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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 
                                                                                                     
                                                                                                      

 
SINTEZA 

 
Şedinţei Comisiei din 02 martie 2011 

 
 

 Comisia  permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, si-a desfăşurat activitatea in ziua de 02 martie 
2011, începând cu ora 13:00.  
 
La lucrări au participat urmatorii membrii ai comisiei: 
 
Dl. senator Bîrlea Gheorghe (PD-L), dl. deputat Stanciu Anghel (PSD+PC), dl. 
deputat Kerekeş Karoly (UDMR), dl senator Nicoară Romeo (PNL), dl deputat 
Iordache Florin (PSD+PC), dl deputat Gheorghe Tinel (PD-L),  l deputat Nicolaescu 
Eugen (PNL), dl. senator Miron Mitrea (PSD+PC). 
 
Absenti au fost:   
 
Dl. senator Igaş Traian Constantin (PD-L), dl deputat Gelu Vişan (PD-L), , dl 
deputat Nicolicea Eugen (PSD+PC).  
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Comisia şi-a desfăşurat lucrările având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Propunerea Comisiei pentru Regulamentul Camerei Deputaţilor 

adresată Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
în vederea stabilirii unei date a unei şedinţe comune, cu scopul de a 
pune în acord prevederile Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi Senatorilor cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Regulamentul Senatului şi Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 
2. Dezbateri cu privire la solicitarea de modificare a Legii nr. 96/2006 

privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, în sensul punerii de acord 
a dispoziţiilor acesteia cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 
şi ale Legii privind finanţele publice, ca urmare a concluziilor Curţii 
de Conturi consemnate prin Decizia nr. 3/09.07.2009 emisă în urma 
acţiunii Auditului financiar al contului de execuţie şi al bilanţului 
contabil încheiate la 31.12.2008 la Camera Deputaţilor. 

 
3. Dezbateri privind amendamentele propuse de către Comisia 

permanentă  a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului la Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 
 

 Şedinţa a fost deschisă şi condusă de domnul senator Bîrlea Gheorghe 
preşedintele comisiei.  
  

Primul punct de pe ordinea de zi l-a reprezentat propunerea Comisiei 
pentru Regulament a Camerei Deputaţilor de a organiza o şedinţă comună în 
vederea punerii de acord a prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al Senatorilor cu prevederile Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Regulamentul Senatului şi Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 
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Membrii comisiei prezenţi la şedinţă au fost de acord cu propunerea în 
cauză, urmând ca birourile celor două comisii să stabilească data şedinţei 
comune în vederea analizării aspectelor contradictorii semnalate. 

Domnul senator Gheorghe Bîrlea, domnul deputat Anghel Stanciu şi 
domnul deputat Gheorghe Tinel au propus ca la această şedinţă comună să 
participe şi Comisia pentru Regulament a Senatului şi au apreciat că până la 
stabilirea datei unei şedinţe comune cu cele două Comisii de Regulament din 
Camera Deputaţilor şi Senat, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului să 
formuleze un punct de vedere cu privire la aspectele contradictorii semnalate 
de Comisia pentru Regulament a Camerei Deputaţilor. 

 
În ceea ce priveşte cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi membrii 

comisiei au analizat solicitarea Curţii de Conturi prin care erau prezentate 
unele neconcordanţe între Hotărârea nr. 1/2006 a Birourilor permanente reunite 
ale Cale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi legislaţia aplicabilă în domeniul 
finanţelor publice şi au concluzionat următoarele: 

