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   Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu adresa 
nr.Pl.-x 259 din 6 mai 2009, înregistrată sub nr.26/447 din 7 mai 2009. 
 
 
   
 

PREŞEDINTE, 

Sulfina BARBU 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr.Pl.x 259 din 6 
mai 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, înregistrată sub nr.26/447 din 7 mai 2009. 
 
 La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.126 din 03.03.2009; 
- Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative (nr. 

704/DRP/24.03.2009). 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Pl-x 

259/2009 din 25 mai 2009; 
 - avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
nr.27/328 din 20 mai 2009. 
 Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor. 
 Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în  şedinţa 
din 10 iunie 2009.  
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul abrogării art.17 alin.(4) şi (5) potrivit 
cărora la eliberarea din funcţia de secretar general sau din cea de secretar 
general adjunct din motive neimputabile, prin grija Biroului permanent al 
fiecărei Camere a Parlamentului se va proceda la reîncadrarea persoanei 
respective într-o funcţie publică parlamentară corespunzătoare înalţilor 
funcţionari publici (alin.4), iar la eliberarea din funcţia de şef de departament 
sau director general din motive neimputabile, se va proceda la reîncadrarea 
persoanei respective într-o funcţie publică parlamentară corespunzătoare 
pregătirii profesionale. 
 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai  
2009. 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 29 deputaţi, din 
totalul de 31 membri ai Comisiei. 
 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea  propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, întrucât, dispoziţiile propuse a fi abrogate prin această iniţiativă 
legislativă au fost abrogate prin intrarea în vigoare a Legii nr.113/2009 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, şi, prin urmare propunerea legislativă nu 
mai are obiect. 
 
 
   

PREŞEDINTE,            SECRETAR,   

          Sulfina BARBU           Mihai Cristian APOSTOLACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier, Sofia CHELARU 
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