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Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Bucureşti,
Nr.

1 februarie 2018
4c-7/923

RAPORT DE ÎNLOCUIRE
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.94 alin.(1) din
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

În temeiul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă
pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul
funcţionarului public parlamentar a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, prin adresa nr. Plx 282/2016 din 5 septembrie 2017, în
vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport.
La întocmirea prezentului raport de înlocuire, Comisia a avut în
vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.230/16.03.2016)
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului (nr.4c-6/287/06.09.2017)
• punctul de vedere al Guvernului (nr.630/31.03.2016).
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 15 ianuarie 2018,
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abţineri),
adoptarea proiectului de lege cu amendamente.
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei
depus anterior cu nr. 4c-7/571 în data de 1 septembrie 2016.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006, în sensul stabilirii în mod expres ca
dispoziţiile privind pensionarea personalului cu statut de funcţionar public
parlamentar să se aplice şi personalului de specialitate din cadrul
Autorităţii Electorale Permanente.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 24 de
membri ai comisiei.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8
iunie 2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în
anexa care face parte din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text iniţial
Lege
pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar

Text propus de Comisie
(autor amendament)
Lege
pentru modificarea şi completarea Legea
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului
public parlamentar

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Autori: membrii comisiei
2.
Art.I. - Alineatul (1) al articolului 94 din Legea
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.345 din 25 mai 2009, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

Art.I. - Legea nr.7/2006 privind statutul Pentru respectarea
funcţionarului
public
parlamentar, normelor de tehnică
republicată în Monitorul Oficial al României, legislativă.
Partea I, nr.345 din 25 mai 2009, cu
modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum
urmează:
Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
3.

Text iniţial
(din actul normativ în vigoare)
Art. 60, alin.(1)
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii
publice parlamentare de conducere vacante se
realizează prin promovarea temporară a unui
funcţionar public parlamentar care îndeplineşte
condiţiile specifice pentru ocuparea acestei funcţii de
conducere.

Text propus de Comisie
(autor amendament)
1. La articolul 60, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.60. - (1) Exercitarea cu caracter
temporar a unei funcţii publice parlamentare
de conducere vacante se realizează prin
promovarea temporară a unui funcţionar
public parlamentar sau a unei persoane
angajate cu contract individual de
muncă,
care
îndeplineşte
condiţiile
generale și specifice pentru ocuparea
acestei funcţii de conducere.”

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Pentru evitarea unor
situaţii în care
activitatea unor
compartimente se
poate bloca, până la
ocuparea prin
concurs a posturilor
vacante.

Autori: membrii comisiei
4.
__

2. După articolul 66 se introduce un nou
articol, articolul 661, cu următorul
cuprins:
„Art.661. - Prin excepție de la prevederile
art.66, eliberarea din funcţia publică
parlamentară de şef de departament sau de
director general, după caz, se face de
secretarul general, cu avizul Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor sau
Senatului, după caz.”
Autori: membrii comisiei

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.
Prevedere necesară,
întrucât legea
reglementează
ocuparea acestor
funcţii încadrate în
categoria înalţilor
funcţionari publici,
dar nu şi eliberarea
din funcţie a
acestora, similar cu
funcţia publică
parlamentară.
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Nr.
crt.
5.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autor amendament)

(din actul normativ în vigoare)

3. Articolul 69 se modifică şio va avea
următorul cuprins:
Art.69. - Raportul de serviciu încetează de drept la “Art.69. - (1) Raportul de serviciu încetează
data
comunicării
deciziei
de
pensionare
a de drept la data comunicării deciziei de
funcţionarului public parlamentar pentru limită de pensionare
a
funcţionarului
public
vârstă ori invaliditate.
parlamentar pentru limită de vârstă ori
invaliditate.
(2) Decizia de pensionare prevăzută la
alin.(1) este comunicată, în copie,
Camerei Deputaților și Senatului, după
caz, în termen de 15 zile de la data
emiterii.”

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Prevedere necesară.

Autori: membrii comisiei
6.

Art.94. - (1) Prevederile art.44, 73 şi 731 din prezenta
lege se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor
publici din cadrul Consiliului Legislativ - organ
consultativ de specialitate al Parlamentului - şi
membrilor acestuia, precum şi personalului Curţii
Constituţionale asimilat, potrivit legii, celui cu funcţii
similare din structurile Parlamentului, respectiv
personalului de specialitate din cadrul Autorităţii
Electorale Permanente având acelaşi statut ca
personalul din aparatul Parlamentului."

4. La articolul 94, alineatul (1) se Pentru respectarea
modifică şi va avea următorul cuprins:
normelor de tehnică
"Art.94. - (1) Prevederile art.44, 73 şi 731 legislativă.
din prezenta lege se aplică în mod
corespunzător şi funcţionarilor publici din
cadrul
Consiliului
Legislativ
organ
consultativ de specialitate al Parlamentului şi
membrilor
acestuia,
precum
şi
personalului Curţii Constituţionale asimilat,
potrivit legii, celui cu funcţii similare din
structurile
Parlamentului,
respectiv
personalului de specialitate din cadrul
Autorităţii Electorale Permanente având
acelaşi statut ca personalul din aparatul
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Nr.
crt.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autor amendament)
Parlamentului."

Motivare

Autori: membrii comisiei
7.
__

Art.II. – Pentru beneficiarii pensiei de
serviciu stabilite în temeiul art.731 din
Legea
nr.7/2006
privind
statutul
funcționarului
public
parlamentar,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, calculată până
la intrarea în vigoare a dispozițiilor
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.59/2017
privind
modificarea
şi
completarea unor acte normative din
domeniul pensiilor de serviciu, pensia
de
serviciu
se
actualizează
cu
majorarea salariului de bază de care
beneficiază
funcționarul
public
parlamentar aflat în activitate, cu
același nivel de salarizare și pe aceeași
funcție publică. Aceste prevederi nu se
aplică persoanelor care beneficiază de
pensia de serviciu actualizată în temeiul
unei hotărâri judecătorești.

Pentru respectarea
prevederilor legale şi
a hotărârilor
judecătoreşti
definitive.

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
8.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Art.II. - În termen de 30 de zile de la data publicării Devine art.III nemodificat
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea
I, se modifică în mod corespunzător normele cu
privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, aprobate prin Ordinul nr.274/2015 al
secretarului
general
al
Camerei
Deputaţilor,
secretarului general al Senatului şi preşedintelui Casei
Naţionale de Pensii Publice.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de Devine art.IV nemodificat
la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

9.
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