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RAPORT       

asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 45  alin. (7)  
din Legea  nr.96/2006 

 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată 
 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 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 în fond cu propunerea legislativă  pentru modificarea art. 45 alin. (7) din 

caty
Original



Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  senatorilor, republicată, trimisă de Camera Deputaţilor cu adresa  nr. Pl-x 418 din 
04.11.2013, și de Senat cu adresa L 604   din 05. 11. 2013 înregistrate la comisie cu nr. 4C /23/160 din 4. 11. 2013. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art 45 alin. (7) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 

deputaților și al senatorilor, republicată, în scopul clarificării anumitor aspecte legate de dreptul de transport al deputaților și 
senatorilor. 

 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 423 din 01.11.2013. 
Guvernul, prin punctul său de vedere nr. 811/DRP/ din 01. 11. 2013 susține adoptarea inițiativei legislative. 

          
La lucrările Comisiei, în şedinţa din 5 noiembrie 2013 au fost prezenţi 2senatori şi 5 deputaţi din totalul de 9 membri.  
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul 

activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să  supună  
plenului celor două Camere ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă pentru modificarea art. 45 alin. (7) 
din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu amendamentele admise, redate în Anexa ce face 
parte integrantă din prezentul raport.  
 

Potrivit prevederilor art.73 alin. (3) lit. c) din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice şi urmează să fie dezbătută de cele două Camere ale Parlamentului, în şedinţă comună, conform dispoziţiilor art.65 
alin.(2) lit. j) din Constituţia României, republicată.  

 
 
 

    PREŞEDINTE,                 SECRETAR,    
    

Deputat  Vlase Petru Gabriel        Deputat  Taloş Gheorghe- Mirel  
                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 



 
  

 
ANEXA  

 
 

 
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
 

Nr 
crt. 

Textul în vigoare  
al Legii nr. 96/2006 privind 

Stattul deputaților și al 
senatorilor, republicată, cu 
modificările și completările 

ulterioare 

 
Textul propunerii legislative 

 
Text adoptat de Comisia 

sesizată în fond 

 
Motivare 

1.  titlul propunerii legislative 
 
Lege pentru modificarea art. 45, 
alin. (7) din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților și al 
senatorilor, republicată 
 
 
 
 
  

 
 
Lege pentru modificarea alin. (7) 
al  art. 45 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților și al 
senatorilor 
 
 
Autorii: Comisia sesizată în fond 

 
Pentru 
considerente de 
tehnică 
legislativă 

2.  
 
 
 
 
 

Articol unic – La articolul 45 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României Partea I, nr. 459 din 25 
iulie 2013, alineatul (7) se 

Articol unic – La articolul 45 
din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaților și al 
senatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 459 din 25 iulie 

 
Pentru 
considerente de 
tehnică 
legislativă 



 
 
Art. 45: Dreptul la transport 
 
 
(7) Beneficiază de facilitățile 
prevăzute la alin. (4) deputații sau 
senatorii care efectuează deplasări 
în țară, ca urmare a hotărârilor 
birourilor permanente ale celor 
două Camere, deciziei 
președintelui Camerei Deputaților 
și, respective, Senatului, a 
liderilor de grup și a președinților 
comisiilor permanente, pentru 
activități legate de exercitarea 
mandatului. 

modifică după cum urmează: 
 
1. La articolul 45, alineatul (7) 
va avea următorul cuprins: 
 

 (7) – Beneficiază pe toată 
durata mandatului, de drepturile 
de transport  prevăzute la alin. 
(1), (4) și (6) deputații și 
senatorii care efectuează 
deplasări în țară, ca urmare a 
hotărârilor birourilor permanente 
ale celor două Camere, deciziei 
președintelui Camerei 
Deputaților și, respectiv, 
Senatului, a liderilor de grup și a 
președinților comisiilor 
permanente, pentru activități 
legate de exercitarea mandatului. 
 

2013, cu modificările 
ulterioare,  alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

"(7) Beneficiază, pe toată 
durata mandatului, de 
drepturile de transport  
prevăzute la alin. (1), (4) și (6), 
deputații și senatorii care 
efectuează deplasări în țară, ca 
urmare a hotărârilor birourilor 
permanente ale celor două 
Camere, deciziei președintelui 
Camerei Deputaților și, 
respectiv, Senatului, a liderilor 
de grup și a președinților 
comisiilor parlamentare, 
pentru activități legate de 
exercitarea mandatului." 

 
Autor: deputat Marton Arpad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


