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 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 27.10.2015, începând cu ora 12ºº. 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 7 membri prezenţi,  s-a propus de către 
domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea 
ordinii de zi cu următoarele puncte: 
 
 1. Dezbateri preliminare asupra  propunerii legislative  nr. Plx. 565/2013, 
L 196/2014,  pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
 
 2. Dezbateri asupra cererii de reexaminare formulată de Președintele 
României în temeiul art. 77 alin.(2) din Constituția României, republicată, cu 
privire la Legea pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, trimisă    de    Camera    Deputaţilor  cu    
adresa  nr. Plx.384/2015 din 01.09.2015 şi de Senat cu adresa nr. L 203/2015, 
din 02.09.2015, ca urmare a hotărârii plenurilor reunite ale celor două Camere 
din data de 06.10.2015 de retrimitere la Comisia sesizată în fond a acesteia în 
vederea unei noi examinări și a depunerii unui nou raport. 
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 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat 
principalele prevederi ale propunerii legislative  nr. Plx. 565/2013, L 196/2014,  
pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor. Propunera legislativă are ca scop adoptarea Codului de 
conduită al deputaţilor şi al senatorilor, ca anexă la lege, schimbându-se astfel 
modalitatea de adoptare a acestuia (prin lege şi nu prin hotărâre). În vederea 
elaborării unui Cod de conduită care să corespundă exigenţelor europene, 
domnul președinte Bogdan Niculescu Duvăz a prezentat membrilor Comisiei 
mai multe materiale documentare cu privire la reglementările în materie de 
etică și deontologie parlamentară adoptate în țări membre ale Uniunii Europene, 
urmând ca, după studierea acestora, dezbaterile să fie reluate într-o ședință 
viitoare. 
 
 2. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, retrimiterea la comisia 
sesizată în fond a reexaminării la cererea Președintelui României cu privire la 
Legea pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor (Plx.384/2015, L 203/2015), membrii Comisiei  au examinat  
obiecțiile ridicate în  ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 
data de 06.10.2015 și în urma opiniilor exprimate au hotărât ca adoptarea unei 
decizii în acest sens să fie amânată până la următoarea ședință. 
 

 
 
 

        PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                Mircea - Nicu Toader 


