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PROCES VERBAL 
al şedinţei din 21.10.2015 

 
 
 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 21.10.2015, începând cu ora 14ºº. 
 
 La lucrări au participat următorii membri ai comisiei: 
 
 Dl. deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), dl. deputat Ibram 
Iusein (minorităţi naționale), dl. deputat Márton Árpád-Francisc (UDMR), dl. 
deputat Muntean Mircia (PSD), dl. deputat Fenechiu Cătălin-Daniel (ND), dl. 
deputat Iordache Florin (PSD). 
 
 Absenți au fost: 
 
 Dl. deputat Mircea-Nicu Toader (PNL), dl. senator Sebastian Grapă 
(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 următorul punct: 
 
 1. Dezbateri cu privire la solicitarea adresată Comisiei de către Biroul 
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Permanent al Camerei Deputaților, înregistrată cu nr. 1204 BP din 23.09.2015, 
referitoare la interpretarea art. 38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015. 
 
 Membrii Comisei au analizat cererile formulate și în temeiul art. 56 
alin.(1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, având în vedere și prevederile art. 15 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, precum şi ale art. I pct. 32 şi art. III din Legea nr. 
219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, au decis cu unanimitatea voturilor celor prezenți să 
adopte următoarea hotărâre: 
 

Hotărâre  privind interpretarea  art. 38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, în vederea  aplicării 
corecte  şi a interpretării unitare a prevederilor  Legii 96/2006 

 
 Pentru aplicarea corectă a prevederilor  Legii nr.96/2006, în temeiul 
art.56 alin.(1) din Legea nr.96/2006, republicată, Comisia pentru Statutul 
Deputaților și al Senatorilor are competenţa  să interpreteze pe fond dispoziţiile 
textului de lege prevăzut de articolul 38 alin.(11)  privind  modul de angajare  a 
personalului din cadrul birourilor parlamentare  din teritoriu, Comisia stabilind 
sensul exact al normei juridice în vederea aplicării corecte a prevederilor  legii 
şi a interpretării unitare.  
 Comisia, analizând  intenţia legiuitorului exprimată în norma juridică 
supusă interpretării oficiale, hotărăște asupra înțelesului textului de lege al 
art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, pentru aplicarea unitară a prevederilor  Legii 96/2006.  
 
  În conformitate cu atribuţiile  ce îi revin potrivit art.56 alin.(1) din 
Legea nr. 96/2006, Comisia  este organul însărcinat prin Legea specială nr. 
96/2006 cu interpretarea unitară și aplicarea corectă a prevederilor Legii 
privind Statutul Deputaților si al Senatorilor, a principiilor si regulilor de 
conduită parlamentară, precum şi în rezolvarea oricăror probleme legate de 
aplicarea ei.  
 
 În temeiul art.56 alin.(1) din Legea nr.96/2006, republicată,  coroborat 
cu art.24 alin.(1) teza 2 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului,republicat, Comisia pentru Statutul Deputaților și al 
 Senatorilor  



3 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Interpretarea art. 38 alin.(11) din Legea 96/2006  ca urmarea a modificărilor și 
completărilor aduse prin  Legea  nr.219/2013. 
 
 Art. I. – Modificarea şi completarea art. 38 alin.(11) din Legea 96/2006  
adoptată  de Parlamentul României a  intrat  în vigoare și se aplică după 45 de 
zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I,  a Legii  
nr.219/2013 din data de 5 iulie 2013, adică de la 21 august 2013. 
 
 Art. II. – Dispozițiile alin.(11)  ale art. 38 din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor modificate prin Legea nr.219/2013 nu  se 
aplică retroactiv  și nu produc efecte juridice pentru situaţiile apărute  anterior 
intrării în  vigoare  a Legii nr.219/2013.  
 Interdicțiile introduse prin art. 38 alin.(11) au intrat în vigoare și produc 
efecte doar de la 21 august 2013. 
 Anterior acestei date nu a existat nicio restricție cu privire la personalul 
angajat la Birourile parlamentare, deputații sau senatorii putând dispune fără 
nicio constrângere legală asupra angajării acestora. 
 
 Comisia adoptă Hotărârea în forma prezentă. Hotărârea este  obligatorie 
 şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României. 
 
 Prezenta Hotărâre a fost dezbătută şi adoptată de Comisia permanentă 
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 21 octombrie 2015 şi are în 
vedere interpretarea unitară a art.38 alin.(11)  din Legea nr. 96/2006 pentru 
aplicarea corectă a Legii  nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor și al 
senatorilor, republicată. 
 

 
 

 
 PREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 
 
Bogdan Niculescu Duvăz                                                Mircea - Nicu Toader 


