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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. 283/2017 

L 366/2017 

RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea articolului 38, 
 articolului 41 și articolului 49 din Legea nr. 96/2006  

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

 

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 dezbatere în fond cu Propunerea legislativă 
pentru modificarea articolului 38, articolului 41 și articolului 49 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 modificările 
ulterioare, trimisă  de  Camera  Deputaţilor  cu  adresa nr.  Plx.283/2017  din 
13.09.2017 şi  de Senat cu nr. L 366 din 18.09.2017, înregistrată cu nr. 4c-
23/98/13.09.2017. 

 
Iniţiativa legislativă are  ca  obiect de  reglementare  modificarea 

articolelor mențonate în sensul stabilirii unei proceduri de actualizare a 
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indemnizației pentru limită de vârstă anual cu rata medie a inflației cunoscută în 
fiecare an la 1 ianuarie, cu respectarea regulii conform căreia dacă în urma 
actualizării rezultă o indemnizație mai mică, se menține cea aflată în plată. De 
asemenea, se are în vedere punerea de acord a Legii nr.96/2006 cu prevederile 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus 

în şedinţa din 18.09.2017, la lucrările Comisiei fiind prezenți 9  membri din 
totalul de 11 membri. 

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu 8 voturi pentru și o abținere, să supună plenului reunit  al  celor 
două Camere ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare Propunerea 
legislativă pentru modificarea articolului 38, articolului 41 și articolului 49 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor în forma propusă 
de inițiatori. 

 
Comisia a întocmit raport de  adoptare fără modificări a  propunerii 

legislative. 
 
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 şi urmează a fi dezbătută şi adoptată de 
cele două Camere ale Parlamentului, în şedinţă  comună,  conform  
dispoziţiilor  art.65  alin.(2)  lit.  j)  din  Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
 
    Ion MOCIOALCĂ                                 Árpád-Francisc MÁRTON 

 


