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 La lucrările Comisiei au participat : dl. deputat Bivolaru Ioan – PSD,  dl. 

deputat Buda Daniel – PD, dna. deputat Lia Olguţa Vasilescu – PRM,  dl. deputat 

Ciucă Liviu Bogdan –PC, dna. Liana Dumitrescu – deputat Grupul Minorităţilor 

Naţionale şi dl. deputat Varga Attila – UDMR.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bivolaru Ioan – preşedinte al  

comisiei. 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

1. interpretarea dispoziţiilor art.40 din  Legea nr.96/2006 privind Statutul 

deputaţilor şi al senatorilor. 

 Comisia a constatat că problema asigurării cazării deputaţilor a fost 

reglementată începând cu iulie 1990 prin Legea nr.4/1990. Prevederile privind 

cazarea deputaţilor şi a senatorilor au fost preluate în Legea nr.53/1991, lege 

care a suferit numeroase modificări, iar începând cu data de 6 mai 2006 

problematica asigurării cazării parlamentarilor îşi găseşte reglementarea în art.40 

alin.(2) din Legea nr96/2006. 

 Din iulie 1990 şi până în prezent, prevederile legale care au reglementat 

cazarea parlamentarilor  nu s-au schimbat în esenţa lor. Astfel, întotdeauna 

parlamentarii, care nu au avut domiciliul în municipiul Bucureşti, au avut dreptul 

la cazare gratuită în hoteluri cu care Senatul şi Camera Deputaţilor au încheiat 

contracte sau, în cazul în care parlamentarii nu au dorit să utilizeze cazarea 



gratuită în spaţiile hoteliere, au avut dreptul să primească o sumă compensatorie 

pentru cazare în municipiul Bucureşti. 

 Comisia consideră că, în cazul în care există parlamentari care au 

domiciliul în Bucureşti şi au primit suma compensatorie destinată cazării, ei 

trebuie să restituie imediat aceste sume. 

 Comisia a decis să propună Biroului Permanent demararea procedurilor 

regulamentare pentru completarea prevederilor art.40 alin.(2) din Legea 

nr.96/2006 în sensul excluderii de la dreptul de a beneficia de cazare gratuită 

sau de a primi suma compensatorie pentru cazare de către acei parlamentari 

care, deşi nu au domiciliul în Bucureşti, folosesc un imobil cu destinaţia de 

locuinţă pe care îl au în proprietate în municipiul Bucureşti. 

 Comisia recomandă Biroului permanent să analizeze posibilitatea 

construirii unui hotel destinat cazării parlamentarilor, deoarece o asemenea 

investiţie ar micşora, după finalizare, cheltuielile pentru cazare de aproape 10 ori, 

şi ar exclude orice interpretare pe această temă. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

  Ioan BIVOLARU 
 

 

 

 

 
 


