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A V I Z 
asupra 

Proiectului de Lege pentru completarea art. 10 din  Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar 

              În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din 
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, trimis cu adresa nr. 
PLx. 61 din 25 februarie 2019, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr. 4c-
13/143/2019.  
            
             Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile 
art. 75 din  Constituţia  României,  republicată  şi  ale  art.  92  alin.(9)  pct.2, lit. j)  din  
Regulamentul  Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 18 februarie 2019.  
 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.10 din Legea 
nr.7/2006 în sensul că „nu se află în situaţia de incompatibilitate funcţionarul public 
parlamentar care este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să 
participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor 
organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în 
vigoare”. 

 În şedinţa din data de 12 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 
lege supus avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al Guvernului nr. 64 din 
21.01.2019 prin care se propune Parlamentului sa decidă asupra oportunităţii adoptării 
acestei iniţiative legislative, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1081 din 
14.11.2018 şi punctul de vedere nefavorabil al Consiliului Economic si Social nr. 5435 din 
30.10.2018. 
           În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu  
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă de 
către Biroul Permanent.  
             În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 

               PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 
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