PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

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 cererii de reexaminare a Legii pentru completarea
Legii 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 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 fost sesizată în fond spre reexaminare, la cererea
Președintelui României, cu Legea pentru completarea Legii nr.96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa nr.
Plx.384/2015 din 01.09.2015 şi de Senat cu adresa nr. L 203/2015, din 02.09.2015.
Această lege, adoptată de Parlamentul României, 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 23 iunie 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 reexaminat legea în ședința din data de 8 septembrie
2015. La lucrările Comisiei au fost prezenți 5 membri din totalul de 8 membri.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, admiterea cererii de reexaminare trimisă de Președintele
României și au propus adoptarea Legii pentru completarea Legii nr.96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu amendamente.
În ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din ziua de marți, 6
octombrie 2015, s-a hotărât retrimiterea la Comisia sesizată în fond a reexaminării, la
cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr.96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în vederea unei noi examinări și a depunerii unui
nou raport.
Membrii Comisiei au reanalizat legea, în raport cu obiecțiile ridicate, în ședința
din 8 decembrie 2015, la lucrări fiind prezenți 7 din totalul de 8 membri.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, admiterea cererii de reexaminare trimisă de Președintele
României și au propus adoptarea Legii pentru completarea Legii nr.96/2006
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu amendamentele prezentate în Anexa
la prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor
organice, potrivit art.73 alin.(3) lit. c) din Constituţie 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.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Deputat BOGDAN NICULESCU DUVĂZ

Deputat MIRCEA TOADER
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ANEXA
Nr.
crt.

AMENDAMENTE ADMISE
Textul legii transmisă pentru promulgare
Text propus de comisie

Titlu: LEGE pentru completarea Legii nr.
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor
Art. I - După articolul 48 din Legea nr.
96/2006 privind Statutul deputaţilor şi
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial
2.
al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai
2015, se introduce un nou Capitol, Capitolul
X¹, cu următorul cuprins:
Capitolul X¹ -Indemnizaţia pentru limită de
3. vârstă
1.

Motivare

Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat

Art. 481 –dreptul la indemnizaţia pentru limită
Nemodificat
de vârstă.
(1) Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc (1) Deputaţii şi senatorii care îndeplinesc
condiţiile vârstei standard de pensionare, condiţiile vârstei standard de pensionare,
eșalonate după caz, în anexele nr. 5 și 6 din eșalonate după caz, în anexele nr. 5 și 6 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
de pensii publice, cu modificările şi pensii publice, cu modificările şi completările
completările ulterioare, sau ale vârstei ulterioare, sau ale vârstei standard reduse în
5. standard reduse în conformitate cu conformitate cu prevederile aceleiași legi sau
prevederile aceleiași legi sau ale altor legi ale altor legi speciale, au dreptul, la încetarea
speciale, au dreptul la indemnizaţie pentru mandatului, la indemnizaţie pentru limită de
limită de vârstă.
vârstă, dacă nu sunt realeși pentru un nou
mandat.
4.

Pentru clarificarea și
înlăturarea obiecției din
cererea de reexaminare
potrivit căreia indemnizația ar institui un
tratament juridc diferențiat pe criterii de vărstă
pentru
parlamentarii
aflați
în
exercițiul
mandatului.
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Se introduce un alineat nou, alin.(2), cu
următorul cuprins:
(2) Deputații și senatorii beneficiază de
6.
indemnizația pentru limită de vârstă de la
data la care li se acordă drepturile de
pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai
devreme de data încetării mandatului aflat
în derulare.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de Devine alin.(3) Nemodificat
vârstă prevăzută la alin. (1), se acordă în limita
7. a 3 mandate şi se calculează ca produs al
numărului lunilor de mandat cu 0, 55% din
indemnizaţia brută lunară aflată în plată.
(3) Pentru mandate incomplete, indemnizaţia (4) Pentru mandate incomplete, indemnizaţia
pentru limită de vârstă se calculează pentru limită de vârstă se calculează
proporţional cu perioada de mandat efectiv proporţional cu perioada de mandat efectiv
exercitată, dar nu mai puţin de 6 luni de exercitată, dar nu mai puţin de un mandat
activitate parlamentară.
parlamentar.
8.

Se introduce un aliniat nou, alin.(5), cu
următorul cuprins:
9.

