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În conformitate cu prevederile art. 
Senatului, Comisia r, 

    L      L       
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  , trim -x 1/2013/ 0
 

     C   P  la data de 1 
 1    

  

Î
cererea de reexaminare asupra l
aplicarea  c    de deputat sau de senator, 
textele de lege sunt echivoce

  , 
lat cu actele  

 

-media.  

-
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mune , Comisia 

 legii, 
,  din     1  

 lenului celor 
mere ale Parlamentului, spre dez

. 

 din     1  lor 
i, plenul celor  a 

 
unui nou raport, i pentru aviz, Comisiei juridice, d i Comisiei 
juridice, de numiri, discipli  

 art. , Comisia 

 , 
mina  11  1  

-a    al 
Camerei XIX/9/2013 la Senat. 



  

La lucr  senatori  ai comisiei. 

s-  cu 
  u  s  s      u    

completarea Legii nr.96/2006 privind Statutu     prezentate 
în Ane a nr  1 are a  parte nte rant  n prezent  rap rt. n r  a en a ent re p n  e te re at în Ane a 
nr   a prezent  rap rt  

legea face parte din categoria 
e r r an e.  
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ANEXA NR. 1

AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

1.

„ARTICOLUL 7
Încetarea mandatului

(1) Calitatea de deputat sau de 

a) la data întrunirii legale a 
Camerelor nou-alese;

b) în caz de demisie, de la data 

Biroul permanent al Camerei din care 
deputatul sau senatorul face parte;

c) în caz de pierdere a drepturilor 

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

care se dispune pierderea acestor drepturi;
d) în caz de deces, de la data 

e) în caz de incompatibilitate.
(2) Încetarea mandatului de deputat 

are loc:
            

la Biroul permanent al Camerei din care 
deputatul sau senatorul face parte;

Camerei din care deputatul sau senatorul 

incompatibilitate;  

care se respinge

s-a constatat incompatibilitatea.
(3)  În cazul în care deputatul sau 

-

deputat 

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

supune votului plenului Camerei din care 
se 

plenului Camerei din care face parte, 
adopta

senator.

României,     Partea I.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se 

mandatul Camerei din care face parte se 

(2) 
lit.  c) 
de încetare a mandatului de deputat sau de 

lui Camerei din 
care face parte

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

2. 9. 

„ARTICOLUL 15

(1)  Calitatea de deputat sau de 

alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind 
ri pentru asigurarea 

ulterioare.

cuprins:

„ARTICOLUL 15

(1)  Calitatea de deputat sau de senator 

din 

rea 

ulterioare,

art.821

Pentru îndreptarea unei 

aceasta corelare nu ar exista 

art. 821 (incompatibilitatea cu 
calitatea de  avocat)

3.
cuprins:

„ARTICOLUL 18

(1) Deputatul sau senatorul care, la 

avea

„ARTICOLUL 18
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

speciale are l
zile pentru a notifica Biroul permanent al 
Camerei din care face parte cu privire la 

expirarea acestui termen, deputatul sau 
senatorul va opta, în termen de 30 de zile 
între mandatul de depu

deputatului sau a senatorului se aduce la 

din care acesta face parte.
(2) Deputatul sau senatorul care nu 

-a e

incompatibilitate. Biroul permanent al 

întocmirii unui raport, în termen de 15 zile 

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

cel mult 5 zile. Raportul comisiei se 

tului, care va informa 

încetare a mandatului. 
(3) Deputatul sau senatorul aflat într-

în termen de cel mult 15 zile de la data 
intervenirii acesteia. La împlinirea 
termenului de 30 de zile de la notificare, 

(4) Deputatul sau senatorul se poate 
adresa Biroului permanent al Camerei din 

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT



7

Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

incompatibilitate. Biroul permanent 

incompatibilitate, în vederea întocmirii 
unui raport, în termen de 15 zile de la 
sesizare.  În cazul în care din raportul 
comisiei reiese existe
incompatibilitate, deputatul sau senatorul 

opteze între calitatea de deputat sau de 

incompatibile. Prevederile alin. (2) se 

(5) Prevederile referitoare la declararea 

(1) –

materie.”

– (4) 

cu cele ale Legii nr. 144/2007 privind 

,

1.

cum s-a solicitat prin 

cererea de reexaminare 
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

completarea Legii nr. 144/2007 privind 
,

,

acte normative.

2.

face parte deputatul sau 

rolul de a rezolva cu 
celeritate cazurile de 
incompatibilitate 

indiferent din ce 

voturi insuficiente, etc.) 
va rezolva de 
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

neat nou, 
alin. (6)

Integritate a finalizat un raport de evaluare 

unui deputat sau senator, raportul de 

la
Camerei din care aceasta face parte, în 
conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea 
nr. 176/2010. Biroul permanent al Camerei 

punându-i la

art. 21 alin. (4) din Legea nr. 

care este ,,organul 

evaluare ( Camera din care 

Prin trimiterea raportului
finalizat la Camera din care 

ce parte, 

de informare a persoanei în 

raportului doar la domiciliu a 
acestuia.

4. 19 se introduce un 

cuprins:

ARTICOLUL 191

Conflictul de interese

Deputatul sau senatorul aflat în 

14. 19 se introduce un nou 

„ARTICOLUL 191

Conflictul de interese

(1) Deputatul sau senatorul aflat în 
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

conflict de interese, constatat prin 

Camerei din care face parte deputatul sau 

luni.”

din care face parte deputatul sau senatorul pe o 

senatorului pentru conflict de interese se 
face în baza unui raport de evaluare 

de interese, -o

Integritate prin care s-a constatat conflictul 
de interese.

de Integritate a finalizat un raport de 

interese a unui deputat sau senator, 

la art. 18 alin. (5) 

la art. 18 alin. (6)
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Nr.
crt.

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT TEXT PROPUS DE COMISIE CA MOTIVARE

parte, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din 
Legea nr. 176/2010. Biroul permanent al 
Camerei din care face parte persoana în 

punându- .
5. Art. IV. –

vigoare a prezentei legi, orice 



ANEXA Nr. 2

AMENDAMENT RESPINS

TEXT ADOPTAT DE PARLAMENT AMENDAMENT MOTIVARE
Art. IV. –
prezentei legi, o

NEMODIFICAT

Autor
Deputat Marton Arpad Francisc

textului art. IV pentru
evitarea confuziilor în 

prevederilor legii.


