
 
Parlamentul   României 

Camera Deputaţilor 
 

 
D E C I Z I E  

privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare  
din lunile iulie şi august 2016 

 
 
În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. p) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie. 
 

Art. 1. – (1) În perioada vacanţei parlamentare din lunile iulie şi august 2016, comisiile 
permanente ale Camerei Deputaţilor pot desfăşura activităţi în cadrul unui program de lucru care 
nu va depăşi 4 zile în fiecare lună, astfel cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Şedinţele comisiilor vor avea loc pe baza unui plan tematic, care se prezintă Biroului 
permanent. 

 
Art. 2. - (1) Şedinţele comisiilor se vor desfăşura la sediul Camerei Deputaţilor, cu 

respectarea prevederilor art. 47 – 59 din Regulament. 
(2) – Președinții comisiilor pot solicita Președintelui Camerei Deputaţilor, motivat, 

utilizarea autoturismelor repartizate comisiilor în vederea participării, în perioada vacanței 
parlamentare, la acțiuni neprogramate. Membrii Biroului permanent care asigură permanența la 
Camera Deputaţilor vor decide asupra celor solicitate, cu informarea ulterioară a Biroului 
permanent. Utilizarea autoturismelor se va face în condițiile art. 4 alin. (1) din Normativul privind 
utilizarea parcului auto central al Camerei Deputaţilor, aprobat de Biroul permanent cu nr. 
438/6.05.2009. 

 
Art. 3. - (1) Participarea deputaţilor la şedinţele comisiilor va fi înregistrată pe lista de 

prezenţă, ţinută de unul dintre secretarii acestora. 
(2) Listele de prezenţă vor fi trimise Biroului permanent în ziua fiecărei şedinţe, prin grija 

şi cu viza preşedinţilor comisiilor. 
 

Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din 
27 iunie 2016. 

 
PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

FLORIN IORDACHE 
 
 
Bucureşti, 27 iunie 2016 
Nr. 9 



CAMERA DEPUTAŢILOR         Anexa 
 

P R O G R A M U L  C O M I S I I L O R  P E R M A N E N T E   
în perioada vacanţei parlamentare 

( iulie – august 2016) 
 

Datele şedinţelor Nr. 
crt 

Denumirea comisiei 
iulie august 

1 Comisia pt. politică economică, reformă şi privatizare 4-7 26,29-31 

2 Comisia pt. buget, finanţe şi bănci - 22-25 

3 Comisia pt. industrii şi servicii 4-7 26,29-31 

4 Comisia pt.  transporturi şi infrastructură   4-7 26,29-31 

5 
Comisia pt. agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice 4-7 22-25 

6 
Comisia pt. drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale - - 

7 Comisia pt. administraţie publică şi amenajarea teritoriului  4-7 22-25 

8 Comisia pt. mediu şi echilibru ecologic   4-7 22-25 

9 Comisia pt. muncă şi protecţie socială 4-7 29-31 

10 Comisia pt. sănătate şi familie 4-7 23-26 

11 Comisia pt. învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  5-8 22-25 

12 Comisia pt. cultură, arte, mijloace de informare în masă 4-7 22-25 

13 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 4-7 29-31 

14 Comisia pt. apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 19,26 17,23 

15 Comisia pt. politică externă  11-14 29-31 

16 Comisia pt. cercetarea abuzurilor corupţiei şi pentru petiţii  4-7 22-25 

17 Comisia pt. regulament 4-7 26,29-31 

18 Comisia pt. tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 4-7 29-31 

19 Comisia pt. egalitate de şanse între femei şi bărbaţi  - - 

20 Comisia pt. comunităţile de români din afara graniţelor ţării - - 

21 Comisia pt. afaceri europene  1,5-7 26,29-31 

22  Comisia control SRI 1,4-6 26,29-31 

23 Comisia control SIE 25-28 22-25 

24 Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 4-8 25-29 

25 
Comisia pt. statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Cam. Deputaţilor şi Senatului  - - 

26 Comisia Cam. Deputaţilor şi Senatului pt. relaţia cu UNESCO 18,25 16,22 
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