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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                         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 ședinței din 13 iunie 2017 

 
 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 13 iunie 
2017, începând cu ora 13.30. 
 

Şedinţa fiind statutară, cu 9 membri prezenţi din totalul de 11, s-a trecut la 
aprobarea ordinii de zi: 

 
1.  Reexaminarea Legii privind interpretarea art.38 alin. (11) din Legea  

nr. 96/2006  privind Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor - Plx. 247/2016/2017;       
L 251/2016/2017. 

 
 2. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind modificarea și        
completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor           
- Plx. 194/2017; L 115/2017. 
 
 3.  Dezbateri asupra Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României 
privind Codul de conduită al deputațior și senatorilor - Bpi 145/19.04.2017;             
PH CD 32/2017. 
 
 4. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 41 și    
art. 45  din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor     
- Plx. 193/2017; L 114/2017. 
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 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au reexaminat 
Legea privind interpretarea art.38 alin. (11) din Legea  nr. 96/2006  privind 
Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor (Plx. 247/2016/2017; L 251/2016/2017), ca 
urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 619/11.10.2016 prin care 
s-a constatat neconstituționalitatea legii în integralitatea sa. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un 
raport de respingere și să supună plenului reunit  al  celor două Camere ale 
Parlamentului respingerea Legii privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea  
nr. 96/2006  privind  Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor. 

 
2.  La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut 

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 
privind Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor (Plx. 194/2017; L 115/2017). 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, aceștia au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să adopte un raport de respingere și să supună plenului 
reunit  al  celor două Camere ale Parlamentului respingerea Propunerii 
legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul  
deputaţilor  şi  al senatorilor. 

 
3. Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind Codul de 

conduită al deputațior și senatorilor (Bpi 145/19.04.2017; PH CD 32/2017) a 
fost analizat pe articole și în urma opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât cu unanimitate de voturi să amâne adoptarea proiectului până la ședința 
următoare. 

 
4. La ultimul punct al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă 

pentru modificarea art. 41 și art. 45  din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  
deputaţilor  şi  al senatorilor (Plx. 193/2017; L 114/2017). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne 
adoptarea acestei inițiative până la primirea unui punct de vedere al Guvernului. 

 
 
 
          PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

        
                 Gheorghe ȘIMON                              Árpád-Francisc MÁRTON                                                                       