În solicitarea sa, Curtea de Conturi apreciază în mod incorect că există 
neconcordanţe între Legea nr. 96/2006 şi Regulamentul Camerei Deputaţilor în 
ceea ce priveşte diminuarea indemnizaţiilor deputaţilor în cazul înregistrării 
unor absenţe nejustificate; în ceea ce priveşte consumul de carburanţi alocat 
deputaţilor există o neadaptare sau necorelare corespunzătoare a 
reglementărilor interne cu legislaţia aplicabilă în domeniul finanţelor publice, 
iar decontarea acestuia pe baza declaraţiei pe proprie răspundere prezintă riscul 
influenţării negative a acurateţei şi credibilităţii situaţiei financiare; declaraţia 
dată pe propria răspundere excede cadrului legal instituit prin Legea nr. 
500/2002 şi nu constituie un instrument adecvat pentru justificarea cheltuielilor 
efectuate din fondurile publice; neacoperirea cu reglementări legale într-o 
insuficientă măsură a posibilităţii acordării diurnei pentru deplasare de 2% pe 
zi calculată la indemnizaţia lunară la care au dreptul deputaţii, mai ales că 
Legea nr. 96/2006 nu prevede în mod expres posibilitatea desfăşurării de 
activităţi parlamentare în zilele de sâmbătă şi duminică; existenţa unor 
incertitudini referitoare la acurateţea documentelor care stau la baza plăţilor, 
ceea ce evident rezultă din modul de întocmire a deconturilor de către deputaţi 
şi din faptul că aceştia confirmă contrar Legii nr. 500/2002, realitatea 
deplasărilor. 

Cele invocate de Curtea de Conturi nu pot fi reţinute pentru 
următoarele considerente: 
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Conform art. 38 alin. (7) din Legea nr. 96/2006, republicată, modul de 
utilizare şi justificare a sumei forfetare se stabileşte prin hotărâre a Birourilor 
permanente reunite ale celor două Camere, care se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

În temeiul acestei dispoziţii a fost adoptată Hotărârea nr. 1 din 30 mai 
2006, în vigoare în prezent, care este unica reglementare în domeniul utilizării 
sumei forfetare şi care trebuie respectată şi aplicată obligatoriu de către 
ordonatorul principal de credite şi de Curtea de Conturi atât timp cât nu a fost 
abrogată, modificată sau completată. Abrogarea, modificarea sau completarea 
Hotărârii nr. 1/2006 nu poate fi iniţiată şi nici făcută de ordonatorul principal 
de credite sau de Curtea de Conturi. 

Conform art. 8 din Hotărâre orice plată sau cheltuială se efectuează pe 
bază de documente justificative, potrivit anexelor nr. 1-3.  

Într-o situaţie identică este decontarea cheltuielilor aferente 
consumului de carburanţi sau acordarea drepturilor de diurnă de 2% în zilele de 
sâmbătă şi duminică. În ceea ce priveşte activitatea din zilele de sâmbătă şi 
duminică, potrivit art. 142 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
deputaţii îşi desfăşoară activitatea săptămânal în plen, în comisii, în grupurile 
parlamentare şi în birourile parlamentare din circumscripţiile electorale. Astfel, 
activitatea parlamentarilor se poate desfăşura şi în zilele de sâmbătă şi 
duminică, deoarece de regulă a 5-a şi a 6-a zi din săptămână sunt rezervate 
activităţii în circumscripţiile electorale. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea nr. 
1/2006, care sunt conforme cu cele din art. 38 alin. (7) din Legea nr. 96/2006, 
republicată, confirmarea realităţii şi a legalităţii efectuării de cheltuieli trebuie 
să se facă de către deputaţi sau senatori, după caz, pe cale de consecinţă aceste 
reglementări sunt clare, precise, complete, clar definite şi conforme legii 
speciale adoptate în domeniu. 

Constatarea Curţii de Conturi referitoare la reglementările în vigoare 
ce condiţionează acordarea indemnizaţiei de prezenţă a parlamentarilor la 
activitatea parlamentară  nu este fundamentată pe vreun document, întrucât 
până în prezent nu a existat nici un caz de absenţe ale unor deputaţi sau 
senatori care să nu fie justificate. 

Faţă de cele prezentate de mai sus şi în urma examinării solicitărilor 
Curţii de Conturi, membrii prezenţi la şedinţa comisiei, cu majoritate de voturi 
au hotărât să fie menţinut cadrul legal în vigoare deoarece este corespunzător 
domeniului în cauză. 

 
Al treilea punct de pe ordinea de zi urmează să fie discutat şi analizat 

la o dată ulterioară întrunirii Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi 



 5

Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu cele 
două Comisii de Regulament ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
         
Senator Gheorghe Bîrlea                      Deputat Karoly Kerekeş  
 
                                                                                                                                                                           


