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A V I Z 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 
privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a 

Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar  

 
                 În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 
privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, trimisă 
cu adresa nr.Pl-x 341 din 29.06.2009  şi înregistrată cu nr.31/651 din 30.06.2009. 
                Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională.  
                Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea legislativă în 
şedinţa din 24 iunie 2009. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din 8  septembrie  2009. 
                  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile 
magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, în sensul stabilirii unui singur sistem de 
calcul a pensiilor şi anume, cel reglementat de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.228 din 24.03.2009, avizul negativ al 
Consiliului Economic şi Social, nr.443 din 17.03.2009 şi punctul de vedere al Guvernului prin 
care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
                 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea  negativă a propunerii legislative întrucât normele privind 
fondul reglementării sunt incompatibile cu soluţiile legislative şi întreaga problematică 
reglementată în actele normative vizate. Totodată,  iniţiativa legislativă nu  respectă 
prevederile art.3, 57 şi 63 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, referitoare la elaborarea, modificarea şi abrogarea 
actelor normative, încălcându-se, astfel, prevederile art.74 alin.(4) din Constituţia României, 
republicată,  potrivit căruia propunerile legislative pot fi prezentate numai în forma cerută 
pentru proiectele de legi.

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor organice.  
                                              PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
                                              Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE 
Red.: consilier,  C. Păduroiu                                                                                          
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