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Camera Deputatilor SenatuI

Comisia permanenta a Camerei Deputatilor $i Senatului privind 
StatutuI deputafilor §i al senatorilor, organizarea $i functionarea 

$edintelor comune ale Camerei Deputatilor $i Senatului

Nr. PIx. 100/2021; L 27/2021

PIx. 101/2021; L 28/2021

PIx. 102/2021; L 29/2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 
privind StatutuI deputafilor $i al senatorilor

in conformitate cu prevederile art.21 din RegulamentuI activitatilor 
comune ale Camerei Deputatilor §i Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Comisia permanenta a Camerei Deputa^ilor §i 
Senatului privind StatutuI deputa^ilor §i al senatorilor, organizarea §i 
functionarea §edintelor comune ale Camerei Deputa^ilor §i Senatului 
a fost sesizata spre dezbatere m fond cu:

- Propunerea legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind 
StatutuI deputapior §i ai senatorilor \x\veq\stva\.a la Camera Deputatilor cu 
nr. PIx.100/2021 §i la Senat cu nr. L 27/2021;

- Propunerea legislative pentru abrogarea dispozitiilor capitolului XI 
din Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind StatutuI deputapior §i ai 
senatorilor mregistrata la Camera Deputatilor cu nr. PIx. 101/2021 §i la 
Senat cu nr. L 28/2021;

- Propunerea legislative pentru abrogarea Cap. XI din Legea 
nr.96/2006 privind StatutuI deputapior §i ai senatorilor inregistrata la 
Camera Deputatilor cu nr. PIx.102/2021 §i la Senat cu nr. L 29/2021;
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object de reglementare comun 
abrogarea art. 49 si ale art. 50 care alcatuiesc Capitolul XI din Legea nr. 
96/2006 privind StatutuI deputatllor si al senatorilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Ini^iativele legislative au ca

Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerile legislative prin avizul 
transmis cu nr.A34/17.02.2021.

Membrii Comisiei au examinat propunerile legislative mentionate mai 
sus in §edinta din 17.02.2021, la lucrarile Comisiei fiind prezenti 9 din 
totalul de 9 membri.

Avand in vedere obiectui de reglementare comun al celor trei 
initiative legislative, Comisia a hotarat sa retina spre dezbatere si aprobare 
Propunerea legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind StatutuI 
deputapior §i al senatorilor /PIx.100/2021), urmand sa preia ca 
amendamente prevederile celorlalte 2 initiative.

In urma dezbaterilor §i a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotarat, cu majoritate de voturi, sa propuna plenului reunit al celor 
doua Camere ale Parlamentului adoptarea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 96/2006 privind StatutuI deputapior §i a I senatorilor 
fPIx. 100/2021; L 27/2021) cu amendamentele admise prezentate m anexa 
la prezentul raport.

Comisia a mtocmit raport de respingere pentru:
- Propunerea legislative pentru abrogarea dispozipiior capitolului XI 

din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind StatutuI deputapior §i al 
senatorilor \nreg\strata la Camera Deputa^ilor cu nr. PIx.101/2021 §i la 
Senat cu nr. L 28/2021;

- Propunerea legislative pentru abrogarea Cap. XI din Legea 
nr.96/2006 privind StatutuI deputapior §i al senatorilor Tnregistrata la 
Camera Deputat;ilor cu nr. PIx. 102/2021 §i la Senat cu nr. L 29/2021;

In raport cu obiectui §i con^inutul sau ce vizeaza modificarea unei 
legi organice, ini^iativa legislative face parte din categoria legilor 
organice, potrivit art.73 alin.(3) lit. c) din Constitu^ia Romaniei, repubicata 
§i urmeaza sa fie dezbatuta §i votata de cele doua Camere ale 
Parlamentului, m §edinta comuna, conform dispozi^iilor art. 65 alin.(2) 
lit. j) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

1PRE^E SECRETAR,
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE

Textul legii in vigoare 
Legea nr. 96/2006

Nr. Textul propunerii legislative 
Pl-x 100/2021, L - 27/2021

Amendamente admiste Motivare
crt.

Titlu: LEGE pentru modificarea Legii 
nr.96/2006 privind Statutul deputa^ilor 
§i al senatorilor i

nemodificat1.

