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PROCES VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din 18 octombrie 2011 
  
  

         Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, şi-a desfăşurat 
activitatea în ziua de 18 octombrie 2011, începând cu ora 14:30. 
  
  

La propunerea Vicepreședintelui Comisiei Anghel Stanciu,  
Comisia s-a întrunit în urma sesizărilor primite din partea grupului 
parlamentar UDMR precum si a domnului Cindrea Ioan deputat PSD si 
a   domnului  Iacob Strugaru-Stelica deputat PD-L. 
  
Şedinţa fiind statutară, 8 membri ai comisiei prezenţi dintr-un total de 12, 
prezidată de domnul deputat Stanciu Anghel, vicepreşedintele Comisiei. 

În deschiderea şedinţei s-a propus de către domnul deputat 
Stanciu Anghel, vicepreşedintele comisiei, aprobarea ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată  în unanimitate.  
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1. Dezbateri asupra  Proiectului de Hotărâre privind  interpretarea 
art.38 alin.6 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, în sensul interpretării unitare şi aplicării corecte a 
prevederilor  Legii nr. 96/2006. 
              

 În conformitate cu atribuţiile Comisiei prevăzute  prin art.60 din 
Legea nr. 96/2006, Comisia  este organul însărcinat prin Legea specială 
nr.96/2006, cu interpretarea unitară şi aplicarea corectă a prevederilor 
Legii privind Statutul Deputaților şi al Senatorilor, a principiilor şi regulilor 
de conduită parlamentară, precum şi în rezolvarea oricăror probleme 
legate de aplicarea ei. 
  

 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul deputat Stanciu 
Anghel vicepreşedintele Comisiei. Punctul pe ordinea de zi 
vizează interpretarea unitară şi aplicarea corectă a prevederilor art.38 
alin.6 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată,  şi adoptarea unei  hotărâri, în acest sens. 

În deschiderea dezbaterilor domnul Vicepreşedinte Stanciu 
Anghel a menţionat  necesitatea interpretării unitare a textului de lege  cu 
privire la art.38 alin.6 din Legea nr.96/2006, întrucât  există variante de 
interpretare a acestuia  în mass-media şi de către Agenţia Naţională de 
Integritate, prin care, o serie de senatori și deputaţi au fost acuzaţi că se 
află în conflict de interese, încălcând Legea nr.96/2006. 

Domnul deputat Kerekes Karoly  vizat de aceeaşi situaţie, s-a 
abţinut  de la lucrările Comisiei, fiind înlocuit  la lucrările  Comisiei in 
şedinţa  din data de 18.10.2011, de domnul deputat Pal Arpad, 
desemnat de Grupul parlamentar UDMR.  Domnul Kerekes Karoly  a 
fost  invitat să participe  la şedinţa Comisiei pentru a fi audiat.  La 
audiere domnul deputat Kerekes Karoly a menţionat că Agenţia 
Naţională de Integritate s-a autosesizat în legătură cu existenţa unui 
conflict de interese  privind angajarea rudelor la birourile parlamentare 
din teritoriu, considerându-se astfel încălcate prevederile Legii 
nr.161/2003, privind prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Domnul 
deputat Kerekes Karoly  a menţionat  că nici o lege ordinară  nu poate 
impune membrilor Parlamentului restricţii în aplicarea statutului 
parlamentar, prevăzut  prin Legea specială nr. 96/2006 care reprezintă 
actul normativ în baza căruia parlamentarii îşi desfăşoară activitatea şi 
pe cale de consecinţă,  consideră că este o profundă greşeală din partea 
Agenţiei Naţionale de Integritate. În continuare, domnul deputat Karoly 
Kerekes a menţionat că  nu senatorii sau deputaţii fac   angajarea de 
personal, potrivit Legii nr.96/2006, ci aceştia doar propun pentru 
angajare persoane.  Legiuitorul a lăsat membrilor Parlamentului 
libertatea de a îşi alege colaboratorii fiind vorba de  activitatea politică pe 
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care aceştia o desfăşoară în teritoriu, confidenţialitatea personalului 
angajat într-o atare situaţie fiind de o importanţa maximă.  Având în 
vedere  că nu există  nici o restricţie  prevăzută în Legea nr. 96/2006, cu 
privire la calitatea  personalului angajat pe baza unui contract de 
muncă pe durată determinată, ori prin contract civil, în cadrul  propriului 
birou parlamentar din teritoriu, deputatul Kerekes Karoly  a solicitat 
Comisiei ca în urma interpretării normei de drept, să hotărască  asupra  
aplicării  corecte a legii. 

