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SENAT

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Nr. Plx – 384/2015
Nr. L 203 /2015
RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.96/2006
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune
ale Camerei Deputaţilor şi 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 fost
sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iulie 2013,
trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa nr. Plx. – 384/2015 din 23.02.2015,
înregistrată cu nr. 426/15-04-2015 şi de Senat cu adresa nr. L 203/2015, înregistrată
cu nr. 172/16.04.2015.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu
modificările ulterioare, în sensul introducerii indemnizației pentru limită de vârstă,
la momentul împlinirii vârstei standard de pensionare, pentru senatorii și deputații
care și-au încheiat mandatul.
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Potrivit prevederilor art.73 alin. (3) lit. c) din Constituţia României,
republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice şi
urmează a fi dezbătută şi adoptată de cele două Camere ale Parlamentului, în
şedinţă comună, conform dispoziţiilor art.65 alin.(2) lit. j) din Constituţia
României, republicată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa
avizului nr. 438 din 04.05.2015.

legislativă,

conform

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în
şedinţa din 12.05.2015. La lucrările Comisiei au fost prezenți 7 din totalul de 8
membrii.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât,
cu 6 voturi pentru și un vot împotrivă, să supună plenului celor două Camere
ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare cu amendamnte Propunerea
legislativă completarea Legii nr.96/2006 privind introducerea indemnizaţiei
pentru limită de vârstă a membrilor Camerelor Parlamentului, în conformitate cu
dispoziţiile art. 65 alin. (2) lit) j din Constituţia României, republicată.
Comisia a adoptat raport de admitere a propunerii legislative cu
amendamente admise și respinse cuprinse în anexele la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi
organice, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art.
73 alin.(3) lit. c) din Constituţie.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Deputat BOGDAN NICULESCU DUVĂZ

Deputat MIRCEA TOADER
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ANEXA 1

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4

Textul propunerii legislative
nr. PL x. – 384/2015;
L 203/2015

AMENDAMENTE ADMISE
Text amendament
Text propus de comisie
(autor, apartenenţă politică

Motivare

Titlu: LEGE pentru modificarea
și completarea Legii nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 459 din 25 iulie
2013
Articol unic. - După Capitolul X
din Legea nr. 96/2006 privind
Statutul
deputaţilor
şi
senatorilor,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 459 din 25 iulie
2013, cu modificările ulterioare,
se introduce un nou Capitol,
Capitolul
X¹
cu
titlulIndemnizaţia pentru limită de
vârstă, cuprinzând art. 48,1 cu
următorul conținut:
Capitolul X¹ -Indemnizaţia
pentru limită de vârstă

Titlu:
LEGE
pentru Reformulare
pentru
completarea Legii nr. 96/2006 corectidudinea redactării
privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor

Art. 481 –dreptul la indemnizaţia
pentru limită de vârstă.

Nemodificat

Art. I - După articolul 48 din Reformulare pentru
Legea nr. 96/2006 privind corectidudinea redactării
Statutul
deputaţilor
şi
senatorilor,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 459 din 25 iulie
2013, cu modificările ulterioare,
se introduce un nou Capitol,
Capitolul X¹, cu următorul
cuprins:

Nemodificat
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5.

(1)
Deputaţii şi senatorii
care îndeplinesc condiţiile vârstei
standard de
pensionare au
dreptul, la sfârşitul mandatului,
la indemnizaţie pentru limită de
vârstă.

(1) Deputaţii şi senatorii care
îndeplinesc condiţiile vârstei
standard de
pensionare, în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi
completările ulterioare, au
dreptul, la sfârşitul mandatului,
la indemnizaţie pentru limită de
vârstă.

Competarea textului cu
o normă de trimitere la
actul normativ care
stabilește vârsta standard
de pensionare

6.

(2)
De indemnizaţia pentru
limită de vârstă prevăzută la
alin.(1) şi în aceleaşi condiţii,
beneficiază şi deputaţii şi
senatorii care au avut anterior
prezentei legi calitatea de
parlamentar, dacă
îndeplinesc
condiţiile vârstei standard de
pensionare.

Se elimină

Se reformulează ca
articol roman distinct al
prezentei legi de
completare a Legii nr.
96/2066, întrucât
sintagma “anterior
prezentei legi” din text
se referă la legea de
completare şi nu la
Legea nr. 96/2006.

7.

(3)
Cuantumul indemnizaţiei
pentru limită de vârstă prevăzut la
alin. (1), se acordă în limita a 3
mandate şi se calculează ca
produs al numărului lunilor de

Devine alin. (2) Nemodificat
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mandat cu 0, 55 din indemnizaţia
brută lunară aflată în plată.
8.

(4)
Cuantumul indemnizaţiei
pentru limită de vârstă prevăzut la
alin(2), se calculează ca produs al
numărului lunilor de mandat cu
0,55% din indemnizaţia brută
lunară realizată în luna anterioară
solicitării
de
către
un
deputat/senator
aflat
în
exercitarea
mandatului,
corespunzător fiecărui an de
mandat, în limita a maximum 3
mandate.

Devine alin. (3) Nemodificat

9.

(5)
Pentru
mandate
incomplete, indemnizaţia pentru
limită de vârstă se calculează
proporţional cu perioada de
mandat efectiv exercitată, dar nu
mai puţin de 6 luni de activitate
parlamentară.

Devine alin. (4) Nemodificat

10.

