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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor și senatorilor
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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 completarea art. 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi senatorilor, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. Plx.155 din 26.03.2018 şi la Senat cu nr. L175 din 27.03.2018.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și
al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că deputații și senatorii care sunt încadrați în grad de
handicap grav beneficiază de indemnizația pentru limită de vârstă în baza cerificatului de încadrare în grad de handicap, la cerere, de
la data solicitării, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.
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Consiliul legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, propunerea legislativă prin avizul transmis cu nr. 276 din
02.04.2018.
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 17.04.2018, la lucrările Comisiei
fiind prezenți 6 din totalul de 11 membri.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi pentru și 1
împotrivă - dl. deputat Vlad-Emanuel Duruș / USR), să propună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului
adoptarea Propunerii legislative pentru completarea art. 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu
amendamentele admise prezentate în anexa ce face parte integrantă din acest raport.
Comisia a întocmit raport de adoptare cu amendamente a propunerii legislative.
În raport cu obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea și completarea unei legi organice, iniţiativa legislativă face
parte din categoria legilor organice, potrivit art.73 alin.(3) lit. c) din Constituţia României, repubicată şi urmează a fi dezbătută şi
votată de cele două Camere ale Parlamentului, în şedinţă comună, conform dispoziţiilor art. 65 alin.(2) lit. j) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Ion MOCIOALCĂ

Árpád-Francisc MÁRTON
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Textul legii în vigoare
Legea nr. 96/2006

Textul propunerii legislative
Pl-x 155/2018, L - 175/2018

Text propus de comisie

Motivare

Titlu: LEGE pentru completarea art. 49 Titlu: LEGE pentru modificarea și Pentru redarea corectă
din Legea nr.96/2006 privind Statutul completarea Legii nr.96/2006 privind a titlului legii și
deputaţilor şi senatorilor
Statutul deputaţilor şi al senatorilor
corelare cu
modificările propuse.
Articol unic. La articolul 49 din Legea Articol unic.- Legea nr. 96/2006 Pentru
respectarea
nr. 96/2006 privind Statutul deputaților privind Statutul deputaților și al normelor de tehnică
și al senatorilor, republicată în senatorilor, republicată în Monitorul legislativă.
Monitorul Oficial al României, Partea I, Oficial al României, Partea I, nr.49 din
nr.49 din 22 ianuarie 2016, cu 22 ianuarie 2016, cu modificările și
modificările și completările ulterioare, completările ulterioare, se modifică și
după alineatul (2) se introduce un se completează după cum urmează:
alineat nou, alin.(21) cu următorul
cuprins:
1. După articolul 49 se introduce un
articol nou, ARTICOLUL 491, cu Pentru o mai mare
precizie a textului.
următorul cuprins:
”(21) Prin excepție de la prevederile
alin.(1) și (2), deputații și senatorii care
sunt încadrați în grad de handicap grav
beneficiază de indemnizația pentru
limită de vârstă în baza certificatului de
încadrare în grad de handicap, la cerere,
de la data solicitării, dar nu mai
devreme de data încetării mandatului
aflat în derulare.”

”ARTICOLUL 491.- Deputații și
senatorii încadrați în grad de handicap
grav beneficiază, la cerere, de o
indemnizație egală în cuantum cu
indemnizația pentru limită de vârstă,
în baza certificatului de încadrare în
grad și tip de handicap eliberat în
conformitate cu prevederile Legii
nr.448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor
cu
handicap,
republicată,
cu
modificările
și
completările

Această indemnizație
nu poate fi numită
”pentru limită de
vârstă” deoarece se
acordă pentru rațiuni
legate de încadrarea
într-un grad de
handicap și nu de
îndeplinirea condițiilor
de pensionare pentru
limită de vârstă
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4.

ARTICOLUL 50
Nu beneficiază de indemnizaţia pentru
limită de vârstă, prevăzută la art. 49,
deputaţii şi senatorii care au fost
condamnaţi definitiv pentru comiterea,
în calitate de deputat sau senator, a unei
infracţiuni de corupţie prevăzute la art.
289-291 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi
pentru infracţiunile prevăzute la art.
254-257 din Legea nr. 15/1968 privind
Codul penal al României, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare.

ulterioare, de la data solicitării, dar nu
mai devreme de data încetării
mandatului
aflat
în
derulare.
Prevederile alin. (3)-(10) ale art. 49 se
aplică în mod corespunzător”
2. Articolul 50 se modifică și va avea
următorul cuprins:
” ARTICOLUL 50.- Nu beneficiază de
indemnizaţia pentru limită de vârstă,
prevăzută la art. 49 și de indemnizația
prevăzută la art. 491, deputaţii şi
senatorii care au fost condamnaţi
definitiv pentru comiterea, în calitate de
deputat sau senator, a unei infracţiuni
de corupţie prevăzute la art. 289-291
din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările
ulterioare,
precum
şi
pentru
infracţiunile prevăzute la art. 254-257
din Legea nr. 15/1968 privind Codul
penal al României, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu
modificările şi completările ulterioare.

Pentru coerența legii.
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