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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 şedinţei Comisiei din 16 iunie 2009 
 
 
 

 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 in ziua de 26 mai 2009, 
incepand cu ora 15:00.  
 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările având urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbateri asupra Pl-x 164/ 02.03.2009 pentru modificarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputaţilor si al senatorilor, republicată. 

 
2. Dezbateri cu privire la propunerea de modificare şi completare a Legii 

nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr. 247/2005 
privind pensiile magistraţilor, a Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar. 
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3. Dezabateri cu privire la propunerea legislativă  PLx – 238/2009 pentru 

completarea art. 38 al Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, republicată. 

 
4. Dezbatera punctului de vedere al domnului Kerekeş Karoly referitor 

la interpretarea prevederilor OUG nr. 67/2007, cu privire la solicitările 
de pensionare anticipată, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.96/2006.  

 
 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe Bîrlea 
preşedintele comisiei.  
 
  La solicitarea membrilor comisiei s-a supus la vot publicitatea 
şedinţei. Cu votul majorităţii s-a hotărît desfăşurarea  şedinţei fără prezenţa 
mass-mediei.   

Primul subiect abordat înainte de a se trece la  discutarea punctelor 
înscrise pe ordinea de zi, a fost lipsa aprobării proiectului de regulament al 
comisiei, de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului.         

Proiectul de regulament a fost retras de pe ordinea de zi a celor doua 
birouri permanente, în vederea susţinerii amendamentelor propuse de grupul 
parlamentar UDMR.  

Domnul deputat Gelu Vişan a mentionat că, rediscutarea proiectului 
de regulament în cadrul şedinţei, nu îşi găseşte sensul, deoarece membrii 
comisiei s-au pronunţat anterior asupra acestuia. 
  Domnul deputat Anghel Stanciu propune ca prim punct pe ordinea de 
zi rediscutarea proiectului de regulament, cu scopul de a lua în considerare 
inclusiv amendamentele propuse de grupul parlamentar UDMR, urmând ca 
odată finalizată dezbaterea acestui punct prin vot, să se poată trece la ordinea 
de zi, aşa cum a fost ea prezentată la începutul şedinţei.  

Preşedintele Comisiei Gheorghe Bîrlea a supus la vot propunerea 
domnului deputat Anghel Stanciu. Cu majoritate de voturi propunerea a fost 
acceptată. 

Domnul secretar Kerekeş Karoly a prezentat  o expunere de motive în 
sprijinul intrării în atribuţiile Comisiei permanente  a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi a 
statutului funcţionarul public parlamentar. 

Domnul senator Gheorghe Bîrlea a luat cuvântul exprimându-şi opinia 
contrară cu privire la introducerea în obiectul de activitate a comisiei aplicarea 
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unitară şi corectă a prevederilor Legii nr. 7/ 2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, motivând că funcţionarii publici 
parlamentari îndeplinesc activităţi în sprijinul realizării prerogativelor 
constituţionale ale Parlamentului şi ale deputaţilor şi senatorilor, în cadrul unor 
raporturi de serviciu care se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de 
numire, în timpe ce drepturile şi obligaţiile parlamentarilor sunt reglementate 
de Constituţie, de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, precum şi de regulamentele Camerelor şi decurg din mandatul de 
deputat şi senator.  

În replică, domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut că se creează o 
discriminare, în sensul excluderii celor care vin în mod direct în sprijinul 
demnitarilor.  În opinia dumnealui, modul de  numire a funcţionarilor publici 
parlamentari în funcţie, nu reprezintă un impediment de natură să împiedice 
reglementarea statutului acestora  de către comisia pentru statutul deputaţilor şi 
al senatorilor. Tocmai de aceea, comisia care reglementează şi aplică unitar 
legea privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, în mod firesc, ar armoniza  
orice modificare care ar surveni în cadrul raporturilor existente între demnitari 
şi funcţionarii publici parlamentari prin prisma activităţii acestora. 

Cele două puncte de vedere au fost supuse la vot şi cu majoritate de 
voturi s-a decis ca statutul funcţionarului public parlamentar să fie preluat în 
obiectul de activitate al comisiei, urmând ca aceasta să se numească Comisia 
permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, statutul functionarului public parlamentar, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Următorul punct pe ordinea de zi, îl reprezintă dezbateri cu privire la  
Pl-x 164/02.03.2009 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată.  

Din partea iniţiatorilor, a fost invitată să participe doamna Roberta 
Alma Anastase, Preşedintele Camerei Deputaţilor. 

Doamna Roberta Anastase a prezentat argumente solide în sprijinul 
iniţiativei legislative, fiind motivată ca un act transparent de justiţie şi dreptate 
în vederea reparării imaginii deteriorate a Parlamentului. De asemenea, a făcut 
trimitere atât la relaţia cetăţenilor cu parlamentarii pe care aceştia i-au votat cât 
şi la necesitatea creării unei balanţe echilibrate atât în ceea ce priveşte pensiile 
parlamentarilor cât şi referitor la modul de calcul al pensiilor, care, în opinia 
domniei sale, ar trebui să fie identic. 

 Totodată, acceptă şi consideră punctul de vedere al Guvernului ca pe 
o apreciere la adresa instituţiei Parlamentului României, motivând că, 
Guvernul, prin punctul său de vedere, poate lăsa la latitudinea Parlamentului 
decizia cu privire la adoptarea acestei propuneri legislative. 
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În ceea ce priveşte susţinerea iniţiativei legislative de către membrii 
comisiei, doamna Roberta Alma Anastase nu exculde posibilitatea formularii  
unor amendamente care sa duca la imbunatatirea textului de lege. 