(5) Pe perioada exercitării unui nou
mandat, plata indemnizației pentru limită
de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată,
la încetarea acestuia, în cuantumul

Prin renumerotare devine
alin.(3)

Prin renumerotare devine
alin.(4)
Pentru
a
răspunde
obiecției din cererea de
reexaminare cu privire la
definirea mai precisă a
modului de calcul al
perioadei minime pentru
care se poate acorda
indemnizația
Pentru
a
răspunde
obiecției din cererea de
reexaminare
potrivit
căreia indemizația ar
institui un tratament
juridc diferențiat pe
criterii de vărstă pentru
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recalculat prin valorificarea perioadei de parlamentarii aflați în
mandat exercitat după suspendare.
exercițiul mandatului.
(4) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se Devine alin. (6) Nemodificat
actualizează ori de câte ori se majorează sau se
10. indexează indemnizaţia brută lunară a unui
deputat/senator aflat în exercitarea mandatului,
cu aceeaşi dată.
(5) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se Devine alin. (7) Nemodificat
cumulează cu orice tip de pensie stabilită în
11. sistemul public de pensii sau în alt sistem de
pensii neintegrat sistemului public, precum şi
cu orice alte venituri realizate.
(6) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este Devine alin. (8) Nemodificat
12. supusă impozitului pe venit şi contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate.
(7) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită Devine alin. (9) Nemodificat
de vârstă se suportă din bugetul de stat, prin
13.
bugetul Camerei Deputaților și al Senatului
și se plătește de acestea.
(8) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei Devine alin. (10) Nemodificat
pentru limită de vârstă se depune la
14.
secretariatul General al Camerei Deputaţilor
sau Senatului, după caz.
(9) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se
Se elimină
acordă începând cu luna următoare depunerii
15.
cererii.

Problema datei de la care
se acordă indemnizația a
fost reglementată la alin.
(2).

(10) Modul de aplicare a prevederilor Devine alin. (11) Nemodificat
16. prezentului articol se stabileşte prin norme
metodologice,
aprobate
de
Birourile
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permanente ale
Parlamentului.

celor

două Camere ale

Art. 48² - Nu beneficiază de indemnizația Art. 48² - Nu beneficiază de indemnizația
pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 48¹, pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 48¹,
deputații și senatorii care au fost condamnați deputații și senatorii care au fost condamnați
definitiv pentru comiterea, în calitate de
definitiv pentru comiterea, în calitate de deputat sau senator, a unei infracțiuni de
deputat sau senator, a unei infracțiuni de corupție prevăzută
la art. 289 - 291 din
corupție prevăzută
la
Titlul
V, Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal,
17. Capitolul I din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare,
privind Codul Penal, cu modificările și precum și pentru infracțiunile prevăzute la
art. 254 - 257 din Legea nr.15/1968 privind
completările ulterioare.
Codul Penal al României, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și
completările ulterioare.
Nemodificat
Art. II. - (1) De indemnizaţia pentru limită de
vârstă prevăzută la art. 481 alin. (1) din Legea
nr. 96/2006, cu completarea adusă prin
18. prezenta lege, şi în aceleaşi condiţii,
beneficiază şi deputaţii şi senatorii care au
avut anterior intrării în vigoare a prezentei
legi calitatea de parlamentar.
Nemodificat
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de
vârstă prevăzut la alin. (1), se calculează ca
produs al numărului lunilor de mandat cu
0,55% din indemnizaţia brută lunară realizată
19. în luna anterioară solicitării de către un
deputat/senator
aflat
în
exercitarea
mandatului, corespunzător fiecărui an de
mandat, în limita a maximum 3 mandate.

Pentru
a
răspunde
obiecției formulate în
cererea de reexaminare
potrivit căreia au fost
excluși
din
sfera
beneficiarilor
numai
parlamentarii condamnați definitiv potrivit
unor
prevederi
ale
Noului Cod Penal.
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20.

Art. III- Prezenta lege intră în vigoare la
21. 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. IV - În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, Birourile
Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului elaborează și aprobă normele
22.
metodologice prevăzute la art. 481 alin. (10)
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. 353 din 22 mai 2015, cu modificările
23.
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.

Se introduce un aliniat nou, alin.(3), cu Pentru a se stabili data de la
următorul cuprins:
care se acordă indemnizația
în situația persoanelor care
(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. au
exercitat
mandate
(1) indemnizația pentru limită de vârstă se anterior intrării în vigoare a
acordă începând cu luna următoare legii și care dețin deja
depunerii cererii la secretariatul General al calitatea de pensionar pentru
Camerei Deputaților sau al Senatului, după limită de vârstă.
caz.
Nemodificat
Nemodificat

Nemodificat
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