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AVIZ 
asupra 

Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public  parlamentar 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, trimis cu adresa nr.PL-x 66 din 25 februarie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 18 februarie 2019, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar,  republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin demersul 
legislativ “se propun completări în ceea ce privește încetarea de drept a raportului de serviciu al 
funcționarilor publici parlamentari, precum și în privința modului de calcul al pensiei de serviciu, astfel 
încât să se elimine discrepanțele care apar între nivelurile pensiilor acordate, raportate la același nivel 
de salarizare și aceeași funcție publică, în funcție de momentul solicitării adeverinței, potrivit Legii 
nr.293/2015.”, potrivit Expunerii de motive. 

Potrivit prevederilor art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa desfășurată în 
sistem mixt din ziua de 8 aprilie 2021. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.2130 din 13 noiembrie 2018, conform căruia 
Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, avizul favorabil (societatea civilă)/nefavorabil 
(partea patronală) al Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa cu nr.5203 din 16 octombrie 
2018 şi avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.1025 din 
29 octombrie 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
de către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.  
                                  PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
       Mihai-Alexandru Badea         Ladányi  László-Zsolt 
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