 În urma dezbaterilor  asupra textului de lege, membrii Comisiei în 
temeiul art.60 din Legea nr.96/2006  coroborat cu art. 4. alin 2 din 
Regulamentul Comisiei pentru statutul Deputaţilor şi Senatorilor, raportat 
la art.12, teza 2 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au hotărât adoptarea  proiectului de 
Hotărâre,  votat în unanimitate de membrii prezenţi la lucrările Comisiei 
după cum urmează: 
  
                                                  HOTĂRÂRE 
 
privind  interpretarea unitară a  articolului 38, pct. (6) din Legea nr. 
96/2006, în vederea aplicării corecte a prevederilor legii. 
 
Având in vedere  o serie de comunicate din mass-media  precum si 
demersurile    întreprinse de Agenţia Naţionala de Integritate  cu privire 
 la posibilitatea   săvârşirii  infracţiunii de conflict de interese, ca urmare a 
angajărilor de personal în cadrul  propriului birou  parlamentar din 
teritoriu,  Comisia pentru Statutul Deputaţilor si al  Senatorilor s-a 
autosesizat din oficiu. 
 Comisia  fiind  din punct de vedere statutar , organul abilitat prin Legea 
nr. 96/2006, cu interpretarea unitară  si aplicarea corectă  a prevederilor 
Legii privind statutul deputaţilor si  al senatorilor, cu precădere  a 
principiilor si regulilor de conduită  parlamentară, precum si rezolvarea 
oricăror probleme legate de aplicarea ei. 
 
