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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 
 
 
 

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind  
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din data 23.02.2016 

 
 
 Comisia   permanentă   a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 23.02.2016, începând cu ora 13ºº. 
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
 Dl. deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), dl. deputat Ibram Iusein (minorităţi 
naționale), dl. deputat Toader Mircea-Nicu (PNL), dl. deputat Márton Árpád-Francisc (UDMR), 
dl. deputat Fenechiu Cătălin-Daniel (neafiliat), dl. deputat Muntean Mircia (PSD). 
 
 Absenți au fost: 
 
 Dl. deputat Iordache Florin (PSD), dl. senator Grapă Sebastian (PSD). 
 
 Şedinţa fiind statutară, cu 6 membri prezenţi,  s-a propus de către domnul deputat 
Bogdan Niculescu Duvăz, preşedintele comisiei, aprobarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 
 
  
 1. Dezbaterea solicitărilor adresate Comisiei de către Birourile permanente ale Camerei 
Deputaților și Senatului, înregistrate cu nr. 238BP și 245BP din data de 22.02.2016, cu privire la 
modificarea Hotărârii Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizației pentru limită de vârstă 
prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al Senatorilor, republicată.  
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=261&amp;amp%3Bcam=2&amp;amp%3Bleg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=210&amp;amp%3Bcam=2&amp;amp%3Bleg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=261&amp;cam=2&amp;leg=2012
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 2. Dezbateri cu privire la solicitarea adresată Comisiei de Birourile permanente reunite 
prin adresa nr. 159 BP din data de 16.02.2016, referitoare la formularea unui punct de vedere cu 
privire la procedura de urmat în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată. 
  
 1. La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat punctele de vedere 
transmise de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice cu privire la  Normele metodologice privind acordarea indemnizației 
pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006, republicată, aprobate de Birourile 
permanente ale Camerei Deputaților și Senatului prin Hotărârea nr.1/2016, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 17.02.2016.  

 În urma opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
să propună spre dezbatere și aprobare Birourilor permanente reunite un proiect de Hotărâre 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei 
pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată. 
 
 2. La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat solicitarea 
formulată de dl. deputat Valeriu - Ștefan Zgonea, Președintele Camerei Deputaților, cu privire la 
interpretarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al 
senatorilor, republicată.  
 În temeiul art.58 alin (1) din Legea nr.96/2006, republicată, membrii Comisiei au decis că 
este de competenţa Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
Deputaţilor şi al Senatorilor să interpreteze pe fond dispoziţiile textului de lege prevăzut de art. 7 
alin.(4) privind constatarea încetării mandatului şi adoptarea hotorârii de vacantare a unui loc de 
deputat sau senator, Comisia stabilind sensul exact al normei juridice în vederea aplicării corecte 
şi a interpretării unitare a prevderilor legii.  În acest sens, membrii Comisiei au adoptat cu 
unanimitate de voturi următoarea Hotărâre privind interpretarea art. 7 alin. (4) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, pe care au înaintat-o 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. 
 

Hotărâre privind interpretarea art. 7 alin. (4) din Legea nr.96/2006  
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 49 din 22.01.2016, în vederea aplicării corecte şi a interpretării unitare a 
prevederilor Legii nr.96/2006  

 
Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 

Deputaţilor şi al Senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului  a fost sesizată   de către Birourile Permanente reunite  cu adresa nr. 159 
BP din 16.02.2016, în vederea formulării unui punct de vedere referitor la procedura de urmat în 
aplicarea prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.96/2006, republicată, Comisia  fiind  din punct 
de vedere statutar  organul abilitat prin Legea nr. 96/2006 cu interpretarea unitară  şi aplicarea 
corectă  a prevederilor acesteia, cu precădere  a principiilor şi regulilor de conduită 
 parlamentară, precum şi cu rezolvarea oricăror probleme legate de aplicarea ei. 
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 În temeiul art.58 alin (1) din Legea nr.96/2006, republicată, Comisia permanentă comună 
a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul Deputaţilor şi al Senatorilor are competenţa 
să interpreteze pe fond dispoziţiile textului de lege prevăzut de art. 7 alin.(4) privind constatarea 
încetării mandatului şi adoptarea hotorârii de vacantare a unui loc de deputat sau senator, 
Comisia stabilind sensul exact al normei juridice în vederea aplicării corecte a prevderilor legii şi 
a interpretării unitare. 

 
Comisia, analizând intenţia legiuitorului exprimată în norma juridică supusă interpretării 

oficiale, hotărăşte asupra înţelesului textului de lege al art.7 alin.(4) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, pentru aplicarea unitară a prevederilor 
acesteia.   

