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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar la propunerea legislativă 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, trimis comisiei noastre pentru 
dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.307  din 21 iunie  2000. 
  Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
       PRESEDINTE,    SECRETAR, 
 
 
       ION CÎRSTOIU    IOAN OLTEAN 
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R    A    P    O    R    T       S  U  P  L  I  M  E  N  T  A  R 
asupra propunerii legislative privind statutul funcţionarului public parlamentar 

 
  In completarea Raportului asupra propunerii legislative privind Statutul funcţionarului public parlamentar, depus cu 
nr.1398/XVIII/6 din 22 iunie 2000, vă înaintăm alăturat, unele amendamente la propunerea legislativă menţionată, care cuprind şi 
propunerile primite din partea unor deputaţi: 
 
Nr. 
crt. 

Articol 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(text adoptat de comisie) 

Motivare 

 
1.  

 
 Art.18 – Persoanele care îşi reiau 
activitatea în corpul funcţionarilor publici 
parlamentari se încadrează în funcţia, clasa şi 
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gradul dobândite anterior suspendării sau 
încetării raportului de serviciu din motive care 
le sunt imputabile.  

 
 
 
 Alineat nou. 
 Persoanele care au ocupat funcţii de 
deminitate publică alese sau numite ori 
funcţii asimilate acestora, precum şi cele 
care au deţinut funcţii publice de specialitate 
în cadrul Preşedinţiei, Guvernului, 
ministerelor sau altor autorităţi publice 
centrale, vor fi numite, în urma concursului, 
direct în funcţii publice parlamentare 
definitive.  Aceste persoane vor fi numite  în 
categoria studiilor absolvite, în funcţia, 
gradul şi clasa corespunzătoare vechimii în 
specialitate, la care se adaugă, dacă este 
cazul, vechimea în alte funcţii publice 
deţinute anterior.  
 

 
 
 
Pentru înlăturarea oricărui 
echivoc privitor la încadrarea în 
serviciile parlamentului a 
persoanelor din categoria celor 
menţionate în textul propus.   

 
2.  

 
 Art.21 (2)  In funcţiile publice 
prevăzute în statul de funcţii pentru cabinetele 
membrilor Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor sau al Senatului, după caz, şi 
pentru grupurile parlamentare, pot fi numiţi 
funcţionari publici parlamentari şi pe durată 
determinată, în condiţiile stabilite de Biroul 
permanent al fiecărei  Camere.  
 
 
 

 
 Domnul deputat Vasile Lupu 
 
 Se elimină. 

 
Prevederile acestui text nu 
asigură cerinţele art.2 alin.2 
lit.d) precum şi ale art.27 
respectiv stabilitatea în funcţie.  
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3.  
 

 
 Art.43 (7) Concediul de odihnă, în 
raport cu funcţia, se acordă astfel: 
c) director – 7 zile;  

 
 Domnul deputat Vasile Lupu 
c) director, consilier, şef serviciu, şef secţie, 
şef birou, şef oficiu, expert, consultant – 7 
zile;  

 
In prezent, pentru consilieri, 
exăerţi şi consultanţi se acordă 
un adaos de 7 zile. Soluţia din 
proiect nesocoteşte unele 
drepturi câştigate.  
Pentru directori, şefi serviciu, 
secţie, birou sau oficiu se 
impune aceiaşi soluţie întrucât 
pentru a fi numit în aceste 
funcţii se cere vechime similară 
ca pentru consilier, respectiv 
expert.  
 

 
4.  

 
 Art.43 (7) ……………. 
d) şef serviciu, şef secţie, consilier – 6 zile; 
e) şef birou, şef oficiu, expert, consultant – 5 
zile. 

 
 Se elimină.  

 
Prevederile au fost preluate la 
lit.c).  
 
 
 

 
5.  

