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RAPORT COMUN
asupra Proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind
Codul de conduită al deputațior și senatorilor
În conformitate cu prevederile art.21 și ale art.22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului, republicat, c u m o d i f i c ă r i l e ș i c o m p l e t ă r i l e u l e r i o a r e , Comisia permanentă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților
și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu
proiectului de Hotărâre a Parlamentului României privind Codul de conduită al deputațior și senatorilor.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unui Cod de conduită al deputaților și
senatorilor care să cuprindă reglementări referitoare la normele și principiile de conduită parlamentară necesare în
exercitarea mandatului.

Membrii celor trei comisii au examinat proiectul menţionat mai sus în şedinţa comună din 3 octombrie 2017,
la lucrări fiind prezenți deputații și senatorii acestor comisii conform listelor de prezență.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au hotărât, cu majoritate de
voturi, să adopte proiectul de Hotărâre a Parlamentului României privind Codul de conduită al deputațior și
senatorilor cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa nr. 2.
Acest proiect de hotărâre se adoptă de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, cu respectarea
prevederilor art.65 alin.(2) lit. k) și ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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ANEXA 1

AMENDAMENTE ADMISE
Textul inițiatorilor
PH CD 32/19.04.2017; Bpi 145/19.04.2017

Text propus de comisie
(Amendamente - Autorul)

1.

Titlu: HOTĂRÂRE privind CODUL DE CONDUITĂ AL
DEPUTAȚILOR ȘI SENATORILOR

Nemodificat

2.

Articolul 1 - Considerații generale

Nr.
crt.

3.

4.

5.

Articolul 1 - Principii generale
(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru)

(1)
Codul de conduită al deputaților și senatorilor
reglementează normele și principiile de conduită
parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.

Nemodificat

(2)
În exercitarea mandatului, deputații și senatorii
sunt în serviciul poporului.

Nemodificat

(3) Mandatul deputaților și al senatorilor se exercită în
conformitate cu principiul separației și echilibrului
puterilor
legislativă,
executivă
și
judecatorească - în cadrul democrației constituționale.

(3) Deputații și senatorii au obligația să acționeze cu
onoare și disciplină ținând cont de principiile separației și
echilibrului puterilor în stat, transparenței, probității
morale, responsabilității și respectării reputației
Parlamentului.

Motivare

Conduita parlamentară are la
bază o serie de norme și
principii

Reformulare

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru, Adriana
Săftoiu)

6.

7.

Articolul 2 - Independența

Deputații și senatorii nu trebuie să fie
influențați în exercitarea mandatului lor de nicio altă

(1)

Nemodificat

Se elimină

(Autor dep. Árpád-Francisc Márton)
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entitate, persoană fizică sau juridică.

(1) Mandatul imperativ este nul.
8.

9.

10.

11.

12.

(2) Mandatul imperativ este nul iar deputații și senatorii
nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să
condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de
vreun avantaj financiar.

Articolul 3 - Obiectivitatea

În exercitarea mandatului lor, deputații și
senatorii trebuie să dea dovadă de imparțialitate, luând în
considerare interesul cetățenilor pe care îi reprezintă.
Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu
competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în
aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin.
Articolul 4 - Responsabilitatea

13.

Deputații și senatorii au obligația de a
p a r t i c i p a l a a c t i v i t ă ț i l e parlamentare, de a fi în contact
cu cetățenii și de a exercita într-o manieră transparentă a
mandatul lor.

14.

Articolul 5 - Probitatea

(2) Deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio
înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în
exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.

În conformitate cu textul
constituțional
Reformulare pentru evitarea
redundanței

Nemodificat

În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii
trebuie să dea dovadă de obiectivitate. Deputații și
senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și
corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la
îndeplinire a obligațiilor ce le revin.

Reformularea textului

Nemodificat
Deputații și senatorii au obligația de a
p a r t i c i p a l a a c t i v i t ă ț i l e parlamentare, de a fi în contact
cu cetățenii și de a exercita într-o manieră transparentă
mandatul lor.

Pentru
gramaticală.

corectitudine

Nemodificat
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15.

Deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut
orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor
publice și să participe activ la soluționarea unui eventual
conflict de interese în beneficiul interesului general.

