au solicitat punerea de acord a prevederilor 
proiectului de regulament cu dezbaterile purtate în şedinţa Birourilor 
Permanente reunite, în urma discuţiilor cu Secretarii generali ai celor două 
Camere. Secretarul general al Camerei Deputaţilor a formulat un punct de 
vedere scris, înaintat Comisiei la data de 27 august 2009. 

Domnul deputat Anghel Stanciu propune ca proiectul de Regulament 
al Comisiei să rămână neschimbat, subliniind faptul că punctele de vedere ale 
Secretarilor generali ai celor două Camere sunt doar consultative.   
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De asemenea, dânsul susţine că funcţionarii publici parlamentari din 
ambele Camere rămân în continuare în subordinea Secretarilor generali la nivel 
administrativ, iar Comisia supervizează doar modul de aplicare unitară şi 
corectă a legii funcţionarului public parlamentar. Acest punct de vedere a fost 
susţinut şi de domnul secretar al comisiei, deputat Kerekes Karoly. 

La această expunere punctul de vedere al Preşedintelui comisiei este 
neincluderea Legii nr. 7/2006 în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
comisiei, menţionând că, funcţionarii publici parlamentari îndeplinesc activităţi 
în sprijinul realizării prerogativelor constituţionale ale Parlamentului şi ale 
deputaţilor şi senatorilor, în cadrul unor raporturi de serviciu care se nasc şi se 
exercită pe baza actului administrativ de numire.  Drepturile şi obligaţiile 
parlamentarilor sunt reglementate de Constituţie, de Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, precum  şi de Regulamentele Camerelor şi 
decurg din mandatul de senator sau de deputat.  
  Cele doua expuneri au fost supuse la vot şi cu majoritate de voturi s-a 
adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei ce are în obiectul 
de reglementare şi aplicarea unitară şi corectă a Legii nr. 7/2006 privind 
Statutul funcţionarului public parlamentar. 

  
  Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat dezbaterea asupra 
Pl-x 164/ 02.03.2009  pentru  modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor şi al senatorilor, republicată. 
  Dl deputat Iordache Florin a propus respingerea acestei propuneri 
legislative luând în considerare noul proiect al Guvernului privind Legea unică 
de salarizare.  
  Faţă de opinia prezentată domnul preşedinte Bîrlea Gheorghe îşi 
menţine punctul de vedere aşa cum a fost el exprimat de la începutul 
dezbaterilor în sensul că votul negativ este o eroare şi o perpetuare a 
privilegiilor parlamentarilor în ceea ce priveşte modul de calcul a pensiilor. A 
făcut trimitere atât la relaţia cetăţenilor cu parlamentarii pe care aceştia i-au 
votat cât şi la necesitatea creării unei balanţe echilibrate atât în ceea ce priveşte 
pensiile parlamentarilor cât şi referitor la modul de calcul al pensiilor, care, în 
opinia domniei sale ar trebui să fie identică. 
  Totodată, acceptă şi consideră punctul de vedere al Guvernului ca pe o 
apreciere la adresa instituţiei Parlamentului României, motivând că, Guvernul, 
prin punctul sau de vedere, poate lăsa la latitudinea Parlamentului decizia cu 
privire la adoptarea acestei propuneri legislative. Aceeaşi poziţie au exprimat-o 
şi ceilalţi parlamentari PD-L domnul senator Traian Igaş şi domnii deputaţi 
Gelu Vişan şi Gheorghe Tinel. 
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  Deoarece acest subiect a fost discutat şi în şedinţele anterioare domnul 
preşedinte Bîrlea Gheorghe a supus la vot proiectul de lege şi cu un vot de 
cinci la patru  s-a hotărât trimiterea iniţiativei legislative în plenurile reunite ale 
celor două  Camere cu raport de respingere.  
 
  Al treilea punct de pe ordinea de zi a fost propunerea legislativă           
PLx 341/29.06.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 
privind pensiile militare de stat, a Legii nr. 247/2005 privind pensiile 
magistraţilor, a Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, a 
Legii nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar. 
În urma dezbaterilor şi a finalizării discuţiilor, cu majoritate de voturi membrii 
comisiei au hotărât să adopte aviz negativ asupra propunerii legislative în 
cauză. 
 
  Al patrulea punct de pe ordinea de zi a fost propunerea legislativa  
PLx – 238/2009 pentru completarea art. 38  al Legii nr. 96/2006, republicată, 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
Având în vedere că nu s-au primit avizele solicitate celor două Comisii de 
buget finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, preşedintele comisiei Bîrlea 
Gheorghe a suspus la vot amânarea dezbaterilor pentru şedinţa viitoare. 
Membrii comisiei au acceptat cu unanimitate de voturi propunerea. 
 
  Al cincilea punct de pe ordinea de zi a fost propunerea legislativă 
PLX 269/13.05.2009  pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea                   
nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.  
Domnul preşedinte Bîrlea Gheorghe a susţinut iniţiativa legislativă şi a  
evidenţiat implicaţiile benefice cu privire la transparenţa totală a activităţii 
parlamentare, poziţie identică având şi domnii deputaţii Gelu Vişan şi 
Gheorghe Tinel. 
Domnul secretar Kerekes Karoly a apreciat că această iniţiativă legislativă nu 
are nici o legătură cu statutul deputaţilor şi al senatorilor fiind susţinut şi de 
domnul vicepreşedinte Eugen Nicolicea. 
  În urma dezbaterilor iniţiativa a fost supusă la vot de preşedintele 
comisiei Bîrlea Gheorghe şi cu patru voturi contra, trei voturi pro si o abţinere 
această propunere legislativă a fost respinsă. 
 
  Al şaselea punct de pe ordinea de zi a fost iniţiativa legislativă                  
L 319/30.06.2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006, 
republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
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Întrucât nu s-au  aplicat prevederile art.9, alin.1 din Regulamentul  şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în sensul sesizării comisiei din 
partea ambelor Birouri permanente ale celor două camere, preşedintele 
comisiei Bîrlea Gheorghe a propus amânarea discuţiilor pentru o şedinţă 
ulterioară. 
 Membrii comisiei au votat în unanimitate propunerea. 
 
  Ultimul subiect pe ordinea de zi a fost punctul de vedere al domnului 
Kerekeş Karoly cu privire la interpretarea art. 49, alin. 1, din Legea                       
nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor în aplicarea 
prevederilor OUG nr. 67/2007, referitor la solicitările de pensionare anticipată  
 şi al optulea punct de pe ordinea de zi privind  solicitările de pensionare 
anticipată şi pensionare anticipată parţială a domnilor Funar Gheorghe, Mitu 
Eugen, Rus Aurel Ioan, Turlea Petre şi Costel Gheorghiu, având un fond 
comun, s-a propus dicutarea în solidar a acestora . 
  Având în vedere implicaţiile financiare asupra Bugetului de Stat, 
preşedintele comisiei Bîrlea Gheorghe, a propus amânarea dezbaterilor pentru 
o şedinţă ulterioară,  urmând ca decizia finală să fie luată în prezenţa tuturor 
membrilor comisiei. Cu unanimitate de voturi propunerea a fost acceptată. 

 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes 
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