
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

 

L E G E 
 

pentru modificarea anexei nr. VIII la Legea-cadru  

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind 

statutul funcţionarului public parlamentar 
 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

Art. I. – La Capitolul I, litera A, punctul I din anexa nr. VIII la 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare,  

Nota de la litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind 

sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 

2. Salariul de bază de la nr. crt. 6 se aplică şi funcţiei de şef birou 

– personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, 

precum şi funcţiei de consilier care exercită atribuţii de coordonator pe 

perioadă determinată, stabilită prin hotărâre a Biroului permanent al 

Senatului sau al Camerei Deputaţilor, după caz.” 
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Art. II. – Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public 

parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Condiţiile de vechime în specialitate necesară pentru 

ocuparea funcţiilor publice parlamentare de conducere din structurile de 

specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se stabilesc de către 

birourile permanente reunite ale celor două Camere, iar vechimea minimă 

în specialitate necesară pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare 

de execuţie se stabileşte de către birourile permanente reunite ale celor 

două Camere, la propunerea secretarilor generali ai Camerei Deputaţilor 

şi Senatului.” 

 

2. După articolul 58 se introduce un nou articol, art. 581, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 581. – (1) Detașarea sau transferul funcționarului public 

parlamentar se dispune doar în cadrul autorităților publice sau al 

instituțiilor publice cărora li se aplică prezenta lege. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), detaşarea sau 

transferul se poate dispune de pe funcția publică parlamentară şi pe o 

funcție publică generală, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta 

lege. 

(3) Vechimea minimă în specialitate necesară funcțiilor publice 

parlamentare de execuție în vederea detaşării sau transferului în condiţiile 

alin. (2) se stabileşte de către birourile permanente reunite ale celor două 

Camere, la propunerea secretarilor generali ai Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, iar echivalarea acestora cu funcțiile publice generale este 

prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.” 

 

3. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată 

a funcţionarului public parlamentar, în situaţia prevăzută la alin. (1)  lit. f), 

pe o durată cumulată de cel mult 7 ani în perioada exercitării funcţiei 

publice parlamentare. Durata suspendării se stabileşte prin acordul 

părţilor.” 
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4. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 94. – (1) Prevederile art. 44, 73 şi 731 din prezenta lege se 

aplică în mod corespunzător şi personalului Curţii Constituţionale 

asimilat, potrivit legii, celui cu funcţii similare din structurile 

Parlamentului. 

(2) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi 

personalului Consiliului Legislativ – organ consultativ de specialitate al 

Parlamentului – şi membrilor acestuia. 

(3) Perioada în care personalul prevăzut la alin. (2) desfăşoară 

activitate în cadrul Consiliului Legislativ constituie vechime în structurile 

Parlamentului.” 

 

5. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având 

cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta lege. 

 

Art. III. – Începând cu luna următoare celei în care intră în 

vigoare prezenta lege, salariile de bază ale personalului din serviciile 

Parlamentului se stabilesc la nivelul maxim de salarizare aflat în plată în 

cadrul Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz, corespunzător 

fiecărei funcţii şi gradaţii de vechime în muncă. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în 

condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 

Nr. 



 
 

ANEXĂ 
 (Anexa nr. 2 la Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar) 

 

 

 

 

 

Echivalarea funcţiilor publice parlamentare cu funcţii publice generale 

 

 

 

 

 

Funcţia publică specifică din cadrul 

Parlamentului României care se 

echivalează 

Nivelul funcţiei 

publice 
Nivelul studiilor necesare 

Funcţia publică generală cu care se echivalează funcţia publică 

specifică 

Consilier parlamentar / expert 

parlamentar / consultant parlamentar 
execuţie 

Clasa I, studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă 

Cu funcţiile publice de execuţie de clasa I şi clasa a II-a, 

conform art. 392 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Referent execuţie  

Cu funcţiile publice de execuţie de clasa a II-a şi clasa a III-a, 

conform art. 392 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 