16.

Articolul 6 - Exemplaritatea

17.

18.

(1)
Deputații și senatorii trebuie să asigure prin atitudine,
limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor parlamentare
și bunul mers al activităților desfășurate în cadrul structurilor
parlamentare.
(2)
Parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară
decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare,
indecente sau calomnioase.

Deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut orice
interes personal care ar putea influența acțiunile lor publice.

Articolul 6 - Conduita
Nemodificat

Nemodificat

19.

Articolul 7 - Respectarea reputației Parlamentului

Se elimină

20.

Deputații și senatorii au obligația ca prin acțiunile
desfășurate să nu aducă prejudicii imaginii și reputației
Parlamentului.

Se elimină

21.

Articolul 8 - Informarea cetățenilor

Articolul 7 - Informarea cetățenilor

Renumerotarea articolelor

Deputații și senatorii trebuie să informeze, în mod
constant, cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și
despre inițiativele sau punctele de vedere pe care le susțin în
exercitarea mandatului lor.

Deputații și senatorii au obligația să informeze cetățenii
despre acțiunile pe care le întreprind și despre inițiativele
legislative sau punctele de vedere pe care le susțin în
exercitarea mandatului lor.

Reformulare

Articolul 9 - Regimul declarațiilor

Articolul 8 - Regimul declarațiilor

Renumerotarea articolelor

22.

23.

24.

(1)
Deputații și senatorii au obligația de a depune
declarații de avere și de interese în condițiile prevăzute de
lege.

Pentru a evita redundanța
exprimărilor referitoare la
obligațiile parlamen-tarilor

(Autor dep.Adriana Săftoiu)

Nemodificat
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25.

(2)
Deputații au obligația ca, anterior deplasărilor în
interes de serviciu, să declare programul deplasării și
modalitățile de finanțare.

28.

29.

30.

(Autor Andi Gabriel Grosaru)

Nu este
sintagma
serviciu”

definită
”interes

clar
de

(3)
Deputații au obligația să declare orice cadouri sau
avantaje primite în exercițiul funcției, cu excepția celor
reglementate prin Legea nr.251/2004 privind unele măsuri
referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor
acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

(2)
Deputații și senatorii au obligația să declare orice
cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției, cu
excepțiile prevăzute de Legea nr.251/2004 privind unele
măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul
unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a
funcției, cu respectarea pct. VI. al anexei nr.1 din Legea
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea
Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și
pentru modificarea și completarea altor acte normative,
cu modificările ulterioare.

Prin renumerotare
alin. (2)

Articolul 10 - Procedura de soluționare a sesizărilor

Articolul 9 - Procedura de soluționare a sesizărilor

Renumerotarea articolelor

(1)
Orice sesizare în legătură cu nerespectarea
prezentului Cod de către deputați și senatori revine Comisiilor
juridice ale celor două Camere, după caz.

(1)
Orice sesizare în legătură cu nerespectarea
prezentului cod de către deputați sau senatori revine spre
soluționare comisiilor juridice ale celor două Camere, după
caz.
(2)
Orice deputat sau senator poate sesiza în scris
comisia prevăzută la alin.(1) cu privire la suspiciuni de
incălcare a prezentului cod sau de neaplicare a prevederilor
acestuia. Deputatul sau senatorul îl va informa și pe
președintele Camerei Deputaților sau al Senatului asupra
sesizării, după caz.

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă

26.

27.

Se elimină

(2)
Sesizarea se depune la Președintele Camerei
Deputaților sau Președintele Senatului, după caz, care
poate sesiza comisia respectivă, fixând un termen, în care
să evalueze cazurile în care există suspiciuni de încălcare a
Codului. Orice deputat sau senator poate sesiza în scris
comisia prevăzută la alin.(1) cu privire la suspiciuni de
incălcare a Codului de conduită sau de neaplicarea
prevederilor acestuia.
(3)
Comisia întocmește un raport în termen de 30 de zile
calendaristice. În cazul în care se constată că un deputat sau
un senator a încălcat prevederile codului, raportul propune
măsuri de sancționare, în conformitate cu regulamentul

devine

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă

Reformulare pentru
respectarea normelor de
tehnică legislativă

(Autor dep.Adriana Săftoiu)
(3)
Comisia întocmește un raport în termen de 30 de zile
calendaristice de la momentul depunerii sesizării. În cazul
în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat
prevederile prezentului cod, prin raport se propun măsuri

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă
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fiecărei Camere.

de sancționare în conformitate cu Legea nr. 96/2006 privind
Statutul deputaților și senatorilor, cu modificările și
completările ulterioare, sau cu regulamentul fiecărei Camere,
după caz.

