
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  SENATUL 
 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților 

și al senatorilor, precum și a Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea 

ministerială 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

ART. I  

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

1. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică și se completează după cum urmează: 

(1) Pentru a asigura dreptul la informație al oricărui cetățean român cu privire la activitatea 

tuturor membrilor Parlamentului, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de transparență 

în activitatea parlamentară, inclusiv în ceea ce privește voturile exprimate de către fiecare 

deputat și senator în parte.  

 

2. După alineatul (1) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatul (11) și, respectiv, 

alineatul (12), după cum urmează: 

(11) Pentru a asigura principiul transparenței, votul fiecărui deputat și senator este, de regulă, 

deschis. 

(12) Excepțiile de la regula prevăzută la alineatul (11) vor fi prevăzute expres și limitativ în 

Regulamentul Camerei Deputaților si Regulamentul Senatului, precum și în Regulamentul 

Activităților Comune ale Camerei Deputaților și Senatului.  

 

3. Alineatul (2) al articolului 24 se modifică și se completează după cum urmează: 

(2) Președintele Camerei din care face parte deputatul sau senatorul aduce de îndată cererea la 

cunoștința Biroului permanent, după care o trimite Comisiei juridice respective, care va 

întocmi un raport în termen de 3 zile. Hotărârea Comisiei juridice se adoptă prin votul deschis 

al majorității membrilor prezenți.  

 

4. Alineatul (4) al articolului 24 se modifică și se completează după cum urmează:    

(4) Camera hotărăște asupra cererii prin votul deschis al majorității membrilor prezenți, în 

ședință publică, în condițiile respectării prevederilor art. 67 din Constituția României, 

republicată. Hotărârea Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și se 

comunică de îndată ministrului justiției.  



 

5. După alineatul (2) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul 

cuprins:  

(21)  Absențele motivate de la lucrările Camerei, împreună cu solicitările pentru a absenta, 

adresate liderului grupului parlamentar din care face parte membrul Camerei respective, se 

publică lunar pe pagina de internet a Camerei Deputaților sau a Senatului, după caz.  

 

6. După alineatul (3) al articolului 28 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul 

cuprins:  

(31) Absențele motivate de la lucrările Camerei, împreună cu solicitările pentru a absenta, 

adresate Biroului permanent, se publică lunar pe pagina de internet a Camerei Deputaților sau 

a Senatului, după caz. 

 

7. Alineatul (1) al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(1) Neparticiparea la activitățile Camerei din care face parte membrul Parlamentului 

desfășurate în sediul Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, în cadrul programului 

sau ordinii de zi aprobate de Biroul permanent, al fiecărei Camerei sau al Camerelor reunite, 

se consideră absență nemotivată și are drept consecință reținerea a 1% din indemnizația lunară 

brută a deputatului sau a senatorului pentru fiecare activitate la care acesta a absentat, cu 

excepția absențelor motivate în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) și (3).  

 

8. Alineatul (4) al articolului 38 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau 

reședința în afara României organizează birouri parlamentare într-unul sau mai multe din 

statele din aria de acoperire a circumscripției lor electorale, cu aprobarea Biroului permanent 

al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului, în limita sumei prevăzute la alin. (1), cu 

respectarea legislației statului respectiv. Birourile parlamentare funcționează pentru 

asigurarea îndeplinirii obligațiilor ce le revin deputaților și senatorilor prin prezenta lege. 

 

9. Alineatul (9) al Articolul 38 se modifică după cum urmează: 

Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputaților și senatorilor se face prin 

încheierea unui contract de muncă pe durată determinată. Încadrarea salariaților se face la 

propunerea deputatului sau a senatorului în cauză, în funcție de pregătirea profesională 

corespunzătoare muncii parlamentare și cu respectarea principiului egalității de șanse. 
 

10. După alineatul (9) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul 

cuprins:  

(91) În termen de maxim 30 de zile de la încheierea contractelor de muncă, Secretariatul 

General al celor două Camere are obligația să publice pe pagina de internet a Camerei 

Deputaților și a Senatului lista cu persoanele angajate în cadrul biroului parlamentar, salariul 

brut alocat fiecăruia dintre angajați, precum și curricula vitae ale acestora. Informațiile vor fi 



actualizate în termen de maxim 30 de zile, în cazul în care apar modificări cu privire la lista 

persoanelor angajate sau cu privire la salarizarea acestora. 

 

11. Alineatul (12) al Articolul 38 se modifică după cum urmează: 

Angajații unui birou parlamentar pot fi reangajați în biroul parlamentar al aceluiași deputat 

sau senator și în noul mandat, în cazul realegerii acestuia. 

 

12. Alineatul 2 al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Deputaților și senatorilor care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov 

li se acordă lunar, pe durata mandatului, numai pe bază de documente justificative, o sumă din 

bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de 

cazare în municipiul București, în limita unui cuantum stabilit. Cuantumul sumei este stabilit 

prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele 

bugetare, de condițiile de piață privind cazarea, precum și de activitatea parlamentară. 
 

13. După articolul 45 se introduce articolul 451, cu următorul cuprins: 
 

(451) Totalitatea indemnizațiilor și a cheltuielilor efectuate în exercitarea mandatului vor fi 

publicate pentru fiecare deputat și senator în parte pe pagina de internet a Camerei Deputaților 

sau a Senatului, după caz. Informațiile de pe pagina de internet vor fi actualizate la fiecare trei 

luni, Secretariatul general al Camerei Deputaților, respectiv a Senatului, având 

responsabilitatea să verifice corectitudinea informațiilor. 
 

ART. II 

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 mai 2015, cu modificările și completările aduse 

prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

ART. III 

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

1. Alineatul (2) al articolului 14 se modifică și se completează după cum urmează: 

(2) În situația în care cel în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, Camera 

Deputaților sau Senatul, în cadrul dezbaterilor, va fixa un nou termen, care nu poate depăși 5 

zile.  

 

2. Articolul 15 se modifică după cum urmează: 

Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului și, după caz, de ridicare a imunității 

parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 67 și ale art. 76 alin. (2) din 

Constituția României, republicată. Votul este deschis.  



 

ART. IV 

Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, și 

cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

ART. V 

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. 

(2) și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.  

 

  
 

Președintele Camerei 

Deputaților 
 

Valeriu Stefan ZGONEA 
 

 

Președintele Senatului 
 

Călin-Constantin-Anton POPESCU-

TĂRICEANU 

 

București, 
Nr. 
 