Opinia domnului deputat Eugen Nicolicea, cu privire la iniţiativa 
legislativă, este contrară, în sensul că, domnia sa este nelămurită în legătură cu 
invocarea principului transparenţei referitor la pensiile parlamentarilor, în 
condiţiile în care, spre deosebire de oricare alt salariat al acestei ţări, demnitarii 
nu beneficiază de anumite sporuri, cum ar fi sporul de vechime. 

De asemenea, îşi menţine părerea vis a vis de punctul de vedere al 
Guvernului, sesizând faptul că răspunsul pe care comisia noastră l-a primit de 
la Guvernul României cu privire la acest proiect de lege nu este relevant, 
deoarece Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului să se pronunţe asupra 
iniţiativei legislative, în loc să dea un punct de vedere, fie el favorabil sau 
nefavorabil, aşa cum i-a fost solicitat în conformitate cu prevederile art. 111 
din Constituţie. 

Domnul deputat Gelu Vişan a susţinut că aceste dezbateri sunt pe un 
fond general şi ar trebui remarcat fapul ca legea pe care urmează să o 
modificăm este o lege a Parlamentului, nu a Guvernului. Dacă  Parlamentul 
este iniţiatorul acesteia tot Parlamentul o poate modifica, in sensul existentei 
unei neconcordante referitoare la modul de calcul al pensiilor parlamentarilor 
si cel al tuturor cetatenilor acestei tari. Prin aceasta, Parlamentul işi poate 
înbunătăţi inaginea si nu e vorba de populism! 

Domnul senator Adrian Ţuţuianu pune în discuţie punctul 4 din avizul 
Consiliului Legislativ şi solicită o analiză mai atentă asupra condiţiilor în care 
se stabileşte cuantumul pensiei potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Domnul deputat Ioan Timiş susţine că proiectul de lege este conceput 
superficial. Domnia sa îşi exprimă îngrijorarea cu privire la toţi parlamentarii 
care au încasat deja pensiile parlamentare şi se întreabă ce se va intampla cu 
aceştia. În acest sens,  invocă respectarea principiului dreptului câştigat, şi a 
principiului neretroactivităţii legii. Nu în ultimul rând, remarcă faptul că, 
Guvernul nu a dorit să prezinte un punct de vedere aşa cum i-a fost solicitat şi 
propune invitarea unui specialist al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale. 

Domnul senator Igaş Traian Constantin propune formularea 
amendamentelor în scopul dezbaterii pe articole a iniţiativei legislative. 

Domnul deputat Anghel Stanciu susţine că nu se poate lua o decizie 
cu privire la iniţiativa legislativă, deoarece nu se cunoaşte modul de calcul al 
pensiei parlamentarilor, existând riscul să se acţioneze fără profesionalism, sau 
să se ia decizii fără respectarea principiului contributivităţii.  
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De asemenea, domnia sa insistă asupra faptului că, în majoritatea 
ţărilor Uniunii Europene, parlamentarii beneficiază de anumite privilegii 
tocmai în scopul de a atrage oameni de calitate şi bine pregătiţi care să 
reprezinte interesele cetăţenilor. Nu în ultimul rând, susţine punctul de vedere 
al domnului Ţuţuianu, referitor la punctul 4 din avizul Consiliului Legislativ.   

Doamna Roberta Alma Anastase este de acord cu formularea unor 
amendamente la punctul de vedere al Consiliul Legislativ, şi propune, ca la 
calcularea pensiei să se ia in considerare perioada de contribuţie, până la 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare, neexcluzând posibilitatea ca 
parlamentarii să contribuie la  un sistem de pensii private.  

Domnul Gelu Vişan  aduce la cunoştinţă membrilor comisiei că cei 
102 de iniţiatori ai proiectului de lege, au formulat un amendament la punctul 
de vedere al Consiliului Legislativ, dar încă nu au fost înregistrat. Totodată 
scote în evidenţă faptul că Parlamentul este cea mai importantă instituţie a unui 
stat, şi trebuie să avem grijă, să îi dăm forţă şi să o facem să devină cea mai 
credibilă instituţie din România. 

Domnul secretar Kerekeş Karoly susţine ideea redobândirii 
credibilităţii instituţiei Parlamentului dar consideră că raţiunea eliminării 
pensiei speciale a deputaţilor şi senatorilor nu are în vedere îmbunătăţirea 
imaginii instituţiei Parlamentului. De asemenea, propune ca, la elaborarea 
acestui proiect de lege să se ţină cont, în primul rând de prevederile 
Constituţiei.  

În încheiere, domnul deputat Gelu Vişan a precizat că, pentru a 
beneficia de pensii mari este nevoie de o contribuţie la un sistem de pensii 
privat. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a solicitat o situaţie clară a veniturilor 
deputaţilor şi ale senatorilor dar a  modului de calcul al pensiilor 
parlamentarilor.  

După o serie de dezbateri privind iniţiativa legislativă, s-a propus 
amânarea discuţiilor, pentru şedinţa următoare, în aşteptarea avizului comun al  
Comisiei Juridice de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi al 
Comisiei Juridice de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului precum 
şi avizele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor 
Comisiei  şi a  Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului. 

Preşedintele Comisiei a supus la vot aceasta propunere si cu 
unanimitate de voturi s-a acceptat reluarea discuţiilor într-o şedinţa următoare. 
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       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrela                      Deputat Karoly Kerekeş  
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