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AVIZ 

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, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, trimisă cu adresa nr. Pl-x 259 din  6 mai 2009 şi înregistrată cu 
nr. 31/500 din  7 mai 2009. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă la data de 4 
mai 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din  25 mai 2009. 

Proiectul de lege 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, iar la eliberarea din funcţia de şef de departament sau de 
director general din motive neimputabile, se va proceda la reîncadrarea persoanei respective într-o 
funcţie publică parlamentară corespunzătoare pregătirii profesionale.  

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr.126/03.03.2009 şi punctul de vedere 
al Guvernului, transmis cu adresa nr. 704/24.03.2009, prin care nu susţine iniţiativa legislativă, 
întrucât expunerea de motive nu este suficient fundamentată şi lipsesc elementele concrete care să 
motiveze în mod obiectiv justificarea soluţiei legislative preconizate. De asemenea, se apreciază că 
expunerea de motive nu cuprinde nici un argument de natură să releve deficienţa sau insuficienţa 
actualului cadru normativ incident cu privire la materia de referinţă. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au constatat că dispoziţiile propuse a fi 
abrogate prin propunerea legislativă au fost deja abrogate prin intrarea în vigoarea a Legii nr. 
113/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar, şi, prin urmare, iniţiativa legislativă nu mai are obiect. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor organice.  

 
                                        PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
                                        Daniel BUDA                   Gabriel ANDRONACHE 
 
Consilier, Cecilia Păduroiu 


		2009-05-25T15:57:38+0300
	Florica D. Manole




