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 ca urmare a Deciziei nr. 195  din 3 aprilie 2013 asupra obiec iei de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. I pct. 14 

(referitoare la introducerea art. 191 alin. (1) i ale art. IV din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, 
Comisia permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i 
func ionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului a fost sesizat  spre  dezbatere în fond, cu 
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reexaminarea Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al 
senatorilor, trimis  cu adresa nr. PL-x 1/2013/ 05 februarie 2013, înregistrat  sub num rul 43/50 din 5 februarie 2013. 

Aceast  lege a fost adoptat  de cele dou  Camere ale Parlamentului, în edin  comun  la data de 22 
ianuarie 2013 conform dispozi iilor art. 65 alin.(2) lit. j) din Constitu ia României, republicat  i trimis  spre promulgare 
Pre edintelui României la data de 24 ianuarie 2013. 

În conformitate cu art. 77 alin. (2) din Constitu ia României, republicat , Pre edintele României a formulat 
cererea de reexaminare asupra legii trimis  spre promulgare, i a supus aten iei faptul c  atât în ceea ce prive te aplicarea 
incompatibilit ilor cât i referitor la cazurile de încetare a mandatului de deputat sau de senator, textele de lege sunt 
echivoce, acest domeniu fiind esen ial pentru stabilirea integrit ii parlamentarilor. De asemenea, a re inut necesitatea 
clarific rii situa iei în care deputatul sau senatorul se afl  în conflict de interese, în sensul cre rii unui cadru juridic corelat 
cu actele normative în materie. 

În cererea de reexaminare se men ioneaz  faptul c  toate aceste aspecte semnalate vin în contradic ie cu 
recomand rile cuprinse în Raportul Comisiei c tre Parlamentul European i Consiliu privind progresele înregistrate de 
România în cadrul mecanismului de cooperare i verificare din 30 ianuarie 2013. 

Preciz m c  au fost consultate institu iile competente în domeniu i au avut loc nenum rate dezbateri publice în 
mass-media.  

De asemenea, ca urmare a întâlnirilor cu societatea civil  s-a convenit necesitatea adopt rii unui Cod de 
Conduit  al deputa ilor i senatorilor. 

Potrivit dispozi iilor art. 9 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, Comisia 
permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i func ionarea 
edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicit rile formulate în 

cererea de reexaminare, în edin a din data de 6 februarie 2013, întocmind raportul ini ial prin care a admis cererea de 
reeexaminare formulat  de Pre edintele României i a înaintat plenului celor dou  Camere ale Parlamentului, spre dezbatere 
i adoptare, Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor. 

În edin a din data de 13 februarie 2013, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul edin elor 
comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, plenul celor dou  Camere ale Parlamentului a hot rât ca Legea pentru 
modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor s  fie retrimis  la Comisia 
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permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i func ionarea 
edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului în vederea unei noi examin ri i întocmirii unui nou raport.  

Potrivit dispozi iilor art. 9 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, Comisia 
permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i func ionarea  
edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i  Senatului a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicit rile formulate 

în cererea de reexaminare, în edin a din data de 13 februarie 2013, întocmind raportul înlocuitor PL-x nr. 1/2013 prin 
care a admis cererea de reeexaminare formulat  de Pre edintele României i a înaintat plenului celor dou  Camere ale 
Parlamentului, spre dezbatere i adoptare, Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputa ilor i al senatorilor, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1 din raportul înlocuitor. 

În data de 13 februarie 2013, Parlamentul României a adoptat Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 
96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, admi ând, în parte, cererea de reexaminare formulat  de Pre edintele 
României. 

Un num r de 25 de senatori au formulat o obiec ie de neconstitu ionalitate asupra legii men ionate mai sus. 
În data de 19 martie 2013, în conformitate cu prevederile art. 9 i 10 din Regulamentul edin elor comune ale 

Camerei Deputa ilor i Senatului, Comisia juridic , de disciplin  i imunit i a Camerei Deputa ilor, Comisia juridic , de 
numiri, disciplin , imunit i i valid ri a Senatului i Comisia permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind 
Statutul deputa ilor i al senatorilor, organizarea i func ionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului au 
fost sesizate în fond, cu reexaminarea Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputa ilor i al senatorilor, ca urmare a Deciziei nr. 81 din 27 februarie 2013 asupra obiec iei de neconstitu ionalitate 
a Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, în 
ansamblul s u, precum i, în mod special, a dispozi iilor art. I pct. 3 (referitoare la modificarea art. 7) i ale art. I 
pct. 14 (referitoare la introducerea art. 191) din lege, trimis  cu adresa nr. PL-x 1/2013 i, respectiv  L 1/2013. 

