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SINTEZA 

şedinţei Comisiei din 27 aprilie 2010 
 

 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 27 aprilie 
2010, incepand cu ora 14:00.  
 

La lucrări au participat următorii membri ai comisiei : 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), dl. deputat  Anghel Stanciu (PSD+PC), dl. 
deputat Kerekeş Karoly(UDMR),  dl. deputat Vişan Gelu (PD-L), dl. deputat  
Iordache Florin(PSD+PC), dl. deputat Ioan Timiş(PD-L), dl. senator  Ţuţuianu 
Adrian(PSD+PC).   
         Absenţi au fost:   
Dna. deputat  Dumitrescu Liana (Minorităţi Naţionale),  dl. deputat Nicolicea 
Eugen (independent),  dl senator Igaş Traian(PD-L), dl. deputat  Gheorghe 
Tinel(PD-L), dl. senator Nicoară  Romeo (PNL). 
 

Şedinţa fiind statutară, 7 membri ai comisiei prezenţi dintr-un total de 12,  
s-a propus de către domnul senator Gheorghe Bîrlea, preşedintele comisiei, 
aprobarea ordinii de zi.     
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1. Solicitarea  domnului Secretar General al Senatului privind stabilirea 
drepturilor băneşti cuvenite senatorului Cătălin Voicu aflat în arest preventiv. 

2. Dezbateri privind amendametele propuse de catre Comisia permanentă  a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului la Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. 

3. Dezbateri asupra  Pl-x 179, L/553 22.04.2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor. 

4. Dezbateri cu privire la amendamentul formulat la articolul 41, alineatul (5) 
pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată. 
 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
  Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Gheorghe Bîrlea 
preşedintele comisiei.  

 
Primul punct de pe ordinea de zi are ca subiect solicitarea  domnului Secretar 

General al Senatului privind stabilirea drepturilor băneşti cuvenite senatorului 
Cătălin Voicu aflat în arest preventiv.  

Comisia, analizând dispoziţiile legale în vigoare, a concluzionat că potrivit  
art.1 din Legea nr. 96/2006  deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai 
poporului, iar durata mandatului este egală cu durata mandatului Camerei  din care 
fac parte. Având în vedere că în prezent domnul Cătălin Voicu are calitatea de 
senator, aceasta neîncetând în condiţiile legii, constatată prin hotărârea Senatului 
publicată în Monitorul Oficial al României, nefiind în fiinţă nici unul din cazurile de 
incompatibilitate prevăzute de art. 7 din Legea nr. 96/2006,  domnul Cătălin Voicu 
îşi păstrează drepturile electorale rezultate din mandatul aflat în vigoare, cu 
obligativitatea menţionării în scris a cauzelor care au condus la suspendarea 
activităţii, în conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 96/2006. 

Membrii comisiei au votat cele menţionate mai sus, cu 5 voturi pentru şi           
2 voturi împotrivă. 

 
Voturile împotrivă au fost exprimate  pe considerentul că, în perioada arestării 

preventive domnul Cătalin Voicu nu-şi poate exercita atribuţiile statutare şi, pe cale 
de consecinţă, nu ar fi moral să beneficieze de indemnizaţie. Din păcate, astfel de  
situaţii  nu sunt  reglementate în mod expres  nici în Statutul Deputatilor şi al 
Senatorilor, nici în Regulamentul Senatului şi nici în Normele privind modul de 
utilizare şi justificare a sumei  forfetare.   
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Al doilea  punct pe ordinea de zi are ca subiect  dezbaterea  Pl-x 179, L/553 

22.04.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006, republicată, 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au votat 
pentru respingerea  iniţiativei legislative, pentru modificarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu 5 voturi pentru respingere şi două  
pentru admitere. 

   În urma votului majoritar Comisia a adoptat  raport de respingere                
urmând să propună plenului reunit al celor două Camere respingera acestei iniţiative 
legislative. 

Raportul de respingere are la bază, ca temei legal, Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 1414  din 04.11.2009, prin care Curtea a constatat că nu pot fi 
vizate persoanele pentru care perioada mandatului este stabilită expres în 
Constituţie. Comisia  a motivat faptul că aşa cum este formulată această iniţiativă 
legislativă este neconstituţională.  

De asemenea Comisia a concluzionat că textul iniţiativei legislative, aşa cum a 
fost formulat  ar aduce atingere şi instituţiei pensiilor ocupaţionale, aceasta din urmă 
având un regim juridic diferit.  

În cadrul dezbaterilor asupra iniţiativei legislativei Plx 179/2010, s-a avut în 
vedere şi amendamentul formulat de un grup de parlamentari PSD, privind 
modificarea art.41 alin. (5) din propunerea legislativă.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au respins 
amendamentul, motivând că acesta nu-şi mai găseşte aplicabilitatea în raport cu 
obiectul initiaţivei legislative. 

  
 
 
 
 

       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekes  
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