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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 
                                                                                                     
                                                                                                      

 
SINTEZA 

 
Şedinţei Comisiei din 15 decembrie 2010 

 
 Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, si-a desfăşurat activitatea in ziua de 15 decembrie 
2010, incepand cu ora 13:00.  
 
La lucrări au participat urmatorii membrii ai comisiei: 
 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), dl. deputat Stanciu Anghel (PSD+PC), dl. 
deputat Kerekeş Karoly (UDMR), dl senator Nicoară Romeo (PNL), dl deputat 
Iordache Florin (PSD+PC), dl deputat Gheorghe Tinel (PD-L), dl deputat Gelu 
Vişan (PD-L). 
 
Absenti au fost:   
 
Dna deputat  Dumitrescu  Liana (Minorităţi Naţionale),  dl. senator Igaş Traian 
Constantin (PD-L), dl. senator Miron Mitrea (PSD+PC), dl deputat Nicolaescu 
Eugen (PNL), dl deputat Nicolicea Eugen (PSD+PC),  
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Comisia şi-a desfăşurat lucrările având urmatoarea ordine de zi: 

 
 

1. Dezbateri privind amendamentele propuse de către 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. 

 
 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Bîrlea Gheorghe 
preşedintele comisiei.  
  

Punctul de pe ordinea de zi l-a reprezentat analiza amendamentelor 
propuse la Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului.   

 
Membrii prezenţi la şedinţa comisiei au discutat şi au analizat 

amendamentele referitoare la modificarea şi completarea Regulamentului 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

  
Dezbaterile privind amendamentele propuse de domnii senatori 

Gheorghe Bîrlea şi domnul senator Igaş Traian au reprezentat un subiect de 
studiu şi analiză. 

 
Membrii Comisiei au solicitat amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 

ulterioară în vederea analizării acestora şi eventual formularea unor noi 
amendamente pe subiectele discutate.  
 

 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekeş  
 
                                                                                                                                                                           


