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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

  
  

CAMERA DEPUTA ŢILOR                                                      SENATUL 
  
  
  

Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 

şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

                                                                                                               
                                                                                                      

  
PROCES VERBAL 

  
al şedinţei Comisiei din 07. 04. 2015 

  
  

            Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului și-a desfăşurat activitatea in 
ziua de 07. 04. 2015, începând cu ora 13:00. 
  
 Şedinţa fiind statutară, 6 membrii ai comisiei fiind prezenţi, s-a propus 
de către  domnul  deputat Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, 
aprobarea ordinii de zi: 

  
1.      Alegerea secretarului Comisiei  permanente  a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 
  
2.     Dezbateri cu privire la propunerea legislativă privind modificarea 
art.24 alineatul (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, cu modificări ulterioare, trimisă de Camera 
Deputaţilor cu adresa  nr. Plx. – 571/2014   şi  L-756/2014, iniţiator 
deputat Eugen Nicolicea. 
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3.     Dezbateri cu privire la propunerea legislativă privind modificarea 
art.24 alineatul (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, cu modificări ulterioare, trimisă de Camera 
Deputaţilor cu adresa  nr. Plx. – 329/2015  şi  L-134/2015, iniţiator 
senator Ilie Sârbu. 

  
4.     Dezbateri cu privire la propunerile legislative pentru modificarea şi 
completarea art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor  şi a Legii nr. 115/1999 privind răspunderea 
ministerială,  înregistrate  cu nr. (BP 503/24.06.2014; L 738/2014) şi (Pl-
x nr. 415/2014; L738/2014) 

  
     Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

            
La primul punct al ordinii de zi, domnul Bogdan Niculescu Duvăz, 

preşedintele comisiei, a supus la vot membrilor comisiei prezenţi la şedinţă, 
alegerea domnului Toader Mircea-Nicu (deputat PNL) în funcția de secretar 
al Comisiei în locul domnului  deputat Taloş Gheorghe.  Domnul Toader 
Mircea-Nicu a fost ales cu unanimitate de voturi în funcţia de secretar al 
Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. 
  

Al doilea punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat 
dezbaterea  propunerii  legislative  privind modificarea art.24 alineatul (4) 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu modificări ulterioare, trimisă de Camera Deputaţilor cu 
adresa  nr. Plx. – 571/2014   şi de Senat cu adresa L-756/2014, iniţiator 
deputat Eugen Nicolicea.  Membrii comisiei, analizând propunerea în 
cauză,  au avut în vedere că la ultima modificare a Legii 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor republicată s-a încercat modificarea 
alineatului (4) al art.24, pentru punerea în acord a acestor dispoziţii cu 
Constituţia României precum şi cu deciziile Curţii Constituţionale a 
României,  dar aceste prevederi ale art. 24 au fost atacate la Curtea 
Constituţională de către Preşedintele României. În urma acestei sesizări, 
Curtea Constituţională a declarat întregul art.24 neconstituţional, inclusiv 
alineatul (4), pe cale de consecinţă a rămas în vigoare forma  acestui alineat 
în care este necesar un vot al majorității membrilor. Curtea Constituţională a 
României declarând neconstituţional întregul art.24, s-a creat un dezacord cu 
dispozițiile art.  76 alin. (2) din Constituţie. Pe cale de consecinţă Comisia a 
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propus  modificarea  art. 24 alin.(4) din Legea 96/2006 în acord cu 
dispozițiile  art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, republicată, în 
sensul reducerii numărului de voturi necesar adoptării hotărârii privind 
cererea de reţinere, arestare sau percheziţie a deputatului sau senatorului în 
condiţiile respectării prevederilor art. 67 din Constituţia României, 
republicată.  Membrii comisiei au apreciat  că hotărârea privind aprobarea 
cererii ministrului justiţiei se supune spre dezbatere şi  adoptare  plenului 
Camerei din care face parte deputatul sau senatorul, cu respectarea 
prevederilor art. 67 şi ale art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, 
republicată.  

  
Al treilea punct de pe ordinea de zi  a avut ca 

subiect dezbaterea propunerii legislative  privind modificarea art.24 alin. (4) 
din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu modificări ulterioare, trimisă de Camera Deputaţilor cu 
adresa  nr. Plx.-329/2015   şi  de la Senat L-134/2015, iniţiator senator Ilie 
Sârbu.  Având în vedere că această propunere legislativă are acelaşi obiect 
de modificare ca și propunerea dezbătută anterior (Plx. – 571/2014; L-
756/2014), Comisia a hotărât reţinerea ca proiect de bază a propunerii 
legislative cu nr. Plx. – 571/2014; L-756/2014 iar pentru  propunerea 
legislativă nr. Plx. – 329/2015;  L-134/2015, Comisia a hotărât să se 
întocmească raport de respingere, urmând a fi preluată ca amendament. 

  În urma dezbaterilor asupra propunerilor de modificare ale art.24(4) 
din Legea nr. 96/2006,  Comisia a propus  spre adoptare   modificarea 
textului art. 24(4)  cu   următorul conţinut: ,,Camera hotărăşte asupra cererii 
cu votul secret al majorităţii membrilor prezenţi, în condiţiile 
respectării  prevederilor art. 67 din Constituţia României republicată.” 

 
  La ultimul punct  de pe ordinea de zi, membrii comisiei  au luat în 

dezbatere  inițiativele  legislative  pentru modificarea şi completarea art. 24 
din Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi  al senatorilor şi a Legii nr. 
115/1999 privind responsabilitatea ministerială, înregistrate la Camera 
Deputaților și Senat cu adresele nr. (BP 503/24.06.2014; L 738/2014) şi (Pl-
x nr. 415/2014; L738/2014). 

În urma opiniilor exprimate, membrii comisiei, au 
concluzionat  faptul că  cele două iniţiative legislative   au acelaşi obiect 
şi  prevăd  în cuprinsul lor pe lângă modificarea art. 24 din Legea nr. 
96/2006 şi abrogarea anumitor articole din Regulamentele celor două 
Camere.  Având în vedere  dispozițiile Deciziei Curţii Constituţionale   nr. 
319/2013, ţinându-se cont şi de considerentele Deciziei  nr. 81 din 27 
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februarie 2013 prin care Curtea a statuat  că se impune ca regulile de 
procedură să fie stabilite prin Regulamentele celor două Camere, iar nu prin 
lege, membrii prezenţi la şedinţa comisiei, cu unanimitate de voturi au 
hotărât trimiterea către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului  a celor două propuneri legislative pentru modificarea şi 
completarea art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor  şi a Legii nr. 115/1999 privind răspunderea ministerială 
înregistrate cu  nr. (BP 503/24.06.2014; L 738/2014) şi (Pl-x nr. 415/2014; 
L738/2014), pentru ca, în urma hotărârii Birourilor celor două 
Camere,  aceste iniţiative legislative să fie trimise Comisiilor juridice  ale 
celor două Camere  în vederea formulării avizelor, Comisia permanentă a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor  urmând  a ţine cont de avizele primite  la examinarea 
iniţiativelor legislative  în fond. 
  

 
 
 
  

                PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
         
BOGDAN NICULESCU DUVĂZ                       MIRCEA-NICU TOADER 
                                                                                                                           
                                               
  
  
 


