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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                 SENATUL   

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. 247/2016/2017 

Nr. L 251/2016/2017 

RAPORT 

asupra Legii privind interpretarea art.38 alin.(11) 
din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

(REEXAMINARE) 
 
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, 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 r e e x a m i n a r e  în fond cu Legea privind 
interpretarea art.38 alin.(11) din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  
deputaţilor  şi  al senatorilor, înregistrată la Camera  Deputaţilor cu nr.          
Plx 247/2016/2017  din 06.03.2017 şi la Senat cu nr. L 251/2016/2017 din 
07.03.2017. 

 
Iniţiativa legislativă are  ca  obiect de  reglementare interpretarea 

prevederilor alin.(11) al art.38 din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  
deputaţilor  şi  al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu completările ulterioare, în sensul 
clarificării situațiilor apărute în practică cu privire la data de la care produce 
efecte juridice interdicția impusă parlamentarilor de a-și angaja membrii familiei 
ori rudele sau afinii acestora la biroul parlamentar. 
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Parlamentul a adoptat propunerea legislativă în Ședința comună a Camerei 

Deputaților și a Senatului din data de 22.06. 2016.  
 
Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate depusă de 99 de deputați, 

Curtea Constituțională a României s-a pronunțat prin Decizia nr. 619/11.10.2016, 
admițând obiecția formulată și constatând că dispozițiile Legii pentru 
interpretarea art. 38 alin.(11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și 
senatorilor sunt neconstituționale. Cu privire la efectele acestei decizii, ” Curtea 
reține că, în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a 
priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul 
său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act 
normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei 
reglementări”. 

 
Membrii Comisiei au reexaminat legea, împreună cu  Decizia Curții 

Constituționale, în şedinţa din 13.06.2017, la lucrările Comisiei fiind prezenți 
9  din totalul de 11 membri. 

 
Având în vedere dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 619/2016, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
reunit  al  celor două Camere ale Parlamentului respingerea Legii privind 
interpretarea art.38 alin.(11) din Legea  nr. 96/2006  privind  Statutul  
deputaţilor  şi  al senatorilor. 

 
Comisia a  adoptat raport de  respingere a legii. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi dezbătută şi votată cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(1) din Constiuția României, republicată, de cele două 
Camere ale Parlamentului, în şedinţă  comună,  conform  dispoziţiilor  art. 65  
alin.(2)  lit.  j)  din  Constituţia României, republicată. 

 
 
PREŞEDINTE,                                                           SECRETAR, 

  
      Gheorghe ȘIMON                                              Árpád-Francisc MÁRTON 


