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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 
03.11.2015, începând cu ora 12ºº. 
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
 Dl. deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), dl. deputat Ibram 
Iusein (minorităţi naționale), dl. deputat Toader Mircea-Nicu (PNL), dl. deputat 
Márton Árpád-Francisc (UDMR), dl. deputat Iordache Florin (PSD), dl. deputat 
Muntean Mircia (PSD). 
 
 Absenți au fost: 
 
 Dl. deputat Fenechiu Cătălin-Daniel (ND), dl. senator Grapă Sebastian 
(PSD). 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 6 membri prezenţi,  s-a propus de către domnul 
deputat Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: 
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 1. Continuarea dezbaterilor asupra  propunerii legislative  nr. Plx. 565/2013, 
L 196/2014,  pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor. 
 
 2. Solicitarea adresată Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor de către dl. deputat Anghel 
Stanciu, în calitate de inițiator al propunerii legislative referitoare la completarea 
Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Plx.384/2015; L 
203/2015), înregistrată cu nr. 4c-23/51 din 03.11.2015.    
  
 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au continuat dezbaterile 
asupra propunerii legislative  nr. Plx. 565/2013, L 196/2014,  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.  Având 
în vedere că elaborarea și adoptarea unor coduri sau norme de conduită  
parlamentară a constituit o preocupare constantă a ultimilor ani atât în parlamentele 
statelor membre ale Uniunii Europene, cât și la nivelul Parlamentului European, 
membrii Comisiei au considerat necesar să se oprească asupra unei analize 
comparative a reglementărilor acestora în materie de etică și deontologie 
parlamentară. 
 
 2. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 
solicitarea adresată Comisiei de dl. deputat Anghel Stanciu cu privire la parcursul 
legislativ al propunerii de completare a Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Plx.384/2015; L 203/2015). 
 
 
 
 
 

 

            PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR,  

Bogdan Niculescu Duvăz                                                       Mircea - Nicu Toader 


