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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

                     
       CAMERA DEPUTAŢILOR    SENAT 
 
             Nr.31/35            Nr. XIX/9/2013 
 
 
 

AVIZ COMUN 
asupra  

cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea  
Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor 

 
 

În conformitate cu prevederile art.9 şi 10 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisiile juridice ale celor două 
Camere au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu cererea de reexaminare a 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor. 

Această  lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă 
comună, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată, a fost transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României 
la data de 24 ianuarie 2013. 

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, în şedinţa din 7 februarie 
2013, a hotărât retrimiterea cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea 
completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, atât 
Comisiei sesizate cu dezbaterea în fond a legii, cât şi celor două Comisii juridice 
din Camera Deputaţilor şi Senat. 

În şedinţa din 11 februarie 2013, membrii celor două Comisii juridice au 
luat în dezbatere legea menţionată mai sus în raport de solicitările menţionate în 
cererea de reexaminare, şi au hotărât, cu majoritate de voturi ( 26 de voturi 
„pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi 2 „abţineri”), să avizeze favorabil Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor, cu amendamentele admise, redate în Anexa la prezentul aviz. La 
formularea amendamentelor s-a avut în vedere şi raportul iniţial al Comisiei 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei 
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Deputaţilor şi Senatului, întocmit asupra cerererii de reexaminare a legii 
menţionate mai sus. 

Totodată, membrii celor două Comisii au hotărât să recomande Comisiei 
sesizate cu dezbaterea în fond a legii să elimine din raportul iniţial 
amedamentele formulate la art. 7 alin. (2) lit. d) şi art. 191 alin. (2) lit. b), 
considerând că cele două texte contravin Constituţiei României, republicată.  

Domnul deputat Eugen Nicolicea a apreciat că textele formulate la art. 7 
alin. (2) lit. d) şi art. 191(2) lit. b), sunt constituţionale din următoarele motive: 

- autorii eliminării celor două texte nu au invocat niciun articol din 
Constituţia României, republicată, argumentele susţinute reprezentând doar păreri 
personale; 

- Decizia nr. 972/2012 a Curţii Constituţionale clarifică faptul că niciun 
raport de evaluare al ANI şi nici instanţa învestită cu soluţionarea contestaţiei 
asupra raportului „nu pot constata decât starea de incompatibilitate”, ... „fără a 
avea competenţe cu privire la dispunerea încetării calităţii de parlamentar”.      
Pe cale de consecinţă, susţinerea că mandatul încetează printr-un act 
administrativ este falsă, acesta încetând ca urmare a unei proceduri parlamentare 
prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 96/2006, republicată. 

- Cu privire la textul propus de Comisia sesizată în fond la art. 191 (2)      
lit. b), referitor la conflictul de interese, se adaugă şi argumentul decisiv că, în 
acest caz, nu mai suntem într-un caz de încetare de mandat, ci doar de abatere 
disciplinară, argumentul de neconstituţionalitate fiind indexistent, motiv pentru 
care, probabil, nici nu a fost precizat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea suspusă reexaminării face 
parte din categoria legilor organice, urmând a fi adoptată cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

        Vicepreşedinte,     Preşedinte,                                   
          
    Deputat Ciprian Nicolae Nica           Senator Tudor Chiuariu 
 
      

         Secretar,                 Secretar, 
 
Deputat Theodor-Cătălin Nicolescu              Senator Doina Elena Federovici 
 
 
 
 
      Şef serviciu                                                                                                Consilier parlamentar 
  Nicoleta GRECU                                                                                            Camelia POPESCU



Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS CA URMARE A 
REEXAMINĂRII 

 

MOTIVARE 

1. 3. Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
„ARTICOLUL 7 

Încetarea mandatului 
 

(1) Calitatea de deputat sau de 
senator încetează: 

..................... 

1. Alineatul (4) al articolului 7 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (4) În cazurile prevăzute la alin.(1) 
lit. c) şi d)  preşedintele Camerei ia act de 
situaţia de încetare a mandatului de 
deputat sau de senator şi supune votului 
plenului Camerei din care face parte, 
adoptarea hotărârii prin care se 
vacantează locul de deputat sau de 
senator. 

 

(4) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. c) şi 
d) precum şi în cazurile prevăzute la 
alin.(2) lit. c) preşedintele Camerei ia act 
de situaţia de încetare a mandatului de 
deputat sau de senator şi supune votului 
plenului Camerei din care face parte, 
adoptarea hotărârii prin care se vacantează 
locul de deputat sau de senator. 

Autori: cele două Comisii juridice. 

Corelare cu alin.(2), în 
condiţiile în care cele două 
Comisii juridice au 
recomandat Comisiei de 
statut eliminarea art. 7 alin. 
(2) lit. d). 

2. 11. Articolul 18 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
„ARTICOLUL 18 

Procedura declarării incompatibilităţii 
 

 
 
 

„ARTICOLUL 18 
Procedura declarării incompatibilităţii

 

 
 
 
 
 
 
 

  2. După alineatul (5) al articolului 18 se 
introduce un alineat nou, alin. (6), cu 

Pentru corelare cu 
modificările propuse de 
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Nr. TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS CA URMARE A 
REEXAMINĂRII 

 

MOTIVARE 

următorul cuprins: 
 „(6) În situaţia în care Agenţia 
Naţională de Integritate a finalizat un 
raport de evaluare privind existenţa 
unei incompatibilităţi a unui deputat 
sau senator, raportul de evaluare se 
comunică în termen de 5 zile de la 
finalizare, persoanei în cauză, precum şi 
Camerei din care acesta face parte, în 
conformitate cu art. 21 alin. (4) din 
Legea nr. 176/2010 privind integritatea 
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative. 
Biroul permanent al Camerei din care 
face parte persoana în cauză îl 
înştiinţează de urgenţă pe acesta, 
punându-i la dispoziţie o copie a 
raportului.” 

Autori: cele două Comisii juridice. 

Comisia de statut la art. 191 
alin.(3). 
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