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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 09.06.2015, începând cu ora 1400.  
 
La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 

Dl. deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), dl. deputat Ibram Iusein 
(minorităţi), dl. deputat Márton Árpád-Francisc (UDMR), dl. deputat Toader Mircea 
(PNL), dl. senator Grapă Sebastian (PNL), dl. deputat Deaconu Mihai (DP) (în locul 
domnului deputat Fenechiu Cătălin-Daniel). 

 
 Absenţi au fost: 
 

Dl. deputat Necula Cosmin (PSD), dl. deputat Muntean Mircia (PSD). 
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Şedinţa fiind statutară cu 6 membrii prezenţi,  s-a propus de către domnul 

deputat Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea ordinii de 
zi: 
 

1. Dezbateri asupra adresei nr. 945 din 9 iunie 2015 privind scrisoarea 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin care se solicită toate inscrisurile 
intocmite de comisie  în anii 2014-2015.  

 
Președintele Comisiei, domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, a 

prezentat scrisoarea adresată Parlamentului României de către Direcția 
Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe 
infracțiunilor de corupție din 03.06.2015, cu privire la ordonanța 
nr.122/P/2012 prin care se dispune predarea de către Senatul României a 
tuturor înscrisurilor întocmite de către Comisia  permanentă  a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului în anii 2014 - 2015. 

 
Luând act de solicitarea primtă, membrii Comisiei au fost de acord cu 

transmiterea documentelor către Secretariatul General al Senatului în 
vederea predării acestora la DNA în termenul stabilit. 

 
Constatând însă și existența unor grave erori procedurale cu privire la 

scrisoarea adresată Parlamentului de către DNA, membrii  Comisiei au 
hotărât să transmită Ministrului Justiției o adresă prin care să semnaleze 
aceste erori. 

 
 

 
         PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                       Mircea Toader 
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