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Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune  
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nr. PLX. – 571/2014 

                                                                                                                                                                         
Nr. L 756/2014 

 
PLX. – 329/2015 

 
Nr. L 134/2015 

 
RAPORT    

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Legii  nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor Nr. PLX. – 571/2014 Nr. L 756/2014,  asupra 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Legii  nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor PLX. – 329/2015 şi Nr. L 134/2015. 

  
În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor 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 spre  

dezbatere în fond cu propunerea legislativă  pentru modificarea alin.(4) al art. 24 

din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  senatorilor, trimisă de 

Camera Deputaţilor cu adresa  nr. Plx. – 571/2014 din 15. 12. 2014, înregistrată cu 

nr. 830/10 din 10. 12. 2014,  şi de Senat cu adresa nr. L.756 din 15.12. 2014, 

 



precum şi  cu propunerea legislativă  pentru modificarea art. 24 din Legea 

nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al  senatorilor, trimisă de Camera 

Deputaţilor cu adresa  PLX. – 329/2015 şi de Senat cu adresa Nr. L 134/2015. 

Iniţiativele  legislative au ca obiect de reglementare modificarea alin. (4) al art. 

24 al Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, în 

sensul reducerii numărului de voturi necesar adoptării hotărârii privind cererea de 

reţinere, arestare sau percheziţie a deputatului sau senatorului in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(2) din Constituția României republicată.  

Potrivit prevederilor art.73 alin. (3) lit. c) din Constituţia României, 

republicată, propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice şi 

urmează a fi dezbătute şi adoptate de cele două Camere ale Parlamentului, în 

şedinţă comună, conform dispoziţiilor art.65 alin.(2) lit. j) din Constituţia 

României, republicată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă Nr. PLX. – 571/2014 

Nr. L 756/2014, conform avizului nr 2/676. din 10.02.2015. 

Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative Nr. PLX. – 571/2014 Nr. L 

756/2014.  

Membrii Comisiei au examinat propunerile legislative menţionate mai sus în 

şedinţa din 7.04.2014.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să  supună  plenului celor două Camere ale Parlamentului  

spre dezbatere şi adoptare cu amendamente,  Propunerea legislativă pentru 

modificarea alin. (4) al art. 24 al Legii  nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 

al  senatorilor, republicată, Nr. PLX. – 571/2014 Nr. L 756/2014 aceasta fiind reţinută 

ca proiect de bază pentru care se face raport de admitere cu amendamente, iar 

pentru Propunerea legislativă PLX. – 329/2015 ,Nr. L 134/2015 se întocmește raport de 

respingere, textul  de modificare propus de iniţiator urmând a fi preluat  ca 

amendament la proiectul de bază.   



Comisia a adoptat raport de admitere a propunerii legislative pentru 

modificarea alin. (4) al art. 24 al Legii  nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 

al  senatorilor, republicată, Nr. PLX. – 571/2014 Nr. L 756/2014, cu amendamentele  

cuprinse in anexa la prezentul raport și raport de respingere pentru Propunerea 

legislativă PLX. – 329/2015 ,Nr. L 134/2015 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său,  ce vizează modificarea unei legi 

organice, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 

73 alin.(3) lit. c) din Constituţie. 

Comisia a analizat  și Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea   

art.24  din Legea  nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor și a legii 

nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială ( Plx. 415/2014 respectiv L 

738/2014) și Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea   art.24  din 

Legea  nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor și a legii nr. 

115/1999 privind responsabilitatea ministerială(BP 503/2014 și L738/2014). 

Comisia a decis să solicite Birourilor permanente ale celor două Camere ale 

Parlamentului transmiterea celor două propuneri legislative comisiilor juridice în 

vederea formulării avizelor. Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 

şedinţelor comune, va tine cont de avizele primite la examinarea acestora în fond.   

  

PREŞEDINTE                                                                          SECRETAR 

 
BOGDAN NICULESCU DUVĂZ                                              MIRCEA-NICU TOADER 

                                                               

 

 

 
 



ANEXA  
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
Nr. 
crt. 

Text în vigoare  Textul propunerii 
legislative de modificare 
Nr. PLX. – 571/2014; L 
756/2014 
                                                                                                                                                                       

Textul propunerii 
legislative de 
modificare Nr. PLX. – 
329/2015; L134/2015;  

 
 

Text propus de comisie Motivare 

1  Titlu: Lege  privind 
modificarea art.24 
din Legea nr.96/2006 
privind statutul 
deputaţilor şi al 
senatorilor 

Titlu: Lege  privind 
modificarea art.24 
din Legea 
nr.96/2006 privind 
statutul deputaţilor 
şi al senatorilor 

Titlu: Lege  privind 
modificarea art.24 
alin. (4) din Legea 
nr.96/2006 privind 
statutul deputaţilor 
şi al senatorilor 

 

2  Articol unic. – La 
articolul 24 din Legea 
nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
459 din 25 iulie 2013, 
cu modificările 
ulterioare, alineatul (4) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Articol unic. – La 
articolul 24 din 
Legea nr. 96/2006 
privind Statutul 
deputaţilor şi al 
senatorilor, 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr. 459 din 25 iulie 
2013, cu 
modificările 
ulterioare, alineatul 
(4) se modifică şi va 

Text nemodificat  



avea următorul 
cuprins: 

3 Art. 24: (4)Camera 
hotărăşte asupra 
cererii cu votul 
secret al majorităţii 
membrilor săi. 
Hotărârea Camerei 
se comunică de 
îndată ministrului 
justiţiei şi se publică 
în Monitorul Oficial 
al României, Partea 
I, în termen de 3 
zile. Data 
comunicării către 
ministrul justiţiei 
este data intrării în 
vigoare a hotărârii. 
 

Art. 24.(4) Camera 
hotărăşte asupra cererii 
cu votul secret al 
majorităţii membrilor 
prezenţi. Hotărârea  
Camerei se comunică 
de îndată  ministrului 
justiţiei şi se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi 
se comunică de îndată 
ministrului justiţiei.  

Art. 24: 
(4)Camera 
hotărăşte asupra 
cererii cu votul 
secret al 
majorităţii 
membrilor 
prezenţi. 
Hotărârea Camerei 
se comunică de 
îndată ministrului 
justiţiei şi se 
publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
în termen de 3 
zile. Data 
comunicării către 
ministrul justiţiei 
este data intrării în 
vigoare a hotărârii. 
 

Art. 24.(4) Camera 
hotărăşte asupra 
cererii cu votul 
secret al majorităţii 
membrilor prezenţi, 
în condițiile 
respectării 
prevederilor  art. 67  
din Constituția 
României 
republicată.. 
Hotărârea  Camerei 
se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
şi se comunică de 
îndată ministrului 
justiţiei..  

In acord cu 
dispoziţiile 
constituţionale. 

4    Art. II. - Legea nr. 
96/2006 privind 
Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor, 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 

 



nr. 459 din 25 iulie 
2013, cu 
modificările 
ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin 
prezenta lege, se va 
republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

 
 
 