31.

(4)
Comisia are obligația să invite la audieri deputatul
sau senatorul în cauză pentru a-și prezenta punctul de vedere.

32.

Articolul 11 - Sancțiuni

Articolul 10 - Sancțiuni

Sfera incompatibilitătii ori a conflictelor de interese, a
interdicțiilor și a abaterilor disciplinare parlamentare,
procedurile în materie disciplinară și aplicarea sancțiunilor
sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV și XII din Legea
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Nemodificat

33.

Nemodificat

Renumerotarea articolelor
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AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Textul inițiatorilor
PH CD 32/19.04.2017; Bpi 145/19.04.2017

Articolul 1 - Considerații generale
(2)
În exercitarea mandatului, deputații și senatorii
sunt în serviciul poporului.
1.

Articolul 2 - Independența
(1) Deputații și senatorii nu trebuie să fie influențați în
exercitarea mandatului lor de nicio altă entitate, persoană
fizică sau juridică.

2.

Motivare
Amendamente - Autorul

deputaţii şi senatorii
au obligația de a respecta următoarele principii
de conduită:
Sintagma ”interes general”
- acționează doar în interesul general, fără a nu este definită fără echivoc
obține sau a încerca să obțină vreun avantaj
financiar direct sau indirect sau vreun beneficiu.
(2) În exercitarea mandatului,

(Autor dep. Adriana Săftoiu)
I. (1) Deputații și senatorii nu pot fi într-o situație de
dependență față de o persoană juridică sau fizică care să
influențeze exercitarea mandatului lor.
(Autor dep. Árpád-Francisc Márton)
II. (1) Deputații și senatorii își exercită mandatul conform
principiilor menționate anterior și conform propriei
conștiințe. Deputații reprezentând organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale vor acționa conform
intereselor organizațiilor pe care le reprezintă.

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru)
III. (1) În cadrul mandatului lor, deputații și senatorii:
a) nu pot acționa sau vota în interesul unei terțe persoane
fizice sau juridice, care le-ar putea compromite libertatea
de vot astfel cum este consacrată la art. 69 din Constituție,
precum și la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 96/2006.
b) nu solicită, nu acceptă și nu primesc niciun avantaj
8

direct sau indirect în numerar sau în natură și niciun alt
beneficiu în schimbul unui comportament specific în
cadrul activității parlamentare și vor evita orice situație
susceptibilă de a fi asimilată actelor de mituire sau
corupție sau influenței necuvenite.

(Autor dep. Adriana Săftoiu)

3.

Articolul 3 - Obiectivitatea
În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii
trebuie să dea dovadă de imparțialitate, luând în considerare
interesul cetățenilor pe care îi reprezintă. Deputații și
senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și
corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la
îndeplinire a obligațiilor ce le revin.

I. În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii
trebuie să aibă în considerare interesul cetățenilor pe care
îi reprezintă. Deputații și senatorii au îndatorirea de a
acționa cu corectitudine în exercitarea atribuțiilor ce le
revin.
(Autor dep. Árpád-Francisc Márton)

Textul articolului
reformulat

a

fost

II. Se elimină

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru, Adriana Săftoiu
)
Articolul 5 - Probitatea
Deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut
orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor
publice și să participe activ la soluționarea unui eventual
conflict de interese în beneficiul interesului general.

I. În cazul unui conflict de interese sau în cazul în
care un interes privat ar putea influența exercițiul
funcției, fiecare parlamentar va acționa în maniera evitării
acestuia. În caz de dubiu, acesta se va putea adresa
Biroului Permanent al Camerei de care aparține.

