Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Bucureşti,
Nr.

5 decembrie 2017
4c-7/128

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 12 din Legea
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
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa
nr.PLx 76/2017 din 1 februarie 2017,, cu dezbaterea pe fond
fond, în
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea
mpletarea art. 12 din
Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
parlamentar.

•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport
raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabill al Consiliului Legislativ (nr.646/6.07.2016)
(nr.646/6.07.2016)
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.4c-11/194/15.02.2017
11/194/15.02.2017)
avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului (nr.4c-6/35/28.02.2017
6/35/28.02.2017)
punctul de vedere al Guvernului (nr.
(nr.1938/13.10.2016).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea
art.12 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că pot
ocupa o funcţie publică parlamentară şi persoanele care ocupă funcţia de
consilier contractual dacă îndeplinesc condiţiile de vechime în respectiva
funcţie de minimum 5 ani.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice
organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
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La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 28 noiembrie 2017,
şi-au înregistrat prezenţa 22 de deputaţi, din totalul de 24 membri ai
comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri).
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22
decembrie 2016.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor
respingerea
proiectului
de
lege
din
următoarele
considerente:
Potrivit dispoziţiilor art.14 alin.(1) din Legea nr.7/2006, „numirea
funcţionarului public parlamentar se face pe post vacant, prin concurs sau
examen, după caz, în condiţiile prezentei legi.” Persoanele care au ocupat
o funcţie contractuală, indiferent de perioadă, trebuie să se supună
aceluiaşi cadru general de ocupare a funcţiei publice parlamentare,
întrucât norma care completează nu implică nicio derogare în acest sens.
Raportat la acest aspect nu se poate identifica ipoteza reglementată prin
propunerea legislativă.
Expunerea de motive nu este corelată cu dispozitivul legii, întrucât
în expunere se face referire la consilieri angajaţi cu contracte civile, iar în
lege la consilieri contractuali, or, din punct de vedere juridic, cele două
noţiuni sunt diferite.
De asemenea, ocuparea unei funcţii publice se face cu respectarea
unor principii general valabile de la care nu se poate deroga în sensul
creării unui alt sistem de carieră, de natură a genera situaţii discriminatorii
în cadrul aceleiaşi categorii de funcţii publice.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
Expert parlamentar Camelia Revenco
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