Potrivit dispozi iilor art. 9 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, cele trei 
Comisii sesizate în fond au dezb tut legea supus  reexamin rii, în edin a din data de 19 martie 2013. 
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Prin Decizia nr. 81/2013, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 136 din 14 martie 2013, Partea I, Curtea 
Constitu ional , în temeiul art. 146 lit. a) din Constitu ia României a solu ionat obiec ia de neconstitu ionalitate 
asupra Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor. 

       Având în vedere obiectul sesiz rii, Curtea a examinat mai întâi legea în ansamblul s u, în raport de criticile 
formulate, care privesc exclusiv procedura de adoptare dup  reexaminarea legii, la cererea Pre edintelui României, i apoi, 
în mod distinct, dispozi iile art. I pct. 3 i art. I pct. 14 din lege. 

În ceea ce prive te sus inerile referitoare la înc lcarea art. 16 alin. (1) i (2), precum i a art. 21 alin. (3) din 
Constitu ie, autorii sesiz rii au criticat art. I pct. 3 din lege, în ceea ce prive te art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 
96/2006, astfel cum a fost modificat , sus inând c  termenul de 45 de zile pe care îl are la îndemân  parlamentarul 
declarat de Agen ia Na ional  de Integritate ca fiind incompatibil, pentru a ataca la instan a judec toreasc  raportul 
Agen iei, este exagerat de mare în raport cu reglementarea procesual civil , pozi ionându-i pe parlamentari 
deasupra celorlal i cet eni, f r  niciun fel de justificare.  

Curtea a constatat  c  textul de lege criticat, instituie o derogare de la norma comun  în aceast  materie, 
prev zut  de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea func iilor i demnit ilor publice, 
pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de 
Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte normative, publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modific rile ulterioare. 

Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, "Persoana care face obiectul evalu rii poate contesta 
raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilit ilor în termen de 15 zile de la primirea acestuia, 
la instan a de contencios administrativ." 

Fa  de textul de lege criticat, ar rezulta c  tuturor acestor categorii de persoane care ocup  func ii sau 
demnit i publice le sunt aplicabile dispozi iile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, putând contesta raportul de 
evaluare al Agen iei Na ionale de Integritate într-un termen de 15 zile de la primire, cu excep ia deputa ilor i al 
senatorilor, care ar avea la dispozi ie un termen de 45 de zile de la primire pentru contestarea raportului de 
evaluare. 

Curtea a constatat în acest sens c , de i statutul constitu ional i legal al membrilor Parlamentului, ca 
reprezentan i ai poporului, este diferit de statutul func ionarilor publici i, în general, de al celorlal i cet eni, ceea ce 
determin , în consecin , particularit i cu privire la exercitarea anumitor drepturi, acest statut nu poate fi re inut ca 



5 
 

justificând o diferen  de tratament juridic în raport cu celelalte categorii de persoane c rora li se aplic  Legea nr. 176/2010. 
Aceasta, întrucât, din perspectiva obiectului i scopului acestei reglement ri - care vizeaz  asigurarea integrit ii în 
exercitarea demnit ilor i func iilor publice i prevenirea corup iei institu ionale - toate persoanele men ionate la art. 1 alin. 
(1) din lege se afl  în aceea i situa ie juridic , circumscris  înc  din titlul reglement rii, prin sintagma "func ii i demnit i 
publice", în considerarea c reia le revin obliga ii specifice. 

