
 

  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI     
 
Bucureşti, 22 octombrie 2019 
            Nr. 4c-13/721 

     AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar, trimis cu adresa nr. P.L.x. 387 din 18 septembrie 2019 şi 
înregistrată cu nr. 4c-13/721 din 23 septembrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 16 
septembrie 2019 ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 22 octombrie 2019. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.7/2006. 
Potrivit expunerii de motive, intervenţiile sunt justificate de modificările şi completările aduse asupra 
Legii nr.317/2004 prin Legea nr.234/2018, amendamente potrivit cărora funcţionarii publici şi personalul 
contractual din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sunt asimilaţi, ca rang şi 
salarizare, personalului corespunzător din cadrul Parlamentului. De asemenea, intervenţiile sunt 
justificate şi de clarificările care se impun în ceea ce priveşte anumite aspecte punctuale din cadrul 
actului normativ de bază. 

 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.329/24.04.2019.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 
                           PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                          Nicuşor HALICI                                       Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat 
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