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SINTEZA 
lucrărilor ședinței din 7 martie 2022 

 
 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 activitea în 
ziua de luni, 7 martie 2022, în sistem mixt (cu prezență fizică și online), 
începând cu ora 15.30.  
 

La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
Dl. deputat Bejinariu Eugen (PSD), dl. deputat Ibram Iusein 

(Minoritățile Naționale), dl. deputat Stoica Ciprian-Titi (AUR), dl. deputat 
Moisin Radu-Marin (PNL) - online, dl. senator Császár Károly Zsolt (UDMR) 
- online. 

Dl. deputat Dehelean Silviu (USR) a fost înlocuit de d-na deputat 
Oana Murariu (USR), dl. deputat Halici Nicușor (PSD) a fost  înlocuit de dl. 
deputat Șoldan Gheorghe (PSD), dna. senator Fulgeanu-Moagher Laura-
Mihaela (PSD) a fost  înlocuită de dl. senator Toanchină Marius - 
Gheorghe. 
 Dna. deputat Trăilă Cristina (PNL) a fost absentă. 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 8 membri prezenţi din totalul de 9, s-a 
propus de către domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele Comisiei, 
aprobarea ordinii de zi, respectiv dezbaterea în fond, în procedură de 
urgență, a Proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și 
completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului, înregistrat cu nr. PH CD14/2022 (BP86/2022). 
 
  Ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi,  membrii 
Comisiei au trecut la examinarea în fond a inițiativei legislative.  
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  Astfel, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru 
și 2 împotrivă: USR și AUR), să propună plenului reunit al celor 
două Camere ale Parlamentului adoptarea Proiectului de Hotărâre a 
Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, înregistrat 
cu nr. PH CD14/2022 (BP86/2022) cu amendamentele admise 
prezentate în anexa raportului întocmit.  
 
 
 
 
                  
           PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

 
Eugen BEJINARIU                                        Silviu DEHELEAN 
 


