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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE 
SOCIALĂ 

 
 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, cu modificările ulterioare 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 527 din 30 iunie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar, cu modificările ulterioare. 

 

 

Bucureşti 30 iunie 2015 
Nr. 4c-7/ 542 
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La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.360/15.04.2015) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reintroducerii pensiei 

de serviciu pentru această categorie de persoane. 

 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente pentru clarificarea 

unor aspecte privind aplicarea legii.   

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia 

României, republicată. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate voturi pentru (3 abţineri). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 iunie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
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 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexele la 

prezentul raport.  

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

   Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
Expert parlamentar Camelia Revenco 
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Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
0 1 3 5 
1. Titlul legii 

Lege privind modificarea si 
completarea Legii nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public 
parlamentar, cu modificările 
ulterioare 
 

Titlul legii 
Lege privind modificarea si completarea 
Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar 

 

2. Art. I - Legea nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată in Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 345/25 mai 
2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat   
 

 

3.  1. După articolul 73 se 
introduce un articol nou, art.731 cu 
următorul cuprins: 
 
 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
4.          Art. 731 - (1) Funcționarii 

publici parlamentari din structurile de 
specialitate ale Parlamentului au 
dreptul la asigurări sociale, în 
condițiile legii.  

(2) Funcționarii publici 
parlamentari cu un stagiu de cotizare 
de 30 de ani au dreptul la pensie 
pentru limită de vârstă la împlinirea 
vârstei standard de pensionare din 
sistemul public de pensii.  

(3) La împlinirea vârstei 
prevăzute la alin. (2), funcționarii 
publici parlamentari cu un stagiu de 
cotizare de 30 de ani, din care cel 
puțin 14 ani în structurile 
Parlamentului, beneficiază de pensie 
de serviciu în cuantum de 80% din 
media veniturilor brute realizate in 
ultimele 12 luni înainte de data 
pensionării. Pensia acordată nu poate 
depăşi nivelul salariului de bază brut, 
inclusiv sporurile, precum şi 
indemnizaţia de conducere şi salariul 
de merit din ultimele 12 luni 
anterioare datei pensionării, al 
funcţiei deţinute sau al funcţiei 
asimilate, după caz. 

 
 
 

Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
(3) La împlinirea vârstei prevăzute la 
alin.(2), funcţionarii publici parlamentari 
cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, din 
care cel puţin 14 ani în structurile 
Parlamentului, beneficiază de pensie de 
serviciu în cuantum de 80% din baza de 
calcul reprezentată de media veniturilor 
brute realizate în ultimele 12 luni înainte 
de data pensionării. Pensia acordată nu 
poate depăşi nivelul salariului de bază 
brut, inclusiv sporurile, precum şi 
indemnizaţia de conducere şi salariul de 
merit din ultimele 12 luni anterioare datei 
pensionării, al funcției deținute sau al 
funcţiei asimilate, după caz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
(4) Pentru fiecare an ce 

depășește vechimea de 14 ani în 
Parlament, se adaugă la cuantumul 
pensiei câte 1% din venit, fără a se 
putea depăși venitul brut avut la data 
pensionării.  

 
(5) Pensiile de serviciu stabilite 

în condițiile 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 
funcționarul public parlamentar aflat 
în activitate, cu acelaşi stagiu de 
cotizare, nivel de salarizare și funcție 
publică. Dacă în urma actualizării 
rezultă o pensie mai mică, se 
păstrează pensia aflată în plată.  

 
(6) Partea din pensia de 

serviciu  care depășește nivelul 
pensiei din sistemul asigurărilor 
sociale de stat se suportă din bugetul 
de stat. 

 
(7) Funcționarii publici 

parlamentari care au un stagiu de 
cotizare de 30 de ani, din care cel 
puțin 14 ani în structurile 
Parlamentului, pot solicita 

(4) Pentru fiecare an ce depăşeşte 
vechimea de 14 ani în Parlament, se 
adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din 
baza de calcul prevăzută la alin.(3), fără a 
depăşi venitul brut avut la data 
pensionării. 
 
