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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 21 ianuarie 2013 

 
 

 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 21 ianuarie 
2013, începand cu ora 18:30.  
 
La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 

Dl. deputat Vlase Petru Gabriel (PSD), dl. deputat Stanciu Anghel (PSD), dl. 
deputat Ibram Iusein (minorităţi), dl. deputat Fenechiu Cătălin Daniel (PP-DD), dl. 
deputat Muntean Mircia (PDL), dl. deputat Taloş Gheorghe Mirel (PNL), dl. senator 
Ghişe Ioan (PNL), dl. senator Greblă Toni (PSD).   

La lucrările Comisiei, a  asistat domnul Viorel Hrebenciuc, Vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor. 
 

 La şedinţă au fost prezenţi 8 membri ai Comisiei, dintr-un total de 8.  
Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte: 

1. Alegerea Biroului Comisiei. 
2. Dezbateri asupra proiectului de lege PLx nr.1 din 21.01.2013, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, republicată. 
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 Primul punct pe ordinea de zi,  a fost alegerea Biroului Comisiei. În acest 
sens, membrii Comisiei,  au propus candidaţii pentru Biroul Comisiei,  după cum 
urmează:  

Pentru funcţia de Preşedinte,  a fost propus domnul  deputat Vlase Petru 
Gabriel, pentru funcţia de Vicepreşedinte, a fost propus domnul deputat Ibram 
Iusein, iar pentru funcţia de Secretar a fost propus, domnul deputat Taloş 
Gheorghe Mirel. 

Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul Comisiei a fost supusă votului 
membrilor comisiei şi aprobată în unanimitate. 

 După alegerea Biroului Comisiei s-a trecut la al doilea punct pe ordinea de 
zi, având ca subiect dezbaterea proiectului de lege PLx nr. 1/21.01.2013. 

 Şedinţa a fost condusă de domnul Preşedinte, Vlase Petru Gabriel, având 
ca obiect punctul doi pe ordinea de zi, cu privire la  dezbaterea proiectului de lege 
PLx nr. 1/21.01.2013, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată. 

În urma dezbaterilor pe articolele a proiectului de lege şi a amendamentelor 
depuse, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să trimită plenului reunit,  spre 
dezbatere şi adoptare,  raportul de admitere a propunerii legislative PLx nr. 
1/21.01.2013, cu amendamente admise şi respinse.  

 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

       Deputat Vlase Petru Gabriel                   Deputat Talos Gheorghe Mirel 
 
                                                                                                                                                                            


