
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 1/7

           COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 31.03.2010 
Nr. 26/963 

                                                                                                                  
 

 
 Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, republicată, trimis comisiei în vederea 
dezbaterii pe fond, cu adresa nr. PL.x 22 din  15 februarie 2010. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sulfina BARBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 31.03.2010 
Nr.  26/963 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată 

 
 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 22 din 15 februarie 2010, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege 
pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată, înregistrată cu nr.26/965 din 15 februarie 2010. 
 
 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1266/4.11.2009); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/191/3.03.2010); 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (Pl.x-22/2010); 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.62/23.02.2010); 
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• avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr.27/69/24.02.2010); 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.218/DPSG/28.01.2010).  
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 februarie 2010. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, în vederea stabilirii tipului de 
misiune pe care o îndeplineşte reprezentantul Camerei Deputaţilor şi Senatului pe lângă Parlamentul 
European, precum şi stabilirea cheltuielilor care pot fi decontate pe perioada misiunii sale în străinătate. 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a examinat 
proiectul de Lege sus-menţionat, în şedinţa din 31 martie 2010. 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 33 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, aprobarea  proiectului 
de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, republicată, cu amendamente admise prezentate în anexă. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92.alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Sulfina BARBU 
 

Andras Gyorgy Edler  
    
 
Întocmit, 
Consilier 
Sofia CHELARU   
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Anexă 
Amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text act normativ de 

bază 

 
Text Senat 

 
Textul propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea 
amenda-
mentului 
propus 

1. LEGEA 
nr. 7/2006 privind statutul 

funcţionarului public 
parlamentar 

LEGE 
pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale 

art.8 din Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public 
parlamentar, republicată. 

 

LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.7/2006 
privind statutul funcţionarului 

public parlamentar. 

 
Redactare în 
acord cu 
normele de 
tehnică 
legislativă. 

2.   Articol unic:  Alineatele (1) şi 
(2) ale  articolului 8 din Legea nr. 
7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.345 din 25 mai 2009, se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
  
 

Articol unic:  Legea nr. 
7/2006 privind statutul 
funcţionarului public 
parlamentar, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.345 din 25 mai 
2009, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează:  
 

 

3.  
 
 
 
Art.8. -  
 „(1) Se înfiinţează 
funcţia de reprezentant 
permanent al Camerei 

 
 
 
 
 
 „(1) Se înfiinţează funcţia de 
reprezentant al Camerei Deputaţilor, 
respectiv al Senatului pe lângă 

1. La articolul 8, alineatele 
(1) şi (2)  se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
 
Art. 8. – (1) Nemodificat. 
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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 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, 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, persoanei care are 
calitatea de reprezentant al Camerei 
Deputaţilor, respectiv al Senatului i se 
asigură  o indemnizaţie zilnică în 
valută, calculată conform legii la 
nivelul categoriei a II-a de diurnă, 
în vederea acoperirii cheltuielilor 
de hrană, a celor mărunte uzuale, 
precum şi a costului transportului 
în interiorul localităţii în care îşi 
desfăşoară activitatea şi i se 
decontează, în bază de documente 
justificative, cheltuielile privind 
cazarea 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Pe perioada misiunii sale în 
străinătate, persoanei care are 
calitatea de reprezentant al 
Camerei Deputaţilor, respectiv 
al Senatului i se asigură  o 
indemnizaţie zilnică în valută, 
calculată conform legii la nivelul 
categoriei I de diurnă, în 
vederea acoperirii cheltuielilor 
de hrană, precum şi a costului 
transportului în interiorul 
localităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea şi i se decontează, în 
baza documentelor justificative, 
cheltuielile privind cazarea şi 
întreţinerea spaţiului de locuit 
în străinătate, inclusiv  
utilităţile aferente, cheltuielile 
de birou privind telefonul, faxul 
şi internetul, cheltuielile privind 
asigurările de sănătate în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 
corectă. 
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Parlamentul European.”  
 

economic – pentru deplasări în 
interesul serviciului la şi de la 
Parlamentul European.”  
 

străinătate, cheltuielile privind 
biletele de avion – clasa 
economic – pentru deplasări în 
interesul serviciului la şi de la 
Parlamentul European precum 
şi cheltuielile de cazare 
aferente acestor deplasări.” 
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie 
 

4.  
__________________ 

 
__________________________ 

2. La articolul 20, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11) cu 
următorul cuprins:  
 
„(11) În funcţiile publice 
parlamentare de conducere 
din structurile Camerei 
Deputaţilor sau Senatului, 
pot fi numite şi persoanele 
angajate pe bază de 
contract individual  de 
muncă, până la organizarea 
concursului prevăzut de lege 
cu respectarea prevederilor 
art.12 alin. (1) şi (3).” 
 
  
Autor: Comisia pentru 
administraţie 
 

În dinamica 
activităţii din 
cadrul 
Parlamentului 
au apărut şi vor 
mai apărea 
situaţii de 
excepţie în care 
funcţiile publice 
parlamentare 
de conducere 
nu au putut şi 
nu pot fi 
ocupate doar 
de funcţionari 
publici 
parlamentari, 
întrucât în 
structurile 
respective nu 
existau sau nu 
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vor exista 
funcţionari 
publici 
parlamentari, ci 
doar salariaţi 
angajaţi pe 
bază de 
contract 
individual de 
muncă. În 
aceste condiţii, 
este necesară 
completarea 
Legii nr.7/2006 
pentru ca 
situaţiile de 
excepţie care 
vor apărea să 
poată fi 
soluţionate. 
 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR,  
 

Sulfina BARBU 
 

Andras Gyorgy Edler  
 

 
 
Întocmit, 
Consilier 
Sofia CHELARU 
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