Art. 49: Dreptul la indemnizatia pentru 
limita de varsta 
(l)Deputatii §i senatorii care 

mdeplinesc condi^iile varstei standard 
de pensionare, e§alonate, dupa caz, m 
anexele nr. 5 §i 6 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, sau ale varstei 
standard reduse m conformitate cu 
prevederile acelea§i legi sau ale alter 
legi speciale au dreptul, la mcetarea 
mandatului, la indenmizatie pentru 
limita de varsta, daca nu sunjt reale§i 
pentru un nou mandat.

2.
Articol unic: Articolele 49 si 50 din 
Legea nr. 96 / 2006 privind Statutul 
deputatilor si al senatorilor 
modificarile si completarile ulterioare 
se abroga.

Art. 1: nemodificat

cu

Art.2 De la data intrarii m vigoare a 
prezentei
indemnizatiilor pentru limita de varsta 
acordate m baza prevederilor art. 49 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputatilor si al senatorilor, republicata 
m Monitorul Oficial al Romaniei, parte 
I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
(Amendament USR- PLUS )

legi mceteaza plata

(2) Deputatii §i senatorii beneficiaza de 
indemnizalia pentru limita de varsta de 
la data la care li se acorda drepturile de 
pensie pentru limita de varsta, dar nu 
mai devreme de data incetarii 
mandatului aflat m derulare.
(3) Cuantumul indemnizaliei pentru 
limita de varsta prevazut la alin. (1) se 
acorda m limita a 3 mandate §i se 
calculeaza ca produs al numarului 
lunilor de mandat cu 0,55% din

Art. 3 Legea nr. 96 din 21 aprilie 2006 
privind statutul deputatilor si al 
senatorilor se renumeroteaza §i va fi 
republicata m Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea I. (Amendament PNL)
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indemnizatia bruta lunara aflata in plata. 
Cuantumul net al indemnizatiei pentru 
limita de varsta nu poate fi mai mare 
decat venitul net corespunzator unei 
indemniza^ii brute lunare a unui deputat 
sau senator aflat m exercitiul 
mandatului. ;

(4)Pentru mandate incomplete, 
indemnizatia pentru limita de varsta se 
calculeaza proportional cu perioada de 
mandat efectiv exercitata, dar nu mai 
putin de un mandat parlamentar.

(5)Pe perioada exercitarii unui nou 
mandat, plata indemnizatiei pentru 
limita de varsta se suspenda, urmand a 
fi reluata, la incetarea acestuia, in 
cuantumul recalculat prin valorificarea 
perioadei de mandat exercitat dupa 
suspendare.

(6)Indemnizatia pentru limita de varsta 
se actualizeaza din oficiu, in fiecare an, 
cu rata medie anuala a infla^iei, 
indicator definitiv, cunoscut la data de 1 
ianuarie a fiecarui an in care se face 
actualizarea §i comunicat de Institutul 
National de Statistica. Daca m urma 
actualizarii rezulta o indemnizatie 
pentru limita de varsta mai mica, se 
mentine indemnizatia pentru limita de 
varsta aflata in plata.

(7)Indemnizatia pentru limita de varsta
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se cumuleaza cu orice tip de pensie 
stability m sistemul public de pensii sau 
in alt sistem de pensii neintegrat 
sistemului public, precum §i cu orice 
alte venituri realizate.

^(8)Indemnizatia pentru limita de varsta 
reprezinta venit din alta sursa, m 
mtelesul Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

(9)Cuantumul indemnizatiei pentru 
limita de varsta se suporta din bugetul 
de stat, prin bugetul Camerei 
Deputalilor §i al Senatului, §i se plate§te 
de acestea.

(lO)Cererea pentru acordarea 
indemnizaliei pentru limita de varsta se 
depune la Secretariatul general al 
Camerei Deputa^ilor sau al Senatului, 
dupa caz.

-i;

(ll)Modul de aplicare a prevederilor 
prezentului articol se stabile§te prin 
norme metodologice, aprobate de 
Birourile permanente ale celor doua 
Camere ale Parlamentului.

Art. 50:Nu beneficiaza de indemnizajia 
pentru limita de varsta, prevazuta la art. 
49, deputa^ii §i senatorii care au fost 
condamnati definitiv pentru comiterea, 
in calitate de deputat sau senator, a unei
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infracjiuni de comp^ie prevazute la art. 
289-291 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, precum §i 
pentru infrac^iunile prevazute la art. 
254-257 din Legea nr. 15/1968 privind 
Codul penal al Romaniei, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.
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