CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind
statutul funcţionarului public parlamentar

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. – 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 şi se completează după cum urmează:

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

2
condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea acestei funcţii de
conducere.”

2. După articolul 66 se introduce un nou articol,
articolul 661, cu următorul cuprins:
„Art. 661. – Prin excepţie 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.”

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

4. La articolul 94, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„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.”
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Art. II. – Pentru beneficiarii pensiei de serviciu stabilite în
temeiul art. 731 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului
public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, calculată până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor Ordonanţei
de urgenţă 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 funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu acelaşi
nivel de salarizare şi pe aceeaşi funcţie publică. Aceste prevederi nu se
aplică persoanelor care beneficiază de pensia de serviciu actualizată în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

Art. III. – În termen de 30 de zile de la data publicării 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. 965/XXXV/3598/274/2015 al
secretarului general al Camerei Deputaţilor, secretarului general al
Senatului şi preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.

Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 6 februarie 2018, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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