 
 Art.77 – Funcţionarul public 
parlamentar definitiv care are o activitate 
meritorie, atestată 4 ani consecutiv, prin 
acordarea calificativului “foarte bun”, dacă 
îndeplineşte şi condiţiile de vechime în 
specialitate  prevăzute de lege, poate fi 
avansat în funcţia imediat superioară.  

 
 Art.77 – Funcţionarul public 
parlamentar care are o activitate deosebită, 
atestată prin acordarea, 4 ani consecutiv, a 
calificativului “foarte bun”, poate fi avansat 
în funcţia imediat superioară, fără a mai fi 
trecut pe tabelul general de avansări, dacă 
îndeplineşte condiţiile de vechime în 
specialitate prevăzute de prezenta lege.  
 
 

 
Textul astfel rteformulat 
constituie, într-adevăr, un 
stimulent pentru funcţionarii 
tineri.  
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6.  

 
 Art.78 (1) Avansarea într-o funcţie se 
face în ordinea înscrierii pe tabelul general de 
avansări, în cadrul numărului de posturi 
prevăzute în statul de funcţii aprobat de 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau 
al Senatului, după caz, întotdeuna de la 
funcţia avută la funcţia imediat superioară 
acesteia şi în urma declarării “reuşit” la 
examenul susţinut, în acest scop, de 
funcţionarul public parlamentar, potrivit 
normelor stabilite de Biroul permanent al 
fiecărei Camere a Parlamentului.  
 

 
 Art.78 (1) Avansarea într-o funcţie 
se face în ordinea înscrierii pe tabelul 
general de avansări, în cadrul numărului de 
posturi prevăzute în statul de funcţii aprobat 
de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
sau al Senatului, după caz. Avansarea se 
face întotdeuna de la funcţia avută la funcţia 
imediat superioară acesteia.  
 

 
Ideea înscrierii în tabelul de 
promovări, numai în anumite 
condiţii (calificative anuale 
repetate de “bun” şi “foarte 
bun”), excluze examenul de 
promovare.  
Acesta este şi sistemul Legii 
cadru. Altfel, ar trebui să se 
prevadă în mod expres că 
înscrierea în tabel se face doar 
în vederea participării la 
concurs.  

 
7. 

 
 Art.90 – Funcţionarul public 
parlamentar definitiv care nu are vechime 
într-o funcţie publică în serviciile 
Parlamentului este obligat să parcurgă un 
stagiu pregătitor, în vederea adaptării la 
specificul instituţiei şi la cerinţele funcţiei, 
potrivit prevederilor art.88 alin.(2).  

 
 Se elimină.  

 
Un asemenea stagiu se poate 
prescrie de la caz la caz, fără a 
exista o prevedere expresă în 
lege.  
Dacă, totuşi, se doreşte 
menţionarea textului, ar trebui 
să se facă o dezvoltare a 
acestuia, precizându-se durata, 
consecinţe etc.  
 

 
8.  

 
 Art.91 – Pentru formarea 
funcţionarului parlamentar, Secretarul general 
numeşte, la propunerea conducătorului 
compartimentului, ca formator profesional, un 
funcţionar public parlamentar cu o vechime în 

 
 Se elimină.  

 
Dacă se elimină art.90, este 
firesc să fie eliminat şi art.91.  
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serviciile Parlamentului de cel puţin 3 ani în 
funcţia de consilier sau de cel puţin 5 ani în 
funcţia de expert, de regulă din cadrul 
aceluiaşi compartiment, care să se ocupe de 
instruirea teoretică şi practică a persoanei 
respective, în concordanţă  cu cerinţele 
postului şi cu specificul instituţiei. . 
 

 
9.  

