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A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Alin. Art.40 din Legea 
nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor  cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

 
                 În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină imunităţi şi validări a Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Alin. Art.40 din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor  cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu  nr. Pl-x  
816 din 17.12.2007, respectiv L 1125/2007 . 

 În conformitate cu dispoziţiile art.65 din Constituţia României, republicată , 
propunerea legislativă se dezbate în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului. 
                 Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului este sesizată pentru dezbatere în fond. 

Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, Comisiile juridice au dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din  
29  ianuarie 2008.  La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea iniţiatorilor, 
doamna deputat Lavinia Şandru. 

 Membrii celor două comisii juridice au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ, nr.1693 din 10.12.2007. 

Propunerea legislativă are ca obiect  modificarea art.40 din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul reglementării drepturilor de cazare ce se cuvin acestora în cazul în care nu au 
domiciliul sau nu deţin o locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti. 
                 În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate în şedinţa comună, 
membrii celor două Comisii juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă  a acestei propuneri legislative, cu următoarele amendamente admise, formulate 
la art.40 alin.(2) şi alin.(3) lit. b) şi d): 
 
Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. 

Art.40  
(2) Deputaţilor şi senatorilor care 
nu au domiciliul sau nu deţin 
proprietăţi imobiliare cu statut 

Art.40  
(2) Deputaţilor şi senatorilor care nu 
au domiciliul sau nu deţin 
proprietăţi imobiliare în 

- pentru 
delimitarea de 
alte proprietăţi 
care nu pot fi 

Administrator
Original
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

de locuinţă în municipiul 
Bucureşti li se asigură pe durata 
mandatului cazare gratuită sau, la 
alegere, în cazul în care nu 
beneficiază de cazare gratuită, li 
se acordă, pe noapte, pe bază de 
declaraţie pe proprie răspundere 
dată în condiţiile legii, 70% din 
tariful practicat de unităţile 
hoteliere şi care este achitat unui 
deputat sau senator. 

exclusivitate cu statut de locuinţă 
în municipiul Bucureşti li se asigură 
pe durata mandatului cazare gratuită 
sau, la alegere, în cazul în care nu 
beneficiază de cazare gratuită, li se 
acordă, pe noapte, pe bază de 
declaraţie pe proprie răspundere 
dată în condiţiile legii, 70% din 
tariful practicat de unităţile hoteliere 
şi care este achitat unui deputat sau 
senator. 
   
Autor amendament: senator Gavrilă 
Vasilescu 
 

folosite în 
exclusivitate 
ca locuinţa de 
către 
parlamentar. 

2. 

Art.40 (3) 
  b) nu domiciliază şi nu deţin 
proprietăţi imobiliare cu statut 
de locuinţă în circumscripţiile 
electorale în care au fost aleşi, pe 
timpul deplasării în aceste 
circumscripţii, în vederea 
îndeplinirii activităţilor legate de 
desfăşurarea mandatului; 
 
 

Art.40 (3) 
  b) nu domiciliază şi nu deţin 
proprietăţi imobiliare în 
exclusivitate cu statut de locuinţă 
în circumscripţiile electorale în care 
au fost aleşi, pe timpul deplasării în 
aceste circumscripţii, în vederea 
îndeplinirii activităţilor legate de 
desfăşurarea mandatului; 
 
Autor amendament: senator Gavrilă 
Vasilescu 

 
- pentru 
punerea de 
acord cu 
prevederile 
alin.(2) 
 
 
 
 
 
 

3. 

Art.40 (3) 
  d) deputaţii care reprezintă 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care se deplasează în 
alte localităţi din ţară, în afara 
celei de domiciliu sau de 
reşedinţă, pentru activităţile 
legate de exercitarea mandatului. 

Art.40 (3) 
  d) deputaţii şi senatorii care se 
deplasează în alte localităţi din ţară, 
în afara celei de domiciliu sau de 
reşedinţă, pentru activităţile legate 
de exercitarea mandatului, sau au 
deschise, în condiţiile legii, 
cabinete parlamentare. 
 
Autor amendament: senator Gavrilă 
Vasilescu 
 

- pentru 
înlăturarea 
unei dispoziţii 
discriminatorii

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte 

din categoria legilor organice.  
 
 
 

                    PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,   
                    Sergiu Andon                Peter Kovacs Eckstein 
 
 
 
 
  Consilier,  C. Păduroiu 

 
                                                                                              


