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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                           

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor ședinței din 02 mai  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 02 mai 
2017, începand cu ora 17.30. 
 

La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 

D-na. deputat Săftoiu Ana Adriana (PNL), dl. deputat Márton Árpád-
Francisc (UDMR), dl. deputat Andronache Gabriel (PNL), dl. senator Baciu 
Gheorghe (PMP), dl. deputat Călin Ion (PSD), dl. deputat Duruş Vlad-Emanuel 
(USR), dl. deputat Grosaru Andi-Gabriel (Minorităţi), dl. deputat Iordache Florin 
(PSD), dl. senator Iriza  Scarlat (ALDE).  

Dl. deputat Simonis Alfred-Robert (PSD) l-a înlocuit pe dl. deputat Şimon 
Gheorghe (PSD). 

 
Absenți au fost: dl. deputat Şimon Gheorghe (PSD), dl. senator Zamfir 

Daniel-Cătălin (PNL). 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 10 membri prezenţi din totalul de 11, s-a trecut 

la aprobarea ordinii de zi: 
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1. Dezbateri asupra Proiectului de hotărâre privind modificarea și 

completarea articolului 9 al Regulamentului activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, transmis  prin adresa nr. Bpi 151 din 
02.05.2017 
 

2. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind completarea articolului 9 
din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor - Plx. 
182/2017; L. 98/2017. 

 
  
 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat Proiectul 
de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 9 al Regulamentului 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi - 7 voturi pentru și 3 împotrivă, respectiv d-na. 
deputat Săftoiu Ana Adriana, dl. deputat Andronache Gabriel (PNL) și dl. 
deputat Duruş Vlad-Emanuel (USR) - , să înainteze Proiectul de hotărâre spre 
dezbatere și adoptare plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului. 

 
 

2.  La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut 
Propunerea legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților și senatorilor - Plx. 182/2017; L. 98/2017. 

 În urma opiniilor exprimate, aceștia au hotărât, cu 7 voturi pentru și 3 
împotrivă - d-na. deputat Săftoiu Ana Adriana, dl. deputat Andronache Gabriel 
(PNL) și dl. deputat Duruş Vlad-Emanuel (USR) - , să adopte un raport de 
admitere fără modificări asupra propunerii legislative și să înainteze 
plenului reunit  al  celor două Camere ale Parlamentului spre dezbatere și 
adoptare  inițiativa în forma propusă de inițiatori. 

 
 
 
 
 

       VICEPREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
        
          Ana Adriana SĂFTOIU                              Árpád-Francisc MÁRTON                                                                                                                                              
 


