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RAPORT    
    

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of. 
nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată în M.of. nr.196/13 martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia permanentă 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 a fost sesizată spre  dezbatere în fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în M.of. nr.196/13 
martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare trimisă de Camera 
Deputaţilor cu adresa  nr. Plx 661 din 22.11.2011, şi de Senat cu adresa nr. 
L.121 din 27.02. 2012.   

 
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor republicată în M.Of. 
nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată în M.of. nr.196/13 martie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul ca o persoană să nu poată avea calitatea de 
parlamentar decât pentru cel mult două mandate. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr 1368. din 20.12.2011. 

Prin punctul său de vedere nr. 50/13.01.2012, Guvernul nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai 
sus în şedinţa din 13 martie 2012. 

La lucrările Comisiei, în şedinţa din 13 martie 2012 au fost prezenţi 2 
senatori şi 5 deputaţi din totalul de 12 membri. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să  propună  plenului celor două Camere 
ale Parlamentului  respingerea  propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, publicată în M.of. nr.196/13 martie 2008, cu 
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modificările şi completările ulterioare în conformitate cu dispoziţiile art. 65 
alin. (2) lit) j din Constituţia României, republicată. 

Comisia a adoptat raport de respingere a propunerii legislative, 
motivând că prin acest proiect de lege se încalcă art. 37 din Constituţia 
României care prevede foarte clar dreptul fiecărui cetăţean de a 
candida şi de a fi ales.  

 Potrivit prevederilor art.73 alin. (3) lit. c) din Constituţia României, 
republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice 
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,  
      
Senator  Gheorghe Bîrlea    Deputat  Karoly  KEREKES  
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