 
           Comisia constată  că interpretarea textului de lege prevăzut de art. 7 alin.(4) privind 
 modalitatea de încetare a mandatului de deputat sau senator, ca urmare a soluţionării  unor cauze 
aflate pe rolul instanţelor în care au fost examinate rapoarte de evaluare ale Agenţiei Naţionale de 
Integritate,  ridică  serioase obiecţii referitoare la modul  în care Președintele Camerei ia act de 
situaţia încetării mandatului de deputat sau senator şi supune votului plenului Camerei  adoptarea 
hotărârii de vacantare  a  locului de deputat sau senator.  
 

Având în vedere faptul că instanţele au formulat opinii diferite cu privire la procedura ce 
precede momentul punerii pe ordinea de zi  a plenului Camerei a hotărârii de vacantare a locului 
de deputat sau senator, se  impune precizarea  expresă a procedurii de urmat în acest sens, 
procedură care se regăsește  în Regulamentele celor două Camere şi care se aplică coroborat cu 
dispoziţiile art. 7 alin.(4) din Legea 96/2006. Intenţia reală a legiuitorului este exprimată în 
Regulamentele celor două Camere, ca şi în cel al activităţilor comune, care impun proceduri 
obligatorii de urmat. Curtea Constituţională a arătat, în repetate rânduri, că Regulamentele sunt 
cele care stabilesc atât organizarea internă cât şi procedurile de desfăşurare a lucrărilor 
parlamentare. Decizia Curţii Constituţionale nr.460/2013 precizează: "Autonomia  regulamentară 
de care beneficiează cele două Camere ale Parlamentului,în temeiul dispoziţiilor constituţionale 
prevăzute de  art.64 alin. (1), le dă dreptul acestora de a dispune cu privire la propria organizare 
şi procedurile de desfăşurare a lucrărilor parlamentare.” Astfel, textul art. 7 alin. (4) din Legea 
96/2006 prezintă acţiunea finală a preşedintelui Camerei, realizată în urma parcurgerii procedurii 
regulamentare ce se impune, după caz, fie în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d), fie 
în cele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi d).  

În cazul stării de  incompatibilitate survenită la data intrării în exercițiul mandatului sau  
în timpul exercitării acestuia, preşedintele Camerei ia act de situaţia de încetare a mandatului de 
deputat sau de senator şi supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotărârii 
prin care se vacantează locul de deputat sau de senator, după ce a fost parcursă procedura 
prevăzută   la art. 182 - 183 din Regulamentul Senatului ori, după caz, la  art. 227 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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  Dispoziţiile art. 179 - 184 din Regulamentul Senatului stabilesc  situaţiile care  
declanşează procedura de demitere a senatorului precum şi termenele procedurale înlăuntrul 
cărora cazurile de incompatibilitate  vor fi trimise de către Biroul Permanent Comisiei juridice de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Camerei  respective, care,  potrivit dispoziţiilor art. 183 
alin. (1) din Regulamentul Senatului, are obligaţia de a întocmi un raport cu privire la cazurile de 
incompatibilitate trimise spre examinare de către Biroul permanent. Comisia  întocmeşte un 
raport ce urmează a fi supus votului  plenului Senatului şi adoptat cu majoritatea membrilor săi. 
Art. 227 din Regulamentul Camerei Deputaților, prevede proceduri similare cu cele din  
Regulamentul Senatului.  

Senatul sau Camera Deputaților, în plenul lor, hotărăsc prin vot  cu privire la încetarea 
calităţii de senator/deputat ca urmare a constatării stării de incompatibilitate a acestuia după ce a 
fost parcursă procedura prevăzută   la art.  182 şi art. 183 din Regulamentul Senatului, ori după 
caz la  art. 227 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. După parcurgerea acestei proceduri, 
președintele Camerei  ia act de situaţia încetării mandatului de deputat sau senator şi supune 
votului plenului Camerei  din care face parte  adoptarea hotărârii de vacantare a  locului de 
deputat sau senator. 

În situațiile prevăzute în cuprinsul art. 7 alin. (4) din legea nr. 96/2006,  calitatea de 
deputat sau senator încetează de drept astfel: în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune încetarea acestor drepturi - (art. 
7 alin. (1) lit.c); în caz de deces, de la data consemnată în certificatul de deces - (art. 7 alin. (1) 
lit.d);  și respectiv, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se respinge 
contestaţia la raportul Agenţiei Naţionale de Integritate prin care s-a constatat incompatibilitatea 
- (art. 7 alin. (2) lit.c) sau la expirarea termenului prevăzut în Legea nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările 
ulterioare, de la data luării la cunoştinţă a raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de 
Integritate, dacă în acest termen deputatul sau senatorul nu a contestat raportul la instanţa de 
contencios administrativ - (art. 7 alin. (1) lit.d). 