Sub acest aspect, referindu-se la compatibilitatea unor particularit i procedurale, inclusiv în ce prive te 
exercitarea c ilor de atac, cu principiul egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice, Curtea Constitu ional  a 
statuat de principiu c  "nu este contrar acestui principiu instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ce prive te c ile de atac, 
cât timp ele asigur  egalitatea juridic  a cet enilor în utilizarea lor. Principiul egalit ii în fa a legii presupune instituirea 
unui tratament egal pentru situa ii care, în func ie de scopul urm rit, nu sunt diferite. [... ] în consecin , un tratament diferit 
nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie s  se justifice ra ional, în respectul principiului 
egalit ii cet enilor în fa a legii i a autorit ilor publice." (Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicat  în Monitorul 
Oficial al României nr. 69 din 16 martie 1994) Or, în cauz , situa ia deputa ilor i a senatorilor, din punct de vedere al 
scopului Legii nr. 176/2010, este aceea i cu a celorlalte categorii de demnitari i func ionari publici c rora legea li se aplic . 
În consecin , instituirea unui tratament procedural diferit în ceea ce îi prive te are caracter discriminatoriu. 

Pentru considerentele ar tate mai sus, Curtea a constatat c  dispozi iile art. I pct. 3 din Legea pentru 
modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor sunt neconstitu ionale în 
ceea ce prive te art. 7 alin. (2) lit. d) din legea astfel cum a fost modificat , referitor la termenul de 45 de zile în care 
deputatul sau senatorul poate contesta la instan a de contencios administrativ raportul de evaluare al Agen iei 
Na ionale de Integritate. 

 Curtea a constatat c  este întemeiat  critica referitoare la reglementarea, prin alin. (1) al art. 191 din legea 
astfel cum a fost completat , a sanc iunii disciplinare a parlamentarului aflat în conflict de interese, întrucât aceast  
sanc iune, constând în "interzicerea particip rii la lucr rile Camerei din care face parte deputatul sau senatorul pe o perioad  
de cel mult 6 luni", este de natur  s  afecteze mandatul de parlamentar. 

Din aceast  reglementare rezult  c  legiuitorul a încadrat conflictul de interese în sfera abaterilor disciplinare 
i, atribuindu-i o anume gravitate, a reluat sanc iunea reglementat  în prezent de art. 53 lit. f) din Legea nr. 96/2006 

("interzicerea de a participa la lucr rile Camerei din care face parte, pe o perioad  de cel mult 30 de zile calendaristice"), 
modificând îns  perioada pentru care aceasta poate fi aplicat  ("cel mult 6 luni"). 
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Curtea constat  c  art. 191 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 astfel cum a fost modificat  i completat , text care 
introduce, practic, odat  cu reglementarea conflictului de interese, diferen a sub aspectul perioadei pentru care poate fi 
aplicat  sanc iunea disciplinar  men ionat , contravine dispozi iilor constitu ionale referitoare la statul de drept i celor care 
configureaz  regimul juridic al mandatului parlamentar. 

Participarea la edin ele Camerei din care fac parte deputatul sau senatorul constituie o îndatorire de esen a 
mandatului parlamentar, astfel cum rezult  din întregul ansamblu al dispozi iilor constitu ionale care reglementeaz  
Parlamentul, cuprinse în Titlul III, Capitolul I al Legii fundamentale. Aceasta este reglementat  expres de Legea nr. 96/2006 
privind statutul deputa ilor i al senatorilor în art. 29 alin. (1) - text care nu a suferit modific ri prin legea supus  controlului 
de constitu ionalitate, fiind caracterizat  de legiuitor ca fiind "o obliga ie legal , moral  i regulamentar ". 

Prin urmare, împiedicarea deputatului sau senatorului de a participa la edin ele Camerei din care face parte, pe 
o perioad  ce reprezint  jum tate de an din cei patru ani ai mandatului Camerei, constituie o m sur  de natur  s  îl 
împiedice s  î i realizeze mandatul dat de aleg tori. În considerarea faptului c  fiecare parlamentar reprezint  na iunea în 
întregul ei, trebuie asigurate condi ii de exercitare efectiv  a mandatului, condi ii ce trebuie avute în vedere i la 
reglementarea sanc iunilor disciplinare. 