(5) Pensiile de serviciu 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 acelaşi 
nivel de salarizare şi  pe aceeaşi funcţie 
publică. Dacă în urma actualizării rezultă o 
pensie mai mică, se păstrează pensia 
aflată în plată. 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 

Pentru o mai corectă formulare. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
pensionarea și înainte de împlinirea 
vârstei de pensionare prevăzută la 
alin.(2), dar nu mai devreme de 60 
de ani; dispozițiile  alin. (3)-(6) din 
prezenta lege se aplică în mod 
corespunzător.  

 
(8) De drepturile prevăzute la 

alin. (3), (5), (6) si (7) din prezenta 
lege beneficiază și funcționarii publici 
parlamentari cu un stagiu de cotizare 
de 30 de ani, din care în structurile 
Parlamentului între 4 - 14 ani; în 
acest caz cuantumul pensiei prevăzut 
la alin. (3) fiind micșorat cu 1% 
pentru fiecare an care lipsește din 
vechimea de 14 ani. 

 
       (9) La calculul stagiului de 
cotizare în structurile Parlamentului 
prevăzut la alin. (1) - (8) se ia în 
considerare, după caz, și perioada în 
care funcționarul public parlamentar a 
avut calitatea de deputat sau de 
senator. 
 
       (10) La îndeplinirea condițiilor 
de pensionare prevăzute la alin. (1) - 
(9), funcționarul public parlamentar 
optează pentru pensia calculată 
conform prevederilor prezentei legi 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
sau pentru pensia calculată în 
condițiile Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
 (11) Persoanele care 
îndeplinesc condițiile de pensionare 
prevăzute de prezenta lege 
beneficiază de prevederile alin. (1) – 
(8), după caz, chiar dacă la data 
pensionării ocupă o altă funcție sau 
au o altă ocupație, după caz. În acest 
caz, pensia se stabilește pe baza 
drepturilor salariale pe care le are un 
funcționar public parlamentar în 
activitate cu acelaşi stagiu de 
cotizare, nivel de salarizare și funcție 
publică.  
 

(12) De prevederile alin. (11) 
pot beneficia numai persoanele al 
căror raport de serviciu a încetat în 
condițiile art. 64 lit. a), b) și e) din 
prezenta lege. 

 
  
(13) Pensia de urmaş se cuvine 
copiilor si soţului supravieţuitor ai 
funcţionarului public parlamentar in 
condiţiile art.83-92 din Legea 
nr.263/2010 .  

 
 
 
 
 
(11)  Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile de pensionare prevăzute de 
prezenta lege beneficiază de prevederile 
alin.(1)-(8), după caz, chiar dacă la data 
pensionării ocupă o altă funcţie sau au o 
altă ocupație, după caz. În această 
situaţie, pensia se stabileşte pe baza 
drepturilor salariale pe care le are un 
funcționar public parlamentar în activitate 
cu acelaşi nivel de salarizare şi pe aceeaşi 
funcţie publică. 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
 
 (14) Normele cu privire la 
stabilirea pensiei de serviciu 
prevăzute de prezenta lege vor fi 
aprobate printr-o convenție încheiată 
între secretariatele generale ale celor 
două Camere ale Parlamentului, 
Consiliul Legislativ și Casa Națională 
de Pensii Publice, care se publică in 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 
 

(14 )Normele cu privire la stabilirea 
pensiei de serviciu prevăzute de prezenta 
lege vor fi aprobate prin ordin comun al 
secretarilor generali ai celor două Camere 
ale Parlamentului şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii Publice şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Autori: Membrii Comisiei 

 

 
 
 
Pentru o mai corectă formulare. 

5.  
2. Alineatul (5) al articolului 93 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (5) De prevederile art.41, 
art.43, art.73 şi art.731 beneficiază şi 
personalul prevăzut la art.5 alin.(4). 
 