Comisia pentru Statutul Deputaţilor si al  Senatorilor în temeiul art.60 din 
Legea nr.96/2006  coroborat cu art. 4. alin 2 din Regulamentul Comisiei 
pentru Statutul Deputaţilor şi Senatorilor , raportat la art.12 teza 2 din 
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 
                                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
             Pentru aplicarea corectă a prevederilor  Legii nr.96/2006, 
Comisia comună permanentă este competentă să interpreteze, pe fond,  
atât textul legii cât şi normele juridice  privind modul de utilizare şi 
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justificare a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de senatori şi 
deputaţi în circumscripţiile electorale,  precum si  cu privire la angajarea 
personalului birourilor parlamentare din teritoriu, Comisia stabilind sensul 
exact al normei juridice, în vederea aplicării şi a  interpretării unitare. 
 În temeiul art.60 din Legea nr.96/2006, Comisia pentru Statutul 
Deputaţilor şi al  Senatorilor are competenţa  să interpreteze pe fond, 
dispoziţiile textului de lege  prevăzut de articolul nr. 38, pct. (6)   privind 
 modul de angajare  a personalului  din cadrul birourilor parlamentare 
 din teritoriu pentru  o interpretare unitară, în vederea aplicării corecte a 
prevederilor legii. 
 Comisia analizând  intenţia legiuitorului exprimată în norma juridică, 
 precum şi in ce măsură  situaţiile  prezentate  de mass-media, si 
demersurile Agenţiei Naţionale de Integritate   se încadrează în 
reglementările existente, pentru  aplicarea unei soluţii corecte,  hotărăşte 
 o interpretare unitară,  în conformitate cu atribuţiile  ce îi revin potrivit 
art.60 din Legea nr. 96/2006.  Hotărârea Comisiei fiind obligatorie cu 
ocazia soluţionării căruia este dată,  actul normativ interpretativ făcând 
 corp comun cu cel interpretat. 
Interpretarea normei juridice reprezintă  operaţiunea prin care se 
stabileşte o legătură logică plecând de la premisa că legiuitorul a dorit să 
respecte principiul echităţii, al bunei credinţe şi necesităţile practice ale 
vieţii,  ea poate fi la rândul ei generală, deci cu valoare pentru orice fel 
de situaţii care se încadrează în norma juridică, şi cauzală concretă, 
obligatorie în cazul concret cu ocazia soluţionării căruia este dată. 
           Întrucât modul în care a fost interpretat  textul de lege,  în mass-
media şi de  Agenţia Naţională de Integritate  ridică  serioase obiecţii, 
 pentru cazul în care Legea  nr. 96/2006, prin  art. 38  pct. (6),  nu 
prevede nici o interdicţie expresă, cu privire la personalul angajat pe 
baza unui contract de muncă pe durată determinată, ori prin contract 
civil, în cadrul  propriului birou parlamentar din teritoriu,  situaţia nefiind 
vizată de Legea 96/2006,  se remarcă că alte organisme sau instituţii    
s-ar substitui legiuitorului,  conducând  la soluţii injuste sau la abuz. 
           Conform  prevederilor art. 38 pct. (6) din Legea 96/2006: - 
,,Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputaţilor si 
senatorilor se face prin încheierea unui contract de muncă pe 
durată determinată sau a unui contract civil. In cazul angajării pe baza 
unui contract de muncă pe durată determinată, încadrarea salariaţilor se 
face prin ordin al Secretarului General al Camerei Deputaţilor sau al 
Senatului, după caz, la propunerea deputaţilor sau a senatorilor în 
cauză, iar în cazul contractului civil, acesta se încheie între deputaţii sau 
senatorii in cauză şi persoana fizică." 
           Textul  nu este  lacunar, confuz  sau contradictoriu, aşa încât 
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 trebuie luat în considerare  că legea e clară, exprimând intenţia reală a 
legiuitorului care nu a impus nici o restricţie cu privire la calitatea 
 personalului birourilor parlamentare ale deputaţilor si senatorilor. 
          Unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să 
distingă, aceasta semnificând că nu se poate  adăuga, sau exclude, 
cazuri care n-au fost adăugate, sau excluse de legiuitorul însuşi. 
 Orice altă interpretare,  nu poate fi extinsă la cazuri neprevăzute expres 
de legiuitor, prin Legea  nr. 96/2006, privind Statutul deputaţilor si 
senatorilor, aceasta fiind  o normă  juridică specială  care derogă de la 
cea generală. 
          Ca procedură,  Comisia are obligaţia  să interpreteze pe fond, 
dispoziţiile textului de lege  prevăzut de articolul nr.38 pct. (6)    privind 
 modul de angajare  a personalului  din cadrul birourilor parlamentare 
 din teritoriu,  pentru  o interpretare unitară, în vederea aplicării corecte a 
prevederilor legii.  Articolul nr. 38 pct. (6)  prevede că "Angajarea 
personalului birourilor parlamentare ale deputaţilor si senatorilor se face 
prin încheierea unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui 
contract civil. In cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe 
durată  determinată, încadrarea salariaţilor se face prin ordin al 
Secretarului General al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz, 
la propunerea  deputaţilor sau a senatorilor în cauză, iar în cazul 
contractului civil, acesta se încheie intre deputaţii sau senatorii in 
cauză si persoana fizică." 
 Textul reclamă o interpretare ad litteram, neputând fi aduse argumente 
care să conducă la restrângerea  sferei persoanelor ce se pot angaja. 
           Din interpretarea literară a  normei juridice  concluzionăm 
că textul  articolului nr.38 pct. (6)   este clar, precis redactat  si  descrie 
exact sfera cazurilor la care se referă ipoteza normei „personal salariat”,  
,,prin încheierea unui contract de munca pe durata determinată sau a 
unui contract civil” nefiind deci motive de a restrânge aplicarea lui. Pe 
cale de consecinţă, textul urmează să fie aplicat în mod extensiv, 
întrucât legiuitorul a lăsat la aprecierea parlamentarului, posibilitatea  de 
a propune  Secretarului General al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, 
încadrarea salariaţilor, persoane de încredere  care să îl sprijine în 
activitatea politică din teritoriu, în propriul birou parlamentar.  
 Legea trebuie interpretată in sensul aplicării ei, iar nu in sensul 
neaplicării cu încălcarea scopului pentru care a fost instituită,  astfel 
încât:  
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  Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
hotărăşte următoarea interpretare: 

