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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din data 19.04.2016  

 
 
 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 
19.04.2016, începând cu ora 13ºº. 
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
 Dl. deputat Ibram Iusein (minorităţi naționale), dl. deputat Toader Mircea-
Nicu (PNL), dl. deputat Márton Árpád-Francisc (UDMR), dl. deputat Muntean 
Mircia (PSD), dl. senator Grapă Sebastian (UNPR). 
 
 Absenți au fost: 
 
 Dl. deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), dl. deputat Fenechiu 
Cătălin-Daniel (neafiliat), dl. deputat Iordache Florin (PSD). 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 5 membri prezenţi,  s-a propus de către domnul 
deputat Iusein Ibram, vicepreşedintele comisiei, aprobarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: 
  
 1. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al 
art.38 din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor, 
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republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, 
trimisă  de  Camera  Deputaţilor  cu  adresa nr.  Plx.57/2016  din 07.03.2016 şi de 
Senat cu adresa nr. L 169/2016, înregistrată cu nr. 4c-23/37 din 10.03.2016. 
 
 2. Dezbateri cu privire la adresa Secretarului General al  Senatului nr. 575 din 
data de 06.04.2016 prin care se solicită transmiterea către Birourile permanente 
reunite a  Hotărârii Comisiei permanente  a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,  pentru  interpretarea  art. 38 alin. 
(11) din Legea  nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în vederea 
îndeplinirii procedurii de  aprobare a hotărârii ca act oficial adoptat de Parlament şi 
a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut Propunerea 
legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea  nr. 96/2006  privind  
Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor (Plx.57/2016;  L 169/2016). În urma 
opiniilor exprimate, aceștia au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului 
reunit al celor două Camere ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea  nr. 96/2006  
privind  Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor în forma propusă de inițiatori. 
 
 2. La al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 
solicitarea transmisă de Secretarul General al  Senatului  cu nr. 575 din data de 
06.04.2016 și au hotărât cu unanimitate de voturi să înainteze Birourilor 
permanente ale Camerei Deputaților și Senatului proiectul de Hotărâre pentru 
interpretarea articolului 38 alineatul (11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, în vederea aplicării corecte și a interpretării unitare 
a prevederilor Legii. 
 

 

 

           VICEPREŞEDINTE,                                                        SECRETAR,  

              Iusein Ibram                                                            Mircea - Nicu Toader 