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Senatului, şi art. 32 lit. i) şi 
j),  din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent al Senatului,  respectiv al Camerei 
Deputaţilor, trebuie să înscrie pe ordinea de zi a şedinţei plenului Senatului sau Camerei 
Deputatilor dezbaterea având ca obiect propunerile cuprinse în raportul Comisiei juridice sau, 
după caz, constatarea încetării mandatului de deputat/senator în condițiile art.7 din legea 
nr.96/2006 și adoptarea hotărârii de vacantare a unui loc de deputat/senator, plenul Senatului sau 
al Camerei Deputaților  urmând să decidă prin vot. De la prevederile regulamentare nu se poate 
deroga. Aşa cum se arată şi în Decizia Curţii Constituţionale nr. 460/2013: „Regulamentele 
parlamentare - Regulamentul Camerei Deputaţilor, Regulamentul Senatului şi Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului-, sub aspectul naturii lor juridice, sunt 
hotărâri ale Parlamentului. Ele sunt adoptate de către fiecare Cameră sau de Camerele reunite, nu 
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în virtutea calităţii de putere legiuitoare a Parlamentului, ci în calitate de corpuri autonome, 
învestite cu o putere de organizare şi funcţionare proprie. Fiecare Cameră adoptă propriul 
regulament, act cu caracter normativ de sine stătător,  în conformitate cu competenţa atribuită de 
Constituţie." 

 În conformitate și cu prevederile art. 26 alin. (1) lit.d) din  Legea 176/2010 privind 
integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 
Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative: 

"Art.26. - (1) Agentia va comunica raportul de evaluare, dupa cum urmeaza:  
d) pentru senatori si deputati — Camerei din care face parte parlamentarul, care va aplica 
sanctiunile disciplinare potrivit legii si regulamentului Camerei respective; " 

În conformitate cu atribuţiile ce îi revin potrivit art. 58 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, Comisia este organul însărcinat prin Legea 
specială nr.96/2006 cu interpretarea unitară  şi aplicarea corectă  a prevederilor acesteia, cu 
precădere  a principiilor şi regulilor de conduită  parlamentară, precum şi cu rezolvarea oricăror 
probleme legate de aplicarea ei. 

 
Având în vedere interpretarea de mai sus, în temeiul art. 58 din Legea nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, coroborat cu art. 24 alin. (1) teza 2 din 
Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia  
permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. – Dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 49 din 22.01.2016, prezintă 
acţiunea finală a preşedintelui Camerei, realizată în urma parcurgerii procedurii regulamentare ce 
se impune, după caz, fie în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d), fie în cele prevăzute 
la art. 7 alin. (2) lit. c) şi d).  

Art. II. – În înţelesul art. 7 alin.(4) din Legea nr.96/2006, republicată, Președintele 
Camerei  ia act de situaţia încetării mandatului de deputat sau senator şi supune votului plenului 
Camerei  adoptarea hotărârii de vacantare a  locului de deputat sau senator după parcurgerea 
procedurilor prevăzute de Regulamentele celor două Camere, după caz, cu respectarea 
dispoziţiilor  art. 36 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Senatului şi ale art. 32 alin. (1) lit. i) şi j) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  dispozitii de la care  nu se derogă. 

Art. III. – În aplicarea art. 7 alin. (4) din Legea nr.96/2006, republicată, Preşedintele 
urmează o procedură regulamentară la finalul căreia plenul Camerei respective decide prin vot 
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asupra adoptării hotărârii de vacantare a unui loc de deputat sau de senator. Preşedintele ia act de 
situaţiile de încetare a mandatului de deputat sau de senator prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) 
şi alin. (2) lit. c) şi d) ca urmare a introducerii pe ordinea de zi a şedinţei plenului a punctelor 
referitoare la subiectele respective, singurele abilitate în acest sens fiind Birourile Permanente ale 
celor două Camere şi Comitetele liderilor grupurilor parlamentare.   

Art. IV. – Hotărârea este obligatorie şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, 
actul normativ interpretativ făcând  corp comun cu legea. 

Prezenta Hotărâre  a fost dezbătută şi adoptată de Comisia permanentă comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în ședința din data de 23.02.2016 şi are în 
vedere interpretarea unitară a   prevederilor art. 7 alin. (4)  din Legea nr. 96/2006, privind 
Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată. 

 
 

 

            PREŞEDINTE,                                                               SECRETAR,  

Bogdan Niculescu Duvăz                                                       Mircea - Nicu Toader 


