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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 

lucrărilor ședinței din 28 februarie 2022 
 

 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 activitea în 
ziua de luni, 28 februarie 2022, începând cu ora 14.00.  
 

La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
Dl. deputat Bejinariu Eugen (PSD), dna. deputat Trăilă Cristina 

(PNL), dl. senator Császár Károly Zsolt (UDMR), dna. senator Fulgeanu-
Moagher Laura-Mihaela (PSD), dl. deputat Halici Nicușor (PSD), dl. deputat 
Ibram Iusein (Minoritățile Naționale).  

Dl. deputat Dehelean Silviu (USR) a fost înlocuit de d-na deputat 
Oana Murariu (USR), dl. deputat Moisin Radu-Marin (PNL) a fost înlocuit de 
dl. deputat Laurențiu Dan Leoreanu (PNL) iar dl. deputat Stoica Ciprian-Titi 
(AUR) a fost înlocuit de dl. deputat Dan Tanasă (AUR) 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 9 membri prezenţi din totalul de 9, s-a 
propus de către domnul deputat Eugen Bejinariu, preşedintele Comisiei, 
aprobarea ordinii de zi, respectiv dezbaterea în fond, în procedură de 
urgență, a Propunerii legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
înregistrată la Camera  Deputaţilor  cu nr.  Pl-x nr.70/2022 şi la Senat cu 
nr. L 100/2022. 
 
  Ordinea de zi fiind aprobată cu unanimitate de voturi,  membrii 
Comisiei au trecut la examinarea în fond a inițiativei legislative.  
 
  S-a propus verbal de către reprezentanta USR, d-na deputat Oana 
Murariu, care l-a înlocuit pe dl. deputat Silviu Dehelean, eliminarea din 
propunerea legislativă a prevedrilor alin.(3) ale art. 18 și a lit. h) și i) ale 
art. 52. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind respinsă 
(2 voturi pentru: USR și AUR și 7 voturi împotrivă). 
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  Astfel, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi pentru 
și 2 împotrivă: USR și AUR), să propună plenului reunit al celor 
două Camere ale Parlamentului adoptarea Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor (Pl-x nr.70/2022; L 100/2022) cu 
amendamentele admise  și respinse prezentate în anexele raportului 
întocmit.  
 
 
 
 
                  
           PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

 
Eugen BEJINARIU                                        Silviu DEHELEAN 
 


