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al şedinţei din 08.12.2015 

 
 
 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 08.12.2015, 
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. Continuarea dezbaterilor 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.  
 
 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 modificarea art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  
senatorilor, trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa  nr.    Plx.- 79/2015 din 
16.11.2015 şi de Senat cu adresa nr. L-132/2015 din 18.11.2015.   
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 3. Dezbateri cu privire la proiectul de Hotărâre privind modificarea și 
completarea art. 56 din Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților 
și Senatului, înregistrat cu nr.1531BP din 16.11.2015 și la proiectul de Hotărâre 
privind modificarea și completarea art. 56 și 57 din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului, înregistrat cu nr. 1551BP din 
19.11.2015. 

 

 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au reanalizat Legea 
pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
(Plx.384/2015; L203/2015)  în raport cu obiecțiile ridicate în  ședința comună a 
Camerei Deputaților și Senatului din data de 06.10.2015 și, în   urma  dezbaterilor și 
a opiniilor exprimate, au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru și un vot 
împotrivă: dl. deputat M. Toader - PNL), să propună spre dezbatere și adoptare 
plenului reunit al celor două Camere admiterea cererii de reexaminare trimisă de 
Președintele României și adoptarea Legii  pentru completarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu amendamente. 
 
 2. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat 
obiecțiile formulate de Președintele României prin cererea de reexaminare cu privire 
la Legea pentru modificarea art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al  senatorilor (Plx.– 79/2015; L-132/2015) și, în urma dezbaterilor şi a opiniilor 
exprimate, au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru și un vot împotrivă: dl. 
deputat M. Toader - PNL), să supună spre dezbatere și aprobare plenurilor reunite ale 
Camerei Deputaților și Senatului, respingerea cererii de reexaminare formulată de 
Președintele României și menținerea Legii în forma adoptată inițial de Parlament. 
 
 3. La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au examinat cele două 
proiecte de hotărâre privind modificarea Regulamentului activităților comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului și au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi 
pentru și un vot împotrivă: dl. deputat M. Toader - PNL), să supună  plenului celor 
două Camere ale Parlamentului  spre  dezbatere și adoptare un proiect de Hotărâre 
privind modificarea Regulamentului activităților  comune  ale  Camerei  Deputaților   
și   Senatului. 

 
 
 

        PREŞEDINTE,                                                              SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                Mircea - Nicu Toader 