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru)

4.

II. Deputații și senatorii au obligația de a respecta
dispozițiile Legii nr. 161/2003 pentru prevenirea și
sancționarea corupției.

Respectarea unei legi nu
poate fi opțională

(Autor dep. Adriana Săftoiu)

III. (2) În situația în care un deputat sau un senator
sau un membru de famile sau rudă până la gradul al
III-lea are un interes personal în aprobarea sau
respingerea unui anumit proiect de lege, acesta are
obligația de a încunoștiința biroul permanent al
camerei din care face parte și de a se abține de la vot.

(3) Nu constituie interes personal în sensul alin. (2)

Este necesară o detaliere a
împrejurărilor care ar putea
influența în mod negativ
acțiunile
publice
ale
deputaților sau senatorilor, a
procedurii în care aceste
9

dacă deputatul sau senatorul, membrul de famile sau
ruda de până la gradul al III-lea beneficiază de pe
urma respingerii sau aprobării unui proiect de lege în
virtutea apartenenței sale la o categorie profesională,
socială sau alt asemenea grup extins de persoane.

împrejurări trebuie aduse la
cunoștința
Biroului
permanent și a situațiilor de
exceptare de la regulă

(4) Împrejurarea prevăzută la alin. (2) se aduce la
cunoștiință publică prin publicarea pe site-ul camerei
din care face parte deputatul sau senatorul.
Autori:
deputat Stelian Ion
deputat Silviu Deheleanu
deputat Cristian Ghinea
Art. 6 (1)
Deputații și senatorii trebuie să asigure prin
atitudine, limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor
parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate în
cadrul structurilor parlamentare.

Art. 6 (1) Deputații și senatorii au obligația să respecte
Constituția și legile țării, să apere democraţia,
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor,
suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea
teritorială a României, să îndeplinească cu onoare şi
fidelitate mandatul încredinţat de popor, să asigure
prin limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor
parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate în
cadrul structurilor parlamentare.

Se impune completarea
obligatiilor generale ale
deputaților și senatorilor cu
cele prevăzute expres în
jurământul
depus
în
momentul
începerii
mandatului

Autori:
deputat Stelian Ion
deputat Silviu Deheleanu
deputat Cristian Ghinea

5.

(2)
Parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară
decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare,
indecente sau calomnioase.

(2) Deputații și senatorii trebuie să aibă un
comportament decent, să nu folosească în nicio
împrejurare violența fizică sau verbală,
să nu
folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente
sau calomnioase, să aibă o ținută vestimentară
decentă.
Autori:
deputat Stelian Ion

Agresivitatea de orice natură,
fizică sau verbală reprezintă
conduit inacceptabile în
activitatea unui parlamentar.
Având în vedere tendința de
creștere a agresivității fizice
sau de limbaj care începe să
10

deputat Silviu Deheleanu
deputat Cristian Ghinea

(3) Deputații și senatorii condamnați prin hotărâri
judecătorești definitive pentru săvârșirea cu intenție a
unor infracțiuni nu pot ocupa nicio funcție în cadrul
Birourilor permanente ale Camerei Deputaților sau
Senatului, în cadrul comisiilor Camerei Deputaților
sau Senatului și nu pot avea calitatea de lideri sau
vicelideri ai grupurilor parlamentare până la
reabilitarea de drept sau judecătorească, până la
intervenirea amnistiei post-condamnatorii sau până la
dezincriminarea faptei.
Autori:
deputat Stelian Ion
deputat Silviu Deheleanu
deputat Cristian Ghinea

6.

Articolul 7 - Respectarea reputației Parlamentului
Deputații și senatorii au obligația ca prin acțiunile
desfășurate să nu aducă prejudicii imaginii și reputației
Parlamentului.

Deputații și senatorii au obligația respectării cu
rigurozitate a prevederilor normelor și regulamentelor ce
reglementează activitatea parlamentară.

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru)
Articolul 8- Regimul donațiilor
7.

