
LEGE Nr. 203/2017 din 27 octombrie 2017
pentru modificarea art. 38, 41 și 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al

senatorilor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 853 din 30 octombrie 2017

 

    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.  49  din  22  ianuarie  2016,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  se
modifică după cum urmează:

    1. La articolul 38, alineatele (9) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(9) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputaților și  senatorilor se face prin
încheierea  unui  contract  de  muncă  pe  durată  determinată,  la  propunerea  deputatului  sau  a
senatorului în cauză.

    .........................................................................

    (12)  Angajații  cu  contract  de  muncă  ai  unui  birou  parlamentar  pot  fi  reangajați  în  biroul
parlamentar al aceluiași deputat sau senator și în noul mandat, în cazul realegerii acestuia."

    2. La articolul 41, alineatul (2) 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,  pe  bază  de  declarație  pe  propria  răspundere,  care
reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al
Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul București. Cuantumul sumei este
stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele
bugetare ale fiecărei Camere."

    3. La articolul 49, alineatele (3), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3
mandate și  se calculează ca produs al  numărului  lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația
brută lunară aflată în plată. Cuantumul net al indemnizației pentru limită de vârstă nu poate fi mai
mare decât venitul net corespunzător unei indemnizații brute lunare a unui deputat sau senator
aflat în exercițiul mandatului.

    .........................................................................

    (6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie
anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face
actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o
indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemnizația pentru limită de vârstă
aflată în plată.



    .........................................................................

    (8)  Indemnizația  pentru limită de vârstă reprezintă venit  din altă  sursă,  în înțelesul  Legii  nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare."

    ART. II

    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, inclusiv
cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.

 

    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.

 

                              p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

                              PETRU-GABRIEL VLASE

 

                              p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

                              IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

    București, 27 octombrie 2017.

    Nr. 203.