Nemodificat   

6. 3. Alineatul (1) al articolului 94 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 Art.94 - (1) Până la adoptarea 
unui statut propriu, prevederile art. 
44, art.73 şi art.731 din prezenta lege 
se aplică şi funcţionarilor publici din 
cadrul Consiliului Legislativ - organ 
consultativ de specialitate al 
Parlamentului - şi membrilor 

3. Alineatul (1) al articolului 94 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 “Art.94 - (1) Prevederile art.44, 
art.73 şi art.731 din prezenta lege se 
aplică în mod corespunzător şi 
funcţionarilor publici din cadrul Consiliului 
Legislativ - organ consultativ de 
specialitate al Parlamentului - şi 
membrilor acestuia, precum şi 

 
 
Echivalent prevederilor art.II 
alin.(2) din Legea nr.221/2007 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.7/2006. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
acestuia.  
 

personalului Curţii Constituţionale 
asimilat, potrivit legii, celui cu funcţii 
similare din structurile 
Parlamentului.” 
 

7. Art.II. – Funcţionarii publici 
parlamentari şi asimilaţii acestora, 
pensionari  la data de 31 august 2010 
ale căror pensii au fost diminuate, 
precum şi cei pensionaţi după această 
dată care se încadrează în prevederile 
prezentei legi, beneficiază de 
drepturile de pensie stabilite în 
prezenta lege. Pensia acordată se 
calculează prin asimilare cu funcţiile 
corespunzătoare ale persoanelor 
aflate în activitate cu acelaşi stagiu 
de cotizare şi nivel de salarizare în 
cuantumul prevăzut  la alin.(3), (4) 
sau (8), după caz. Dispoziţiile art.731, 
alin.(5), (6) şi (13) se aplică în mod 
corespunzător. Aceste drepturi se 
acordă începând cu luna următoare 
depunerii cererii de acordare a 
pensiei. 
 

Art.II. - Funcţionarii publici 
parlamentari şi asimilaţii acestora, 
pensionari la data de 31 august 2010, ale 
căror pensii au fost diminuate, precum şi 
cei pensionaţi după această dată care se 
încadrează în prevederile prezentei legi, 
beneficiază, la cerere, de drepturile de 
pensie stabilite în prezenta lege.  
Pensia acordată se calculează prin 
asimilare cu funcţiile corespunzătoare ale 
persoanelor aflate în activitate cu acelaşi 
nivel de salarizare în cuantumul prevăzut 
la art.731 alin.(3), (4) sau (8), după caz, 
din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarilor publici parlamentari, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege. Dispoziţiile art.731 alin.(5), 
(6) şi (13) se aplică în mod corespunzător. 
Drepturile se acordă începând cu luna 
următoare depunerii cererii de acordare a 
pensiei. 

Pentru o mai corectă formulare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
 
Autori: Membrii Comisiei 

8.  
Art.III - Prevederile prezentei legi 
nu se aplică persoanelor care 
beneficiază de pensie de serviciu în 
temeiul hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile sau, după caz, 
a hotărârilor judecătoreşti definitive. 
 

 
Se elimină. 

 

9.  
Art.IV – Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

 
Art.III. - Nemodificat  
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Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  
Decizională 

1.  La articolul 40 , după alineatul (4) se 
introduc două noi alineate, alin. (5) şi 
(6), cu următorul cuprins: 
(5)  Funcţionarii  publici  parlamentari  care, 
potrivit legii, deţin certificate de securitate/ 
avize de securitate / autorizaţii de acces la 
informaţii clasificate secrete de stat, sau au 
acces în baza legii la astfel de informaţii şi 
gestionează date şi informaţii clasificate sau 
care nu sunt publice, beneficiază de un spor 
lunar de până la 25%,  calculat la salariul de 
bază.  
 
(6)  Locurile de muncă, nivelurile de 
secretizare, funcţiile şi mărimea concretă a 
sporului, pe niveluri de secretizare, se 
stabilesc  de  către secretarul  general  al  
Camerei  Deputaţilor, respectiv de secretarul  
general  al Senatului. 
 
Autor: deputat Nica Ciprian 

 

Argumente pentru susţinere: 

 
 

Argumente pentru 

respingere: 

Nu a fost susţinut 
 

 

Camera 
Deputaţilor 
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