Pentru aceste considerente, Curtea a constatat c  dispozi iile alin. (1) al art. 191 din Legea nr. 96/2006 
astfel cum a fost modificat  sunt neconstitu ionale, fiind contrare prevederilor constitu ionale cuprinse în art. 1 alin. 
(3) i (5), art. 2 alin. (1), art. 61 alin. (1) teza întâi, art. 69 alin. (1) i în art. 70, texte care configureaz  regimul 
mandatului parlamentar în concordan  cu exigen ele statului de drept. 

 În urma deliber rilor, Curtea Constitu ional , cu majoritate de voturi, a admis obiec ia de neconstitu ionalitate, în 
raport de criticile formulate, i a constatat c  dispozi iile Legii pentru modificarea i completarea  Legii nr.96/2006 privind 
Statutul deputa ilor i al senatorilor sunt neconstitu ionale dup  cum urmeaz :  

 - art. I pct.3, în ceea ce prive te art.7 alin.(2) lit. d) din legea astfel cum a fost modificat , referitor la termenul de 
45 de zile în care deputatul sau senatorul poate contesta la instan a de contencios administrativ raportul de evaluare al 
Agen iei Na ionale de Integritate; 

- art. I pct.14, în ceea ce prive te art.191 alin.(1) i (2) referitor la “Conflictul de interese”. 
Potrivit dispozi iilor art. 9 i ale art. 10 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i 

Senatului, cele trei Comisii sesizate în fond au reexaminat legea în raport de Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 81/2013, în 
edin a din data de 19 martie 2013 i au întocmit un raport comun, prin care au hot rât s  supun  plenului celor dou  
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Camere ale Parlamentului, spre dezbatere i adoptare, Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputa ilor i al senatorilor, cu amendamentele admise în ANEXA raportului comun. 

În edin a din data de 20 martie 2013, în conformitate cu dispozi iile art. 9 din Regulamentul edin elor comune ale 
Camerei Deputa ilor i Senatului, Parlamentul României a adoptat aceast  lege i a trimis-o spre promulgare 
Pre edintelui României în data de 22 martie 2013. 

În temeiul art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, un num r de 51 de 
deputa i au formulat obiec ia de neconstitu ionalitate asupra Legii  pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 
privind Statutul deputa ilor i al senatorilor. 

În data de 16 aprilie 2013, potrivit dispozi iilor art. 9 i 10 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei 
Deputa ilor i Senatului, Comisia juridic , de disciplin  i imunit i a Camerei Deputa ilor, Comisia juridic , de numiri, 
disciplin , imunit i i valid ri a Senatului i Comisia permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul 
deputa ilor i al senatorilor, organizarea i func ionarea edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, cu reexaminarea Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputa ilor i al senatorilor, ca urmare a Deciziei nr. 195 din 3 aprilie 2013 asupra obiec iei de 
neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 191 alin. (1)] i ale art. IV din Legea 
pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputa ilor i al senatorilor.  

Potrivit dispozi iilor art. 9 i 10 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, cele trei 
Comisii sesizate în fond au dezb tut legea suspus  reexamin rii, în edin a din data de 16 aprilie 2013. 
 Prin Decizia nr. 195 din 3 aprilie 2013, Curtea Constitu ional , învestit  în temeiul art.146 lit. a) din Constitu ia 
României i al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea i func ionarea Cur ii Constitu ionale, a admis în parte 
obiec ia de neconstitu ionalitate asupra Legii pentru modificarea i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputa ilor i al senatorilor, formulat  de un num r de 51 de deputa i. 

Autorii obiec iei de neconstitu ionalitate consider  c  art. I pct. 14.[ referitor la introducerea art. 191 alin. (1)] 
din lege conserv , în parte, viciile de neconstitu ionalitate constatate de Curtea Constitu ional  prin Decizia nr. 
81/2013, iar art. IV al legii dep e te cadrul acelea i decizii, precum i al cererii de reexaminare formulate de 
Pre edintele României. 

În motivarea obiec iei de neconstitu ionalitate se sus ine înc lcarea dispozi iilor constitu ionale ale art. 1 alin. (3) i 
(5) referitoare la statul de drept i obliga ia respect rii Constitu iei, a suprema iei i a legilor, ale art. 2 alin. (1) referitoare la 
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suveranitate, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 69 alin. (1) privind mandatul reprezentativ, ale  art. 70 
privind mandatul deputa ilor i al senatorilor i ale art. 147 alin. (2) privind efectele deciziilor Cur ii Constitu ionale. 