(6)
Indemnizaţia
pentru
limită de vârstă se actualizează
ori de câte ori se majorează sau se
indexează indemnizaţia brută

Devine alin. (5) Nemodificat
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lunară a unui deputat/senator aflat
în exercitarea mandatului, cu
aceeaşi dată.
11.

(7)
Indemnizaţia
pentru
limită de vârstă se cumulează cu
orice tip de pensie stabilită în
sistemul public de pensii sau în
alt sistem de pensii neintegrat
sistemului public, precum şi cu
orice alte venituri realizate.

Devine alin. (6) Nemodificat

12.

(8)
Indemnizaţia
pentru
limită de vârstă este supusă
impozitului
pe
venit
şi
contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate.

Devine alin. (7) Nemodificat

13.

(9)
Cuantumul indemnizaţiei
pentru limită de vârstă se suportă
din bugetul de stat.

14.

(10)
Cererea pentru acordarea
indemnizaţiei pentru limită de
vârstă se depune la secretariatul
General al Camerei Deputaţilor

(8) Cuantumul indemnizaţiei
pentru limită de vârstă se
suportă din bugetul de stat, prin
bugetul Camerei Deputaților
și al Senatului și se plătește de
acestea.
Devine alin. (9) Nemodificat
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sau Senatului, după caz.
15.

(11)
Indemnizaţia
pentru
limită de vârstă se acordă
începând cu luna următoare
depunerii cererii.
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_______

17.

Devine alin. (10) Nemodificat

_______

Art. 48² - Nu beneficiază de
indemnizația pentru limită de
vârstă,
prevăzută
de
prezentul articol, deputații și
senatorii care au fost
condamnați definitiv ori s-a
dispus amânarea aplicării
pedepsei pentru o infracțiune
de corupție, o infracțiune
asimilată infracțiunilor de
corupție sau o infracțiune în
legătură cu acestea, săvârșite

Se introduce un alineat nou,
alin. (11), cu următorul cuprins:

Pentru formularea
temeiului în baza cărora
se vor elabora normele
(11) Modul de aplicare a de aplicare.
prevederilor
prezentului
articol se stabileşte prin
norme
metodologice,
aprobate
de
Birourile
permanente ale celor două
Camere ale Parlamentului.
Art. 48² - Nu beneficiază de Pentru armonizare cu
indemnizația pentru limită de legislația în vigoare
vârstă, prevăzută la art. 48¹,
deputații și senatorii care au
fost condamnați definitiv
pentru o infracțiune de
corupție.
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înainte
de
încetarea
mandatului. Aceste persoane
beneficiază de pensie în
sistem public, în condițiile
legii.
Inițiatori
Deputații:
Varujan Pambuccian, Ovidiu
Victor Ganț, Dragoș Zisopol;
(Grupul
Parlamentar
al
Minorităților Naționale)
Deputat Zlati Radu (PNL)
18.

_______

19.

Art. II- Prezenta lege intră în

_______

Art. II. - De indemnizaţia Reformularea alin. (2) al
pentru limită de vârstă art. 481
prevăzută la art. 481 alin. (1)
din Legea nr. 96/2006, cu
modificările
ulterioare,
precum şi cu completarea
adusă prin prezenta lege, şi în
aceleaşi condiţii, beneficiază şi
deputaţii şi senatorii care au
avut anterior intrării în
vigoare a prezentei legi
calitatea de parlamentar,
dacă îndeplinesc condiţiile
vârstei
standard
de
pensionare.
Devine art. III Nemodificat
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vigoare la 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
20.

Art. III- Până la termenul
prevăzut la art. II vor fi elaborate
şi aprobate norme metodologice
de aplicare a prezentei legi, de
către Birourile
Permanente
Reunite ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului.

21.

_______

_______

Art. IV - În termen de 30 de Pentru conformitate cu
zile de la data intrării în art.55 alin.(2) din Legea
vigoare a prezentei legi, nr. 24/2000 republicată
Birourile Permanente Reunite
ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului elaborează și aprobă
normele
metodologice
prevăzute la art. 481 alin. (11)
din Legea nr. 96/2006, cu
modificările
ulterioare,
precum şi cu completarea
adusă prin prezenta lege.
Art. V - Legea nr. 96/2006
privind Statutul deputaţilor şi
al senatorilor, republicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 459
din 25 iulie 2013, cu
modificările
ulterioare,
precum şi cu completarea
adusă prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă
numerotare.
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ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
1.

Textul propunerii legislative
nr. PL x. – 384/2015;
L 203/2015
1
Art. 48
– dreptul la
indemnizaţia pentru limită de
vârstă.
(12)
Deputaţii şi senatorii
care îndeplinesc condiţiile vârstei
standard de
pensionare au
dreptul, la sfârşitul mandatului,
la indemnizaţie pentru limită de
vârstă.

Text amendament
(autor, apartenenţă politică)
Art. 481
– dreptul la
indemnizaţia pentru limită de
vârstă.
(1) Deputații și senatorii după
exercitarea mandatului, au
dreptul, la cerere, la împlinirea
vârstei standard de pensionare
sau pe caz de boală, la o
indemnizație lunară pentru
activitatea parlamentară.

Text propus de comisie

Motivare

Regimul pensionării pe
caz de boală/invaliditate
este reglementat prin
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice.

Initiator:
Deputat Sorin TEJU (PLR)
2.
(9)¹ Prevederile de la alin (1)
la alin (8) se aplică şi în cazul
pensionării pe caz de boală.
Initiator:
Deputat Sorin TEJU (PLR)
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