 
 Art.110 (3) Prin vechime în funcţii 
publice, în sensul alin.(2), se înţelege şi 
vechimea realizată în funcţii de specialitate 
specifice ori de specialitate în serviciile 
Parlamentului ori ale altor autorităţi publice, 
anterior numirii în funcţia publică, precum şi 
vechimea în specialitate realizată înainte de 
1990, dacă funcţionarul public parlamentar 
care îndeplineşte condiţiile de pensionare a 
desfăşurat o activitate efectivă de cel puţin  
10 ani în cadrul serviciilor Parlamentului. 
Aceste prevederi se aplică funcţionarilor 
publici parlamentari numiţi în funcţii publice 
ca urmare a aplicării Legii  nr.118/1999, 
precum şi celor numiţi în astfel de funcţii la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă îşi 
desfăşoară activitatea în continuare în 
serviciile Parlamentului până la împlinirea 
vârstei standard de pensionare.  

 
 Art.110 (3) Prin vechime în funcţii 
publice, în sensul alin.(2), se înţelege şi 
vechimea realizată în funcţii de specialitate 
specifice ori de specialitate în serviciile 
Parlamentului ori ale altor autorităţi publice, 
anterior numirii în funcţia publică, precum şi 
vechimea în specialitate realizată înainte de 
1990, dacă funcţionarul public parlamentar 
care îndeplineşte condiţiile de pensionare a 
desfăşurat o activitate efectivă de cel puţin  
5 ani în cadrul serviciilor Parlamentului. 
Aceste prevederi se aplică funcţionarilor 
publici parlamentari numiţi în funcţii 
publice ca urmare a aplicării Legii  
nr.118/1999, precum şi celor numiţi în astfel 
de funcţii la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, dacă îşi desfăşoară activitatea în 
continuare în serviciile Parlamentului până 
la împlinirea vârstei standard de pensionare. 
 
 
 

 
Se apreciază că vechimea de 5 
ani este justificată având în 
vedere faptul că, de la 
constituirea noului Parlament 
au trecut deabia 10 ani. Ulterior 
această vechime ar putea fi 
ridicată.  
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10.  

 
 Art.118 – (1) In cazul sesizării 
Secretarului general al Camerei Deputaţilor 
sau al Senatului, după caz, cu privire la 
săvârşirea unei abateri disciplinare se 
constituie o comisie paritară de disciplină, 
competentă să ancheteze administrativ şi 
săpropună sancţiunile aplicabile 
funcţionarului public parlamentar. Membri 
comisiei paritare de disciplină trebuie să 
deţină funcţii cel puţin egale cu funcţionarul 
public parlamentar supus anchetei  
administrative, iar  unul dintre aceştia trebuie 
să îşi desfăşoare activitatea în acelaşi 
compartiment cu acesta. Lucrările de 
secretariat ale acestei comisii se asigură de 
către compartimentul pentru resurse umane.  
 (2) Modul de constituire a comisiei 
paritare de disciplină, componenţa, modul de 
sesizare şi procedura de lucru se stabilesc de 
Biroul permanent al fiecărei Camere a 
Parlamentului.  
 

 
 Art.118 – (1) In cadrul Camerei 
Deputaţilor şi  Senatului se constituie câte o 
comisie de disciplină.  
 (2) Modul de constituire a comisiilor 
de disciplină, componenţa, atribuţiile, modul 
de sesizare şi procedura de lucru ale acestora 
se stabilesc de Biroul permanent al fiecărei 
Camere a Parlamentului. 

 
Constituirea câte unei comisii 
de disciplină ori de câte ori s-a 
comis o abatere, nu este 
justificată, nici productivă şi 
nici în conformitate cu Legea 
cadru şi cu alte reglementări în 
domeniu.  
 

 
11. 

 
 Capitolul II - “Funcţii publice de 
execuţie” din Anexă “Categoria C” de 
funcţii publice.  

 
 Se înlocuieşte cu Anexa la prezentul 
raport suplimentar.  

 
Prin modificarea propusă se 
păstrează dreptul 
stenodactilografelor care cu 
studii postliceale, de a fi 
salarizate în mod similar cu 
persoanele care au studii 
superioare de scurtă durată, 
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drept acordat prin Ordonanţa de 
urgenţă nr.24/2000 şi prin 
Legea nr.167/1999, acestea 
socotindu-se drepturi câştigate.  
 