În ceea ce prive te criticile supra art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 191 alin. (1)] din Legea pentru 
modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor, autorii sesiz rii sus in c  solu ia 
legislativ  consacrat  de acest text de lege nu a fost pus  în acord cu Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 81 din 27 februarie 
2013 asupra obiec iei de neconstitu ionalitate a Legii pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputa ilor i al senatorilor, în ansamblul s u, precum i în mod special, de dispozi iile art. I pct.3 (referitoare la modificarea 
art. 7) precum i ale art. I pct. 14 (referitoare la introducerea art. 191) din lege. Astfel, Parlamentul a men inut solu ia 
stabilit  de reglementarea neconstitu ional , reducând numai durata sanc iunii disciplinare la o lun . Or, reducerea perioadei 
de sanc ionare la o lun  nu face ca textul astfel adoptat s  fie constitu ional, ,,pentru c  împiedicarea neconstitu ional  a 
exercit rii mandatului exist  indiferent dac  aceast  perioad  este de 6 luni sau o lun , întrucât nu asigur  condi iile de 
exercitare efectiv  a mandatului.” 
 În forma legii asupra c reia Curtea s-a pronun at prin Decizia nr. 81/2013, art. 191  alin. (1) introdus prin art. I pct. 14 
din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor avea urm torul 
cuprins: ,,deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese se sanc ioneaz  disciplinar cu interzicerea particp rii la 
lucr rile Camerei din care face parte deputatul sau senatorul pe o perioad  de cel mult 6 luni.” 
 Curtea a constatat c  aceste dispozi ii sunt neconstitu ionale fiind contrare Legii fundamentale. În forma dat  dup  
reexaminarea legii pentru punerea în acord cu decizia Cur ii Constitu ionale, art. 191 alin. (1) introdus prin art. I pct. 14 din 
Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor are urm torul 
cuprins: ,,deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese se sanc ioneaz  disciplinar cu sanc iunea prev zut  la art. 53 
alin. (1) lit. f [...]” la care se face trimitere, cu urm torul cuprins: ,,(1)  Sanc iunile parlamentare pentru abaterile 
disciplinare prev zute la art. 52 sunt urm toarele: […] f) interzicerea de a participa la lucr eile Camerei din care face 
parte, pe o perioada de cel mult 30 zile calendaristice “. 
 Curtea constat  c , prin trimiterea la dispozi iile art. 53 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 96/2006, textul criticat p streaz  
solu ia legislativ  constând în interzicerea deputatului sau senatorului aflat în conflict de interese de a participa la lucr rile 
Camerei din care face parte. Diferen a fa  de forma anterioar  a textului este sub aspectul perioadei pentru care aceast  
sanc iune disciplinar  poate fi aplicat , care nu mai are o reglementare special  i distinct  (,, cel mult 6 luni”), fiind aceea 
prev zut  de textul legal în vigoare (,, cel mult 30 de zile calendaristice”). 
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 Ca urmare, art. 191 alin. (1) introdus prin art. I pct. 14 din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 
privind Statutul deputa ilor i al senatorilor conserv  solu ia legislativ  constatat  neconstitu ional  prin Decizia nr. 
81/2013, înc lcând astfel, deopotriv , prevederile Legii fundamentale cuprinse în art 1 alin. (3) i (5), art. 2 alin. (1), art. 61 
alin. (1) teza întâi, art. 69 alin. (1) i în art. 70, care configureaz  regimul juridic al mandatului de parlamentar, cât i pe cele 
ale art. 147 referitoare la efectele deciziilor Cur ii Constitu ionale. Cu privire la efectele deciziilor sale, Curtea 
Constitu ional  a subliniat faptul c  ,, adoptarea de c tre legiuitor a unor norme contrare celor hot râte într-o decizie a 
Cur ii Constitu ionale, prin care se tinde la p strarea solu iilor legislative afectate de vicii de neconstitu ionalitate, încalc  
Legea fundamental . Or, într-un stat de drept, astfel cum este proclamat  România în art. 1 alin. (3) din Constitu ie, 
autrorit ile publice nu se bucur  de nici o autonomie în raport cu dreptul, Constitu ia stabilind în art. 16 alin. (2) c  
nimeni nu este mai presus de lege, iar în art. 1 alin. (5) c  respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor este 
obligatorie.” (a se vedea Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 
din 22 iulie 2010). 
 Curtea mai re ine c , întrucât constatarea neconstitu ionalit ii vizeaz  îns i solu ia legislativ  la care textul de lege 
criticat face trimitere, Parlamentul trebuie s  pun  în acord cu decizia Cur ii Constitu ionale inclusiv reglement rile în 
vigoare privitoare la sanc ionarea disciplinar  a deputa ilor i senatorilor, în sensul abrog rii dispozi iilor care stabilesc 
sanc iunea disciplinar  a interzicerii particip rii acestora la lucr rile Camerelor din care fac parte. Aceasta având în vedere 
i faptul c , în finalul Deciziei nr. 81/2013, Curtea a re inut c , “ în cadrul procesului de reexaminare a Legii pentru 

