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Parlamentul României 
 

Camera Deputaţilor                                         Senatul  
 

 
 

 
Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 

organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului                           
 

Nr. Plx. 388/2017 
L 406/2017 

 
RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr.96/2006 privind  
Statutul deputaţilor şi al senatorilor  

 
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor  comune  ale  Camerei  
Deputaţilor  şi Senatului  a  fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 
37 și art. 39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, înregistrată la Camera  Deputaţilor  
cu nr.  Plx.388 din 23.10.2017 şi la Senat cu nr. L 406 din 25.10.2017. 

 
Iniţiativa legislativă are  ca  obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind 

Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii 
posibilității legale pentru deputați și senatori de a intermedia relația dintre cetățenii din circumscripția electorală în 
care au fost aleși și autoritățile publice locale și centrale, relația dintre aleșii locali din circumscripția electorală în 
care au fost aleși și autoritățile publice centrale, dar și relația dintre posibilii investitori și autoritățile publice locale. 

 
Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă prin avizul transmis cu adresa nr. 363 din 

14.11.2017 

cristi.buitan
Original
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Guvernul arată în Punctul de vedere transmis cu adresa 390 din 16.03.2018 că Parlamentul va decide asupra 

oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 
 
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 12.06.2018, la 

lucrările Comisiei fiind prezenți 9  din totalul de 11 membri. 
 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului reunit  al  celor două Camere ale Parlamentului adoptarea  Propunerii legislative pentru 
modificarea art. 37 și art. 39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu amendamentele 
admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
Comisia a  întocmit raport de  adoptare  cu amendamente a  propunerii legislative. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea și completarea unei legi organice, iniţiativa 

legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art.73 alin.(3) lit. c) din Constituţia României, repubicată 
şi urmează a fi dezbătută şi votată  de cele două Camere ale Parlamentului, în şedinţă  comună,  conform  
dispoziţiilor  art. 65  alin.(2)  lit.  j)  din  Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 
     PREŞEDINTE,                                                                                                        SECRETAR, 
 
 Ion MOCIOALCĂ                                                                                         Árpád-Francisc MÁRTON 
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   ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 
Nr. 
crt. 

Textul legii în vigoare 
Legea nr. 96/2006 

Textul propunerii legislative 
 Pl-x 388/2017, L - 406/2017 

Text propus de comisie Motivare 

1.  Titlu: LEGE pentru modificarea art. 
37 și art. 39 din Legea nr. 
96/2006privind Statutul deputaților și 
al senatorilor 

Titlu: LEGE pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor 

Reformulare pentru 
conformitate cu normele 
de tehnică legislativă. 

2.  Articol unic - Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților și al 
senatorilor republicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 49 din 
22.1.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

Articol unic - Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaților și al 
senatorilor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 49 
din 22 ianuarie 2016, cu 
modificările și completările 
ulterioare,  se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Reformulare 

3.  1. La art. 37, se introduce un nou 
aliniat care va avea  următorul 
cuprins: 

1. La articolului 37, se introduce un 
nou alineat, alin. (2), cu următorul 
cuprins: 

Reformulare 

4. ARTICOLUL 37 
În activitatea din circumscripţiile 
electorale deputaţii şi senatorii au 
drepturile şi îndeplinesc obligaţiile 
pe care le implică exercitarea legală 
a mandatului de parlamentar, 
adaptate în mod corespunzător 
naturii şi formelor specifice ale 
acestei activităţi din teritoriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.  
 
 
 
 
 
 
 

"(2) În baza mandatului 
reprezentativ, deputații și senatorii 
trebuie să acționeze în interesul 
poporului, putând astfel să 
intermedieze în orice mod, fără a 
pretinde sau primi bani sau alte 
foloase materiale,  relația dintre 
cetățeni și organele administrației 

"(2) În baza mandatului 
reprezentativ, deputații și senatorii 
acționeză în interesul poporului, 
putând astfel să intermedieze în orice 
mod, fără a pretinde sau primi bani 
sau alte foloase materiale,  relația 
dintre cetățeni și organele 
administrației publice centrale și 
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publice centrale și locale și serviciile 
și direcțiile din subordinea acestora, 
relația dintre aleșii locali și 
autoritățile publice centrale, dar și 
dintre potențialii investitori și 
autoritățile publice locale.” 

locale și serviciile și direcțiile din 
subordinea acestora, relația dintre 
aleșii locali și autoritățile publice 
centrale, dar și dintre potențialii 
investitori și autoritățile publice 
locale.” 

6.  Actualul text al art. 37 va fi cuprins 
în alin. (1) 

Se elimină Teza nu este necesară 
din p. d. v. al normelor 
de tehnică legislativă. 

7.  2. Art. 39 alin.(3) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

2. Alineatele (3) și (4) ale articolului 
39 se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

Reformulare 

8. ARTICOLUL 39 
(3) Deputaţii şi senatorii se pot adresa 
în scris, prin intermediul birourilor 
parlamentare, organelor 
administraţiei publice centrale şi 
locale, pentru a transmite sau a se 
informa asupra solicitărilor şi 
petiţiilor cetăţenilor din 
circumscripţiile electorale în care au 
fost aleşi, pentru rezolvarea, în 
conformitate cu prevederile legale, a 
problemelor acestora sau pentru a 
obţine informaţii cu caracter public 
necesare exercitării mandatului. 

"(3) Deputaţii şi senatorii se pot 
adresa prin orice mijloc, personal 
sau prin intermediul birourilor 
parlamentare, organelor 
administraţiei publice centrale şi 
locale și serviciilor și direcțiilor din 
subordinea acestora, pentru a 
transmite sau a se informa asupra 
solicitărilor şi petiţiilor cetăţenilor 
din circumscripţiile electorale în care 
au fost aleşi, pentru rezolvarea, în 
conformitate cu prevederile legale, a 
problemelor acestora sau pentru a 
obţine informaţii cu caracter public 
necesare exercitării mandatului. 

"(3) Deputații și senatorii se pot 
adresa, personal sau prin intermediul 
birourilor parlamentare, în scris, 
verbal ori prin mijloace de 
comunicare electronică, organelor 
administraţiei publice centrale şi 
locale, respectiv serviciilor și 
direcțiilor din subordinea acestora, 
pentru a transmite sau a se informa 
asupra solicitărilor şi petiţiilor 
cetăţenilor din circumscripţiile 
electorale în care au fost aleşi, pentru 
rezolvarea, în conformitate cu 
prevederile legale, a problemelor 
acestora sau pentru a obţine 
informaţii cu caracter public necesare 
exercitării mandatului.” 
 
 (Autor: dep. Márton Árpád - UDMR) 

Pentru o mai mare 
precizie a textului. 

9. (4)Organele administraţiei publice 
centrale şi locale sunt obligate să 
răspundă în termen de 30 de zile de la 
primirea solicitărilor scrise ale 
deputaţilor şi senatorilor. 

 (4)Organele administraţiei publice 
centrale şi locale sunt obligate să 
răspundă în termen de 30 de zile de la 
primirea solicitărilor deputaţilor şi 
senatorilor. 

Pentru corelare cu 
prevederile alin.(3). 

 


