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PROCES VERBAL  
al ședinței din 17 februarie 2021 

 
 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 miercuri, 17 februarie 2021, începând cu ora 14.30, în paralel cu 
lucrările plenului reunit al Camerei Deutaților și Senatului. 
 Şedinţa fiind statutară, cu 9 membri prezenţi din totalul de 9, s-a 
propus de către domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele comisiei, 
aprobarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor înregistrată la Camera  
Deputaţilor  cu nr.  Plx.100/2021 şi la Senat cu nr. L 27/2021; 

2. Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor capitolului 
XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor înregistrată la Camera  Deputaţilor  cu nr.  Plx.101/2021 şi la 
Senat cu nr. L 28/2021; 

3. Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap. XI din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor înregistrată la 
Camera  Deputaţilor  cu nr.  Plx.102/2021 şi la Senat cu nr. L 29/2021; 

 
  Ordinea de zi fiind aprobată cu majoritate de voturi,  membrii 
Comisiei au trecut la examinarea în fond a inițiativelor legislative.  
 
  Având în vedere obiectul de reglementare comun al celor trei 
inițiative legislative, Comisia a hotărât să rețină spre dezbatere și 
aprobare Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Plx.100/2021), urmănd 
să preia ca amendamente prevederile celorlalte 2 inițiative.  
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  Astfel, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului adoptarea  
Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor (Plx.100/2021; L 27/2021) cu 
amendamentele admise prezentate în anexa la raport.  
 
  Pentru celelalte 2 propuneri legislative (Plx.101/2021; L 28/2021 
și Plx.102/2021; L 29/2021) Comisia a întocmit raport de respingere. 
 
 
  
 
                  
          PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
 
      Eugen BEJINARIU                                         Silviu DEHELEAN 

 


