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RAPORT       
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 45 din  

Legea  nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
 

 
În conformitate cu prevederile art.21 și ale art.56 din Regulamentul 

activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă 
a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea  şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi  
Senatului a fost sesizată în fond spre reexaminare, la cererea Președintelui 
României, cu Legea pentru modificarea art.45 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al  senatorilor, trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa  
nr. Plx. – 79/2015 din 16. 11. 2015 şi de Senat cu adresa nr. L-132/2015 din 
18.11.2015.   

 
Această lege, adoptată de Parlamentul României în ședința comună din 

29.09.2015, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare 
Președintelui României la data de 05.10.2015. 

 
 În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, 
Președintele României a formulat o cerere de reexaminare asupra legii trimisă 
spre promulgare. 
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În conformitate cu prevederile art.21 și ale art.56 din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia 
permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor,  organizarea  şi  funcţionarea   şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului a dezbătut această solicitare în ședința din data de 8 
decembrie 2015. La lucrările Comisiei au fost prezenți 7 din totalul de 8 
membri. 

 
 Legea transmisă spre promulgare abrogă alin.(2) al art.45 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  senatorilor și modifică alin.(3) al 
art.45 în sensul că, pentru desfăşurarea activităţilor legate de exercitarea 
mandatului, în vederea acoperirii cheltuielilor de transport din circumscripţie, 
deputaţii şi senatorii beneficiază de o sumă forfetară al cărei cuantum este 
stabilit prin hotărâre a birourilor permanente, în funcţie de resursele bugetare 
ale celor două Camere, pe bază de declaraţie pe propria răspundere.  
 
 Membrii Comisiei au reanalizat legea în raport cu obiecțiile ridicate prin 
cererea de reexaminare și au constatat că acestea nu se susțin. Drepturile 
materiale de care beneficiază deputații și senatorii în vederea asigurării 
transportului în teritoriu sunt instituite în scopul exercitării mandatului, în 
conformitate cu prevederile constituționale, ale Legii nr.96/2006 și ale 
regulamentelor Camerelor Parlamentului. Astfel, stabilirea cuantumului și a 
modului de acordare a acestei sume forfetare este de competența exclusivă a 
birourilor permanente ale celor două Camere. 
  
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și aprobare 
plenurilor reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, respingerea cererii de 
reexaminare formulată de Președintele României și menținerea Legii în forma 
adoptată inițial de Parlament. 

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din 

categoria legilor organice, potrivit art. 73 alin.(3) lit. c) din Constituţia 
României, republicată şi urmează a fi dezbătut şi adoptat de cele două Camere 
ale Parlamentului, în şedinţă comună, conform dispoziţiilor art.65 alin.(2) lit. j) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

                   PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
Deputat Bogdan NICULESCU DUVĂZ      Deputat Mircea-Nicu TOADER
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