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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL

Comisia pentru munca, familie 
protec^ie sociala

Nr. XXVII/362/2020

Comisia pentru 
constitutionalitate

Nr. LXVIII/2150/2020

RAPORTCOMUN
asupra

Legiipentru completarea art.lO din Legea nr.7/2006 privindstatutuifuncpionarului 
public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curfii Constitutionale

(L739/2018)

In conformitate cu prevederile art.149 alin. (1) si (2) din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i 
protec^ie sociala $i Comisia pentru constitutionalitate, prin adresa nr. L739/2018 au fost 
sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea reexamindrii Legii pentru 

completarea artlO din Legea nr.7/2006 privind statutui funcpionarului public parlamentar, ca 

urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 420/03/07/2019, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 883 dinl noiembrie 2019.

Legea adoptata de Parlament are ca obiect de reglementare completarea artlO din 

Legea nr. 7/2006 privind statutui funcpionarului public parlamentar, republicatd, cu 

modificarile $i completarile, cu doua noi prevederi, in sensu! in care sa nu se afle in situal:ie de 

incompatibilitate funcfionarul public parlamentar desemnat printr-un act administrativ, emis 

in condifiile legii, sa faca parte din consiliile de administrat:ie ale regiilor autonome sau 

societatilor aflate in subordinea, sub autoritatea ori sub controlul Camerei Deputatilor, 
Senatului sau Parlamentului ori sa participe in calitate de reprezentant al autorita^ii ori 
institufiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in 

temeiul actelor normative in vigoare §i aflate sub control parlamentar[l). De asemenea, nu 

este incompatibilitate functionarul public parlamentar care este reprezentantul secretarului 
general al Camerei Deputatilor in Consiliul de administrate al Regiei Autonome "Monitorul 
Oficial, potrivit art II din Legea nr.208/2018 pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei."
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Legea pentru completarea art 10 din Legea nr.7/2006 privind statutul 
funcpionarului public parlamentar a fost adoptata de Parlament §i trimisa la promulgare in 

data de 05 mai 2019, iar in data de 27 mai 2019, Presedintele Romaniei a depus o sesizare 

cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor legii.
In urma examinarii, Curtea Constitu^ionala a admis obiectia de 

neconstitutionalitate si, prin Decizia nr.420 din 03 iulie2019, a constatat ca dispozitiile art. 
unic [cu referire la art. 10 alin. (l^) lit, al din Legea nr.7/2006] din Legea pentru 

completarea artlO din Legea nr.7/2006 privind statutul funcpionarului public 

parlamentar sunt neconstitutionale.
Avand in vedere Decizia Curtii Constituf:ionale nr. 420/2019 ^i in conformitate cu 

prevederile din Regulamentul Senatului, republicat cu modificahle si completdrile uiterioare, 
Comisiile au luat in dezbatere Legea pentru completarea artlO din Legea nr.7/2006 

privind statutul funcpionarului public parlamentar in vederea punerii in acord a 

textului cu Decizia Curtii Constitutionale.
In urma finalizarii dezbaterilor, in §edintele din data de 03 decembrie 2019, respectiv 

11 februane 2020, reanalizand legea in raport cu obiectiile de neconstitutionalitate, membrii 
celor doua comisii au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte un raport de admitere cu 

un amendament admis. Amendamentul a fost formulat in vederea punerii in acord a 

textului de lege cu obiecpiile prevazute in Decizia Curpii Constitupionale nr.420/03 iulie 

2019, in speta eliminarea lit a) din dispozitiile textului articolului unic.
In consecinta, Comisia pentru munca, familie si protectie sociala si Comisia 

pentru constitutionalitate supun spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul 
comun de adoptare a Legii cu amendamente admise.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, 
republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitulia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7) pet. 2 

din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Presedinte,

Senator JojyROTARU Senator Nicu COI

Secretar, •c etar,

Senator^^oiian-Dorel BODOG Senator Ion ip SIBIHESCU
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AMENDAMENTE ADMISE
Propunere legislativa pentru completarea artlO din Legea Dr.7/2006 privind statutul func(ionarului public parlamentar

Propunere legislativa pentru completarea art.lO 
din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului 

public parlamentar

Amendament admiseNr crt

Art (Ij se modifica si avea urmatorul 
cuprins:

Amendament admis de 
cele doua comisii 
raportoare.
Text eliminat ca urmare 

Deciziei Curtii 
Constitutionale nr 420 
din 3 iulie 2019

1

„(1^) Nu se afla m situa^ie de 
incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) 
§i c), ftinclionarul public parlamentar care:

a) este desemnat printr-un act 
admini stratiV, emis in condiliile legii, sa faca parte din 
consiliile de administratie ale regiilor autonome sau 
societa^ilor aflate in subordinea, sub autoritatea ori sub 
controlul Camerei Deputa^ilor, Senatului sau 
Parlamentului, dupa caz, ori din cadrul unor 
organisme sau organe colective de conducere 
constituite in temeiul actelor normative in vigoare §i 
aflate sub control parlamentar;

b) este reprezentantul secretarului general 
al Camerei Deputa^ilor in Consiliul de administralie al 
Regiei Autonome «Monitorul Oficial», potrivit art. II 
din Legea nr. 208/2018 pentru modificarea §i 
completarea Legji iir. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al Romaniei.”

a
-se elimina

-nemodiiicat




