
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 
 
 
 
 

 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Art. I. – Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 
din 16 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
 
 1. La articolul 5, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(21) Persoanele care desfăşoară activităţi de specialitate la 
Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la 
cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente, la cabinetele liderilor 
grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare pot fi încadrate ca 
funcţionar public parlamentar pe perioadă nedeterminată, funcţionar 
public parlamentar pe perioadă determinată sau personal contractual.” 
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 2. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 71. – (1) Se înfiinţează funcţia de reprezentant permanent al 
Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului, pe lângă Parlamentul 
European, ca angajat contractual al Camerei Deputaţilor şi/sau al 
Senatului, după caz, salarizat la nivelul funcţiei publice parlamentare de 
şef departament sau director general. 
 (2) Pe perioada misiunii sale în străinătate, persoana care are 
calitatea de reprezentant permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv al 
Senatului, decontează, pe bază de documente justificative, cheltuielile 
privind chiria şi întreţinerea spaţiului de locuit în străinătate, inclusiv 
utilităţile aferente, cheltuielile de birou privind telefonul, faxul şi 
internetul, cheltuielile privind asigurările de sănătate în străinătate şi 
cheltuielile privind biletele de avion – clasa economic – pentru deplasări 
în interesul serviciului la şi de la Parlamentul European. 
 (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă 
modificările corespunzătoare în structura bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.” 
 
 3. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 
 
 4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului sau 
concursului pentru promovarea într-o funcţie parlamentară superioară se 
aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, respectiv de Biroul 
permanent al Senatului, la propunerea secretarilor generali ai acestora.” 
 
 5. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 27. – (1) Planul de formare şi perfecţionare profesională se 
aprobă de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului, la 
propunerea secretarului general al fiecărei Camere, cu consultarea 
sindicatului.” 
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 6. La articolul 41 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi 
(3), cu următorul cuprins: 
 „(2) Secretarilor generali şi secretarilor generali adjuncţi  ai 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, care nu au domiciliul în municipiul 
Bucureşti li se asigură cazare la hotel sau, în cazul în care nu beneficiază 
de cazare la hotel, li se acordă, pe noapte, 70% din tariful minim 
negociat cu unităţile hoteliere pentru cazarea unui deputat sau senator. 
 (3) Secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti 
beneficiază, lunar, de 4 deplasări dus-întors între municipiul Bucureşti şi 
localitatea în care îşi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale căror 
cheltuieli se decontează în condiţiile legii.” 
 
 7. La articolul 71, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 71. – (1) Funcţionarii publici parlamentari al căror raport de 
serviciu a încetat pentru motive neimputabile în condiţiile art. 62 lit. d) şi 
art. 64 beneficiază de o indemnizaţie egală cu 7 salarii lunare brute, care 
se impozitează potrivit legii. În sensul prezentului articol, prin salariu 
lunar brut se înţelege salariu de bază brut lunar şi sporurile din ultima 
lună de activitate.” 
 
 8. La articolul 72, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(5) Pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş, stabilite în condiţiile 
prezentei legi se actualizează prin aplicarea la cuantumul pensiei de 
serviciu aflate în plată a procentului de majorare a salariului de bază de 
care beneficiază funcţionarul public parlamentar aflat în activitate, cu 
aceeaşi vechime, nivel de salarizare şi funcţie publică. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie mai mică se păstrează pensia aflată în plată.” 
 
 9. După articolul 73 se introduc două noi articole, articolele 731 
şi 732, cu următorul cuprins: 
 „Art. 731. – La calculul vechimii în structurile Parlamentului 
prevăzute la art. 72 şi 73 se ia în considerare, după caz, şi perioada în 
care funcţionarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de 
senator. 
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 Art. 732. – La îndeplinirea condiţiilor de pensionare prevăzute la 
art.72, 73, 731, funcţionarul public parlamentar optează pentru pensia 
calculată conform prevederilor prezentei legi sau pentru pensia calculată 
în condiţiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
ori ale altor legi speciale din cadrul sistemului public.” 
 
 10. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 911, 
cu  următorul cuprins: 
 „Art. 911. – Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu 
prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate printr-o convenţie încheiată 
între secretariatele generale ale celor două Camere ale Parlamentului, 
Consiliul Legislativ şi Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de 
Asigurări Sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.” 

 
 Art. II. – Prevederile alin. (21) al art. 5 din Legea nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, 
se aplică de la data de 1 ianuarie 2010. 

 
 Art. III. – (1) Prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege se 
aplică şi funcţionarilor publici parlamentari al căror raport de serviciu a 
încetat în condiţiile art. 62 lit. d) şi art. 64 din Legea nr.7/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 (2) Cheltuielile suplimentare determinate prin acordarea 
indemnizaţiei potrivit alin. (1) vor fi asigurate prin bugetul Camerei 
Deputaţilor, respectiv al Senatului, în mod eşalonat în cursul anilor 2009 
şi 2010. 
 (3) Procedura privind plata cheltuielilor care rezultă din aplicarea 
prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 7/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se 
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aprobă de Biroul Permanent al fiecărei Camere, la propunerea 
secretarilor generali ai acestora. 

 
 Art. IV. – Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă, la propunerea Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, 
modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor celor 
două Camere pe anul 2009. 

 
 Art. V. – Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 
din 16 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE  
SENATULUI 

  
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoană 
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