punerea în acord cu decizia de constatare a neconstitu ionalit ii, Parlamentul urmeaz  s  realizeze modific rile, precum 
i corel rile pe care aceste modific ri le impun. “ Modific rile i recorel rile, în cazul particular analizat, vizeaz  i 

punerea în acord a reglement rilor referitoare la sanc iunile disciplinare aplicabile deputa ilor i senatorilor, în ansamblul 
lor, cu dispozi iile Constitu iei i decizia Cur ii Constitu ionale. 
 Curtea constat  în acest sens c  prevederile cuprinse în Capitolul XI - ,, Regimul disciplinei parlamentare” din lege 
sunt necorelate cu dispozi iile art. 220 – 221 din Regulamentul Camerei Deputa ilor care prev d ,, sanc iunea” interzicerii 
particip rii deputa ilor la lucr rile Camerei pe o perioad  de maximum 15 zile sau excluderea temporar  a deputatului în 
culp  de la o edin  pân  la maximum 30 de edin e în aceea i sesiune. 
 Astfel, Curtea re ine i faptul c  independen a parlamentarului i posibilit ile sale de ac iune în exercitarea 
mandatului nu-l exonereaz  de r spunderea disciplinar , îns  via a parlamentar  este guvernat  de principii i reguli de 
conduit  pe care legiuitorul le-a inserat în capitolul III al Legii nr. 96/2006, respectiv art. 9 ce consacr  ,, principiul 
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interesului na ional”, art. 10 ce instituie ,, Principiul legalit ii i al bunei-credin e”, i art. 11 i 12 prin care se 
reglementeaz  ,, Principiul transparen ei” i al ,, fidelit ii.” 
 Sub acest aspect Curtea constat  necesitatea reglement rii prin lege a regimului disciplinei parlamentare, iar 
regulile de procedur  s  fie prev zute în Regulamentele celor dou  Camere.  
 Cu privire la criticile  asupra art. IV din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind 
Statutul deputa ilor i al senatorilor, autorii sesiz rii sus in c  dispozi iile legale criticate apar ca o dep ire a cererii de 
reexaminare a Pre edintelui României i, de asemenea, ca o nerespectare a deciziei Cur ii Constitu ionale, datorit  faptului 
c  introducerea lor ,, nu a avut drept scop realizarea vreunei corel ri tehnico-legislative.” 
 În acest sens, Curtea constat  c  introducerea art. IV în lege, nu face altceva decât s  stabileasc   abrogarea,  la data 
intr rii în vigoare a legii, a oric rei dispozi ii contrare. De asemenea, Curtea re ine faptul c  introducerea unui text 
abrogator în cuprinsul unei legi nu poate fi apreciat  ca fiind contrar  scopului corel rii tehnico-legislative, i 
sus ine faptul c , de principiu, abrogarea are func ii importante, i anume, s  înl ture  textele de conflict între actul 
nou i vechea reglementare, eventualele paralelisme legislative, discrepan ele i necorel rile, fapt ce nu poate fi 
re inut ca un motiv de neconstitu ionalitate.  
 În urma deliber rilor, Curtea Constitu ional , cu majoritate de voturi, a admis în parte obiec ia de 
neconstitu ionalitate, în raport de criticile formulate, i a constatat urm toarele: 
1. dispozi iile art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 191  alin. (1)] din Legea pentru modificarea i completarea Legii 

nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor sunt neconstitu ionale. 
2. respinge ca inadmisibili , obiec ia de neconstitu ionalitate formulat  de aceia i autori cu privire la dispozi iile art. IV  

din Legea pentru modificarea i completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputa ilor i al senatorilor. 
În urma dezbaterilor i a punctelor de vedere exprimate de c tre membrii celor trei Comisii, în raport de Decizia 

Cur ii Constitu ionale nr. 195/2013, s-a hot rât cu majoritate de voturi, s  supun  plenului celor dou  Camere ale 
Parlamentului, spre dezbatere i adoptare, Legea pentru modificarea i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul 
deputa ilor i al senatorilor, cu amendamentele  admise prezentate în Anexa care face parte integrant  din prezentul 
raport.  
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Potrivit prevederilor art.73 alin. (3) lit. c) din Constitu ia României, republicat , legea face parte din categoria 

legilor organice.  
 

 
                      
 

  PRE EDINTE,                               PRE EDINTE,                                  PRE EDINTE, 
        
           deputat Bogdan Liviu CIUC         deputat Petru Gabriel VLASE           senator Tudor CHIUARIU              
 

 
 

                        ef serviciu                                                         consilier parlamentar                                    Consilier parlamentar 
                       Nicoleta Grecu                                                      Anca Melencovici                                             Costel Gruia 
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ANEXA  
 

 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 
Nr 
crt. 

Legea nr. 96/2006, 
republicat , cu modific rile i 

complet rile ulterioare 

Lege trimis  la promulgare Text adoptat de Comisiile 
sesizate în fond 

Motivare 

1.  
 
 
 
 
 

14. Dup  articolul 19 se 
introduce un nou articol, art. 
191, cu urm torul cuprins: 
 

 
„ARTICOLUL 191 

Conflictul de interese 
  
 (1) Deputatul sau senatorul aflat 
în conflict de interese se 
sanc ioneaz  disciplinar cu 
sanc iunea prev zut  la art.53 
alin.(1) lit. f). 
  
 
 
 

1. Dup  articolul 19 se 
introduce un nou articol, art. 
191, cu urm torul cuprins: 
 
 
         „ARTICOLUL 191 
     Conflictul de interese 
 
„(1) Fapta deputatului sau 
senatorului de a înc lca 
legisla ia în materie privind 
conflictul de interese 
constituie abatere disciplinar  
i se sanc ioneaz  cu 

diminuarea indemniza iei cu 
10% pe o perioad  de maxim 3 
luni. Sanc iunea se aplic  de 

Pentru punerea 
în acord cu 
Decizia nr. 195 
din 3 aprilie 
2013 a Cur ii 
Constitu ionale
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(2) Deputatul sau senatorul se 
afl  în conflict de interese la 
expirarea termenului prev zut 
în Legea nr. 176/2010 de la data 
lu rii la cuno tin  a raportului 
de evaluare al Agen iei 
Na ionale de Integritate, dac  în 
acest termen deputatul sau 
senatorul nu a contestat 
raportul la instan a de 
contencios administrativ. 
Luarea la cuno tin  se face prin 
comunicarea raportului Agen iei 
Na ionale de Integritate, sub 
semn tur  de primire, c tre 
deputatul sau senatorul în cauz , 
sau în cazul în care refuz  
primirea, prin anun ul f cut de 

c tre Biroul Permanent al 
Camerei din care face parte 
deputatul sau senatorul.” 
 

Autori: deputa ii Marton 
Arpad, Ioan Adam i deputat 

Eugen Nicolicea 
 
 
Nemodificat 
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c tre pre edintele de edin  în 
plenul Camerei din care face 
parte.  