  
Situaţia de conflict de interese,   nu poate fi reţinută în privinţa 

angajării personalului birourilor parlamentare ale deputaţilor şi 
senatorilor, prin încheierea unui contract de munca pe durata 
determinata, sau a unui contract civil, indiferent de calitatea 
persoanei angajate, pentru următoarele considerente: 
  Constituţia României, în art. 69 alin. 1 şi 2, şi Legea nr. 96 / 2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în art. 1, precizează că 
deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin 
care acesta îşi exercita suveranitatea. 

 Mandatul parlamentar este un mandat de drept constituţional cu o 
natura juridica specifica, textul constituţional şi  Legea nr. 96 / 2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, evidenţiază că deputaţii şi 
senatorii nu pot fi legaţi printr-un mandat imperativ, adică să acţioneze 
într-o anumită problemă concretă, numai într-un anumit mod, aceştia 
beneficiind de un anumit grad de autonomie in vederea exercitării 
mandatului. Pe cale de consecinţă nu poate fi extins asupra  Legii nr. 
96/2006, regimul sancţionator  prevăzut  prin acte normative altor 
subiecţi de drept, atâta vreme cât legiuitorul în momentul redactării 
textului de lege, a lăsat la  latitudinea fiecărui parlamentar, modul  de 
desfăşurare a activităţii politice, precum şi alegerea persoanelor de 
încredere în desfăşurarea activităţii, în propriul birou parlamentar din 
teritoriu, în conformitate cu art.38 alin 6. din Legea 96/2006.  

Textul legii neconţinând enumerări limitative, sau excepţii, cu 
privire la persoanele  ce pot fi angajate  la biroul parlamentar din teritoriu, 
 nu poate fi aplicat în sens restrictiv. Interpretarea restrictivă  poate fi 
admisa, doar atunci când textele legale conţin enumerări limitate sau 
excepţii.  

De altfel, nici Legea nr. 161/2003 la Titlul IV Cap. II Conflicte de 
interese nu prevede   situaţiile  de conflicte de interese, în cazul 
deputaţilor şi senatorilor.  In ceea ce priveşte   situaţia  personalului 
angajat , vizat de acţiunile Agenţiei Naţionale de Integritate, Comisia 
apreciază că aceste angajări fiind perfect legale, nu se  impune anularea 
contractelor încheiate. Măsura ar  fi  abuzivă si contrara prevederilor 
  Legii nr. 96/2006  privind Statutul deputaţilor si senatorilor. 

 
Faţă de cele expuse mai sus  Comisia adoptă Hotărârea în forma 
prezentă. 
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Prezenta Hotărâre  a fost dezbătută şi adoptată   de Comisia comună a 
Camerei deputaţilor si Senatului,  în şedinţa din data de 18.10.2011  şi 
are în vedere interpretarea unitară a   prevederilor art.38 alin.6  din 
Legea    specială  nr. 96/2006, privind Statutul deputaţilor şi senatorilor. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

pentru Preşedintele Comisiei 
 Vicepreşedinte Anghel Stanciu 

  
  
  
  
       
 
 
 
 

  VICEPREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
       Deputat Stanciu Anghel                            Deputat  Kerekes Károly 
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