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privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, 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 Legii nr.96/2006 privind
Statutul deputaţilor şi al senatorilor înregistrată la Camera Deputaţilor cu
nr. Plx.100/2021 şi la Senat cu nr. L 27/2021;
- Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor capitolului XI din
Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. Plx.101/2021 şi la Senat cu nr. L
28/2021;
- Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap. XI din Legea
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor înregistrată la
Camera Deputaţilor cu nr. Plx.102/2021 şi la Senat cu nr. L 29/2021;
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Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare comun abrogarea
art. 49 si ale art. 50 care alcătuiesc Capitolul XI din Legea nr. 96/2006 privind
Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerile legislative prin avizul
transmis cu nr.A34/17.02.2021.
Membrii Comisiei au examinat propunerile legislative menţionate mai
sus în şedinţa din 17.02.2021, la lucrările Comisiei fiind prezenți 9 din
totalul de 9 membri.
Având în vedere obiectul de reglementare comun al celor trei inițiative
legislative, Comisia a hotărât să rețină spre dezbatere și aprobare
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor (Plx.100/2021), urmănd să preia ca
amendamente prevederile celorlalte 2 inițiative.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului re unit al celor
două Camere ale Parlamentului adoptarea Propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
(Plx.100/2021; L 27/2021) cu amendamentele admise prezentate în anexa
la prezentul raport.
Comisia a întocmit raport de respingere pentru:
- Propunerea legislativă pentru abrogarea dispozițiilor capitolului XI din
Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. Plx.101/2021 şi la Senat cu nr. L
28/2021;
- Propunerea legislativă pentru abrogarea Cap. XI din Legea
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor înregistrată la
Camera Deputaţilor cu nr. Plx.102/2021 şi la Senat cu nr. L 29/2021;
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 Constituţia României, repubicată şi urmează
să fie dezbătută şi votată de cele două Camere ale Parlamentului, în
şedinţă comună, conform dispoziţiilor art. 65 alin.(2) lit. j) din Constituţia
României, republicată.
PREŞEDINTE,
Eugen BEJINARIU

SECRETAR,
Silviu DEHELEAN
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Textul legii în vigoare
Legea nr. 96/2006

Textul propunerii
legislative

Amendamente admiste

Motivare

Pl-x 100/2021, L 27/2021
1.

2.

Titlu:
LEGE
pentru nemodificat
modificarea
Legii
nr.96/2006
privind
Statutul deputaţilor şi al
senatorilor
Art. 49: Dreptul la
indemnizaţia pentru
limită de vârstă
(1)Deputaţii şi senatorii
care îndeplinesc
condiţiile vârstei
standard de pensionare,
eşalonate, după caz, în
anexele nr. 5 şi 6 din
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice, cu
modificările şi
completările ulterioare,
sau ale vârstei standard
reduse în conformitate
cu prevederile aceleaşi
legi sau ale altor legi
speciale au dreptul, la
încetarea mandatului, la
indemnizaţie pentru
limită de vârstă, dacă nu
sunt realeşi pentru un
nou mandat.

Articol unic: Articolele 49 Art. 1: nemodificat
și 50 din Legea nr. 96 /
2006 privind Statutul
deputaților
și
al
senatorilor
cu
modificările
și
completările ulterioare
se abrogă.
Art.2 De la data intrării în
vigoare a prezentei legi
încetează
plata
indemnizațiilor
pentru
limită de vârstă acordate
în baza prevederilor art.
49 din Legea nr. 96/2006
privind
Statutul
deputaților
și
al
senatorilor, republicată în
Monitorul
Oficial
al
României, parte I, nr. 49
din 22 ianuarie 2016, cu
modificările
și
completările ulterioare.
(Amendament USR- PLUS
)
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(2)Deputaţii şi senatorii
beneficiază de
indemnizaţia pentru
limită de vârstă de la
data la care li se acordă
drepturile de pensie
pentru limită de vârstă,
dar nu mai devreme de
data încetării mandatului
aflat în derulare.

Art. 3 Legea nr. 96 din 21
aprilie
2006
privind
statutul deputaților și al
senatorilor
se
renumerotează și va fi
republicată în Monitorul
Oficial al României, partea
I. (Amendament PNL)

(3)Cuantumul
indemnizaţiei pentru
limită de vârstă prevăzut
la alin. (1) se acordă în
limita a 3 mandate şi se
calculează ca produs al
numărului lunilor de
mandat cu 0,55% din
indemnizaţia brută
lunară aflată în plată.
Cuantumul net al
indemnizaţiei pentru
limită de vârstă nu poate
fi mai mare decât venitul
net corespunzător unei
indemnizaţii brute
lunare a unui deputat
sau senator aflat în
exerciţiul mandatului.

(4)Pentru mandate
incomplete,
indemnizaţia pentru
limită de vârstă se
calculează proporţional
cu perioada de mandat
efectiv exercitată, dar nu
mai puţin de un mandat
parlamentar.

4

(5)Pe perioada exercitării
unui nou mandat, plata
indemnizaţiei pentru
limită de vârstă se
suspendă, urmând a fi
reluată, la încetarea
acestuia, în cuantumul
recalculat prin
valorificarea perioadei
de mandat exercitat
după suspendare.

(6)Indemnizaţia pentru
limită de vârstă se
actualizează din oficiu, în
fiecare an, cu rata medie
anuală a inflaţiei,
indicator definitiv,
cunoscut la data de 1
ianuarie a fiecărui an în
care se face actualizarea
şi comunicat de
Institutul Naţional de
Statistică. Dacă în urma
actualizării rezultă o
indemnizaţie pentru
limită de vârstă mai
mică, se menţine
indemnizaţia pentru
limită de vârstă aflată în
plată.

(7)Indemnizaţia pentru
limită de vârstă se
cumulează cu orice tip
de pensie stabilită în
sistemul public de pensii
sau în alt sistem de
pensii neintegrat
sistemului public,
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precum şi cu orice alte
venituri realizate.

(8)Indemnizaţia pentru
limită de vârstă
reprezintă venit din altă
sursă, în înţelesul Legii
nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu
modificările şi
completările ulterioare.

(9)Cuantumul
indemnizaţiei pentru
limită de vârstă se
suportă din bugetul de
stat, prin bugetul
Camerei Deputaţilor şi al
Senatului, şi se plăteşte
de acestea.

(10)Cererea pentru
acordarea indemnizaţiei
pentru limită de vârstă
se depune la
Secretariatul general al
Camerei Deputaţilor sau
al Senatului, după caz.

(11)Modul de aplicare a
prevederilor prezentului
articol se stabileşte prin
norme metodologice,
aprobate de Birourile
permanente ale celor
două Camere ale
Parlamentului.
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Art. 50:Nu beneficiază de
indemnizaţia pentru
limită de vârstă,
prevăzută la art. 49,
deputaţii şi senatorii
care au fost condamnaţi
definitiv pentru
comiterea, în calitate de
deputat sau senator, a
unei infracţiuni de
corupţie prevăzute la
art. 289-291 din Legea
nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu
modificările şi
completările ulterioare,
precum şi pentru
infracţiunile prevăzute la
art. 254-257 din Legea
nr. 15/1968 privind
Codul penal al României,
republicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr. 65 din 16
aprilie 1997, cu
modificările şi
completările ulterioare.
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