   
(3) În situa ia în care Agen ia 
Na ional  de Integritate a 
finalizat un raport de evaluare 
privind existen a unui conflict de 
interese a unui deputat sau 
senator, raportul de evaluare se 
comunic  în termen de 5 zile de 
la finalizare, persoanei în cauz , 
precum i Camerei din care 
aceasta face parte, în 
conformitate cu art. 21 alin. (4) 
din Legea nr. 176/2010. Biroul 
permanent al Camerei din care 
face parte persoana în cauz  o 
în tiin eaz  de urgen  pe 
aceasta, punându-i la dispozi ie o 
copie a raportului.” 
 

 
 
 
 
 Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Art. 53: Sfera sanc iunilor 
disciplinare 
alin.(1) 
....................................................

  
 
 
 

Pentru punerea 
în acord cu 
Decizia nr. 195 
din 3 aprilie 
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........... 
f) interzicerea de a participa la 
lucr rile Camerei din care face 
parte, pe o perioad  de cel mult 
30 de zile calendaristice. 
 
 
 
 
 

 
2. La articolul 53, litera f) a 
alineatului (1) se abrog .  
 
 

Autorii: deputa ii Marton 
Arpad, Ioan Adam i deputat 

Eugen Nicolicea 
 

2013 a Cur ii 
Constitu ionale

3. Art. 53.     ----------------------- 
 
 
 (2) În cazul aplic rii sanc iunii 
prev zute la alin. (1) lit. f), 
deputatul sau senatorul în cauz  
nu beneficiaz  de drepturile 
b ne ti i materiale ce s-ar 
cuveni pe durata interzicerii 
particip rii la lucr rile Camerei 
respective. 
 

54. Alineatul (2) al articolului 
53 se modific  i va avea 
urm torul cuprins: 
„(2) În cazul aplic rii sanc iunii 
prev zute la alin. (1) lit. f), 
deputatul sau senatorul în cauz  
nu beneficiaz  de drepturile 
b ne ti i materiale care i s-ar 
cuveni pe durata interzicerii 
particip rii la lucr rile Camerei 
respective.” 

3. La articolul 53, alineatul 
(2) se abrog .  
 

Autori: Comisiile sesizate  
în fond 

Pentru punerea 
în acord cu 
Decizia nr. 195 
din 3 aprilie 
2013 a Cur ii 
Constitu ionale
 
 

4. Art 54 : Aplicarea sanc iunilor
 
 
 
(3) Abaterile care implic  
aplicarea sanc iunilor prev zute 

55. Alineatul (3) al articolului 
54 se modific  i va avea 
urm torul cuprins:  
 
„(3) Abaterile care implic  
aplicarea sanc iunilor prev zute 

4. La articolul 54, alineatul 
(3) se modific  i va avea 
urm torul cuprins: 
 
„(3) Abaterile care implic  
aplicarea sanc iunilor 

Pentru 
corelarea 
textului de 
lege, în acord 
cu regimul 
sanc ionator 
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la art. 53 alin. (1) lit. e) i f) se 
constat  de c tre Comisia 
juridic  a Camerei Deputa ilor 
sau a Senatului, la sesizarea unui 
grup parlamentar ori la sesizarea 
personal  a unui deputat sau 
senator. Sesizarea se adreseaz  
pre edintelui Camerei respective 
în termen de cel mult o lun  de 
la data s vâr irii faptei. 
 

la art. 53 alin. (1) lit. e) i f) se 
constat  de c tre comisia care 
are în competen  analiza 
problemelor de disciplin  la 
nivelul Camerei respective, la 
sesizarea pre edintelui de 
edin , a unui grup parlamentar 

ori la sesizarea unui deputat sau 
senator. Sesizarea se adreseaz  
pre edintelui Camerei respective 
în termen de cel mult 30 de zile 
de la data s vâr irii faptei.” 
 
 
 
 
 

prev zute la art. 53 alin. (1) lit. 
e) se constat  de c tre comisia 
care are în competen  analiza 
problemelor de disciplin  la 
nivelul Camerei respective, la 
sesizarea pre edintelui de 
edin , a unui grup 

parlamentar ori la sesizarea 
unui deputat sau senator. 
Sesizarea se adreseaz  
pre edintelui Camerei 
respective în termen de cel 
mult 30 de zile de la data 
s vâr irii faptei.” 
 

Autori: Comisiile sesizate 
în fond 

 

prev zut la art. 
191 

 
 