În exercitarea mandatului, deputații și senatorii
vor evita acceptarea oricărui tip de donație sau avantaje
similare până în limita valorii de 200 euro, oferite în scop
de curtoazie sau în cazurile reprezentării oficiale a

afecteze
activitatea
parlamentară,
pentru
evitarea pe viitor a unor
astfel de comporamente care
afectează grav prestigiul
instituției Parlamentului este
necesară interzicerea expresă
a acestor comportamente.
Deputații și senatorii ar
trebui să ofere o exemplu
bun de conduită în societate.
Ocuparea
de
către
parlamentarii
condamnați
penal a unor funcții de
conducerere
în
cadrul
Parlamentului este de natură
să
afecteze
prestigiul
Parlamentului și să ofere un
exemplu negativ în societate,
motiv pentru care se impune
instituirea unor interdicții
pentru
persoanele
condamnate penal de a ocupa
funcții în cadrul birourilor
permanente, a comisiilor
precum și de a deține
calitatea de lideri sau
vicelideri de grup.
Articolul a fost eliminat
pentru evitarea redundanței.

Evitarea supralegiferării
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Camerei Deputațlor sau a Senatului.

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru)

8.

Articolul 8 - Informarea cetățenilor
Deputații și senatorii trebuie să informeze, în mod
constant, cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și
despre inițiativele sau punctele de vedere pe care le susțin în
exercitarea mandatului lor.

Deputații și senatorii trebuie să informeze periodic,
cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și despre
inițiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susțin
în exercitarea mandatului.

Nu este necesară precizarea
frecvenței. Articolul a fost
reformulat.

(Autor dep. Andi Gabriel Grosaru)
Articolul 9 - Regimul declarațiilor
9.

10.

(2)
Deputații au obligația ca, anterior deplasărilor în
interes de serviciu, să declare programul deplasării și
modalitățile de finanțare.
Articolul 10 - Procedura de soluționare a sesizărilor
(2)
Sesizarea se depune la Președintele Camerei
Deputaților sau Președintele Senatului, după caz, care poate
sesiza comisia respectivă, fixând un termen, în care să
evalueze cazurile în care există suspiciuni de încălcare a
Codului. Orice deputat sau senator poate sesiza în scris
comisia prevăzută la alin.(1) cu privire la suspiciuni de
incălcare a Codului de conduită sau de neaplicarea
prevederilor acestuia.

(2)
Deputații și senatorii sunt obligați ca în cazul
unor deplasări sau călătorii la invitația unor terțe
persoane să depună o declarație privind scopul deplasării
și modalitatea de finanțare a acesteia.
(Autor dep. Árpád-Francisc Márton)
`
(2)
Sesizarea se depune la președintele Camerei
Deputaților sau la președintele Senatului, după caz,
care sesizează comisia respectivă, fixând un termen de
soluționare.
Autori:
deputat Stelian Ion
deputat Silviu Deheleanu
deputat Cristian Ghinea

Articolul 11 - Sancțiuni

11.

Sfera incompatibilitătii ori a conflictelor de interese, a
interdicțiilor și a abaterilor disciplinare parlamentare,
procedurile în materie disciplinară și aplicarea sancțiunilor
sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV și XII din Legea
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

(1) Abaterile de la prezentul Cod de conduită atrag
următoarele sancţiuni:
a) atenţionare verbală;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei;

Articolul a fost eliminat

Procedura trebuie sa fie
clara. Sesizarea se face de
catre petent,
presedintele
trebuie sa trimita in mod
obligatoriu
sesizarea
la
comisia competenta, care va
decide daca sesizarea este
fondata sau nu. In niciun caz
nu este corect ca Presedintele
Camerei Deputatilor sau
Presedintele Senatului sa
trieze aceste sesizari si sa
decida carei sesizari ii da
curs.
Sanctiunile trebuie stabilite
clar in Cod. Se impune
introducerea printre sanctiuni
si a unei sanctiuni pecuniare,
celelalte sanctiuni fiind
ineficiente.
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e) avertismentul scris;
f) diminuarea indemnizaţiei cu cel mult 50% pentru o
perioadă de maximum 6 luni.
(2) Sfera incompatibilității ori a conflictelor de interese, a
interdicțiilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap. IV din
Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al
senatorilor.
Autor deputat Stelian Ion
deputat Silviu Deheleanu
deputat Cristian Ghinea
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