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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 din 17.05.2016 

 
 
 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 17.05.2016, începând cu ora 13ºº. 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 6 membri prezenţi,  s-a propus de către 
domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea 
ordinii de zi cu următoarele puncte: 
 
 1. Dezbateri asupra solicitării Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaților și Senatului, transmisă cu adresa nr. 816 BP/10.05.2016 și 
înregistrată la Comisie cu nr. 4c-23/67 din data de 10.05.2016, referitoare la 
solicitarea Grupului PSD din Camera Deputaților cu privire la interpretarea 
dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr.96/2006 privind  Statutul  deputaţilor  
şi  al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 
din 22 ianuarie 2016. 
 
 2.  Dezbateri cu privire la Propunerea legislativă privind interpretarea 
art.38 alin.(11) din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  deputaţilor  şi  al 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 
ianuarie 2016, trimisă  de  Camera  Deputaţilor  cu  adresa nr.  Plx247/2016  
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din 04.05.2016 şi de Senat cu adresa nr. L 251/2016 din 06.05.2016, 
înregistrată cu nr. 4c-23/61/04.05.2016. 
 
 
 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei, analizând aspectele 
prezentate în solicitarea Grupului PSD din Camera Deputaților ca și 
argumentele invocate de dl. deputat Ștefan Valeriu Zgonea, Președintele 
Camerei Deputaților, au hotărât cu 5 voturi pentru și unul împotrivă (dl. 
deputat Mircea-Nicu Toader - PNL) să adopte și să transmită Birourilor 
permanente ale Camerei Deputaților și Senatului un Punct de vedere al 
Comisiei cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 32 alin. (3) din Legea 
nr.96/2006 privind  Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor. 
 Majoritatea membrilor Comisiei prezenți la ședință au considerat că 
prevederile art. 32 alin.(3) din Legea nr.96/2006, republicată, sunt clare și 
exprimă fără echivoc intenția legiuitorului de a dispune în mod imperativ 
încetarea dreptului de a exercita o funcţie de conducere de către deputatul sau 
senatorul care a pierdut sprijinului politic al formațiunii politice care l-a 
susținut. Dl. deputat Mircea Toader (PNL) s-a opus acestui punct de vedere 
considerând că pierderea sprijinului politic nu este echivalentă cu excluderea 
din partid și, în consecință, schimbarea dintr-o funcție obținută cu sprijin politic 
ar trebui să se producă, în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaților, la propunerea liderului grupului căruia îi aparține 
deputatul/senatorul. 
 
 

 2. La al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au 
dezbătut Propunerea legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din 
Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  deputaţilor  şi  al senatorilor ( Plx-
247/2016; L 251/2016) și, în urma opiniilor exprimate, au hotărât cu 
unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului reunit 
al  celor două Camere ale Parlamentului un raport de  admitere fără 
modificări asupra  propunerii legislative. 

  
 
 

        PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                Mircea - Nicu Toader 