 
 
 
  Comisia a mai luat în discuţie un amendament formuolat de domnul deputat Vasile Lupu care, neîntrunind numărul de 
voturi necesar a fost respins: 
 
 
Nr. 
crt. 

Articol 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
 

Observaţii 

 
1.  

 
 Art.110 (2) – Funcţionarul public 
parlamentar, care are o vechime în funcţii 
publice de 25 ani, beneficiază, la împlinirea 
vârstei standard de pensionare, de pensie de 
serviciu, în cuantum de 80% din salariul avut 
la data pensionării.  
  

 
 Art.110 (2) – Funcţionarul public 
parlamentar, care la împlinirea vârstei 
standard de pensionare, are o vechime în 
structurile Parlamentului de 10 ani, 
beneficiază de pensie de serviciu, în 
cuantum de 65% din salariul avut la data 
pensionării.  
 

 
1. Prevederea din proiectul de 

lege este discriminatorie 
pentru funcţionarii publici 
parlamentari, care vor ieşi 
la pensie în următorii 15 
ani, angajaţi în structurile 
Parlamentului după 1990 şi 
care înainte de această dată, 
dfatorită sistemului 
controlat de angajare a 
forţei de muncă, nu aveau 
posibilitatea să lucreze în 
funcţii publice. In final  se 
acordă tot 80% pensie de 
serviciu celor care au 25 de 
ani vechime în funcţii 
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publice, dar în sistemul 
pensiilor de serviciu se 
includ astfel şi cei angajaţi 
după 1990.  

2. Propunerea nu se justifică. 
De altfel ea nici nu este 
corelată cu alin.(3) al 
acestui alineat.  

 
 
 
 
   PREŞEDINTE,       SECRETAR,   
 
 
   ION CÎRSTOIU       IOAN OLTEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat expert parlamentat: 
Ionel Fleşariu 
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ANEXA 
Nr.  Funcţia   Clasa   Grad   Nivelul  Vechimea minimă Salariul de 
Crt.         Studiile  în funcţia publică/     bază 
                specialitatea  
   

CATEGORIA C 
7. a) Referent I,    I   2   PL   13    5.200.000 

stenodactilograf I 
şef cabinet Ia)     1    12   4.940.000 
 
    II   2   PL   11    4.680.000 
 
      1     10    4.420.000 
 

 b) Referent I,    I   2   M   12    4.500.000 
stenodactilograf I 
şef cabinet Ia)     1     11   4.250.000 
 
    II   2  M   10    4.000.000 
 
      1       9    3.750.000 
 

8. a) Referent II,    I   2   PL     9    4.160.000 
stenodactilograf II 
şef cabinet IIx)     1      8   3.900.000 
 
    II   2   PL     7    3.640.000 
 
      1       6    3.380.000 
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 b) Referent II,    I   2   M     8    3.500.000 
stenodactilograf II 
şef cabinet IIx)     1       7   3.250.000 
 
    II   2  M     6    3.000.000 
 
      1        5    2.750.000 
 

9. a) Referent III,   I   2   PL     5    3.120.000 
stenodactilograf III 
şef cabinet IIIx)    1      4   2.860.000 
 
    II   2   PL     3    2.600.000 
 
      1       2    2.340.000 
 
    debutant 2  PL    1   2.080.000 
 
      1      0   1.800.000 
 

 b) Referent III,  I   2   M     4    2.500.000 
stenodactilograf III 
şef cabinet IIIx)    1       3   2.250.000 
 
    II   2  M     2    2.000.000 
 
      1        1    1.750.000 

 
    debutant 1  M     0   1.500.000 
x) Funcţia de şef cabinet III – I se utilizează la cabinetele membrilor Birourilor permanente, la comisiile permanente şi 

secretarii generali adjuncţi, precum şi la departamentue şi la direcţii generale.  


