
 
 
 
 
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
 
 

RAPORT 
privind modificarea şi completarea  

 Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 
 
 

  În data de 22 februarie 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a discuta un proiect de 

Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de membrii comisiei în cpnformiatte cu 

prevederile art.59 pct.15. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, 

, domnul deputata Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz- Grupul paralmentar PSD, domnul deputat  Varga Attila – 
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Grupul parlamentar UDMR, domnul Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţi, şi domnul deputat Mircea 

Grosaru - Grupul Minorităţilor Naţionale. De asemenea, la lucrările comisiei a participat şi domnul deputat Rîzvan 

Turea - Grupul deputaţilor independenţi ,care l-a înlocuit pe dl deputat Eugen Nicolicea în a doua parte a lucrărilor. 

De la lucrările comisiei a absentat : domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentarPNL. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a 

raportului aferent. 
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I. AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de  Comisie Motivare 

1.  Proiect de Hotărâre privind modificarea şi 
completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

 

2.  Art.I. – Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.8 din 24 februarie 
1994, republicat, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 

Tehnică legislativă 

3. Art. 31. - (1) Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor are 
următoarele atribuţii: 
----------------------------------- 
c) supune aprobării Camerei 
Deputaţilor regulamentul acesteia, 
precum şi propunerile de 
modificare;  
------------------------------------- 
g) hotărăşte, în cazul iniţiativelor 
legislative, reţinerea lor spre 
dezbatere şi adoptare ca primă 

La Art.31, alin.(1), lit. c), g), i), j), l) se 
abrogă 
 
Autor : Comisia pentru Regulament  

Atribuţiile respective sunt 
preluate de Comitetul 
liderilor grupurilor 
parlamentare 
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Cameră sesizată sau trimiterea la 
Senat a celor pentru care Camera 
Deputaţilor este Cameră 
decizională;  
------------------------------------- 
i) întocmeşte proiectul ordinii de 
zi a şedinţelor Camerei 
Deputaţilor şi al programului de 
lucru al acesteia, pe care le 
transmite Comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare spre 
dezbatere şi aprobare; 
j) rezolvă orice sesizare privind 

situaţia de incompatibilitate, 
vacantare, blocaj, obstrucţionare 
sau comportament abuziv din 
partea biroului comisiei sau a unui 
grup de deputaţi al unei comisii 
permanente, nerezolvată de 
comisia respectivă;  
--------------------------------------- 

l) supune spre aprobare Camerei 
Deputaţilor componenţa 
delegaţiilor permanente la 
organizaţiile parlamentare 
mondiale sau regionale, pe baza 
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consultării grupurilor parlamentare 
şi cu respectarea configuraţiei 
politice iniţiale a Camerei;  
 

 
4.   La art.33, după lit.c) se introduce o nouă 

literă, lit.c1), cu următorul cuprins: 
c1) propune sistarea dezbaterilor în cazul 
în care se consideră că se obstrucţionează 
activitatea plenului; 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 

5.  
 
Art. 37. - Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare este 
alcătuit din liderii grupurilor 
parlamentare constituite conform 
configuraţiei politice a Camerei şi 
are următoarele atribuţii: 
a) aprobă ordinea de zi a 
şedinţelor Camerei Deputaţilor şi 
programul de lucru al acesteia, 
precum şi modificările sau 
completările aduse ordinii de zi ori 
programului de lucru;   
b) propune plenului Camerei 

Articolul 37 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 37 – Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare este alcătuit din liderii 
grupurilor parlamentare constituite 
conform configuraţiei politice a Camerei 
şi are următoarele atribuţii: 
a) supune aprobării Camerei Deputaţilor 
regulamentul acesteia, precum şi 
propunerile de modificare; 
b) hotărăşte, în cazul iniţiativelor 
legislative, reţinerea lor spre dezbatere şi 
adoptare ca primă Cameră sesizată şi 
repartizarea acestora către comisiile 
Camerei sau trimiterea la Senat a celor 

 
Se preiau anumite atribuţii 
ale Biroului permanent şi 
se încredinţează 
Comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare 
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Deputaţilor modul de organizare a 
dezbaterilor în plenul Camerei 
Deputaţilor prin alocarea pentru 
fiecare grup parlamentar, în 
funcţie de ponderea sa în numărul 
total al deputaţilor, a timpului 
afectat pentru luările de cuvânt în 
şedinţa plenară a Camerei 
Deputaţilor; alocarea timpului 
afectat dezbaterilor este 
obligatorie la dezbaterile politice 
şi facultativă la dezbaterile 
generale asupra unui proiect de 
lege sau asupra unei propuneri 
legislative;  
c) poate include în ordinea de zi 
dezbaterea unui proiect de lege 
sau a unei propuneri legislative la 
care termenul de depunere a 
raportului a fost depăşit.  

 

pentru care Camera Deputaţilor este 
cameră decizională; 
c) întocmeşte proiectul ordinii de zi a 
şedinţelor Camerei Deputaţilor şi al 
programului de lucru al acesteia; 
d) dezbate şi soluţionează, pe baza 
punctului de vedere, al comisiei sesizate în 
fond, orice sesizare privind situaţia de 
incompatibilitate, vacantare, blocaj, 
obstrucţionare sau comportament abuziv 
din partea biroului comisiei sau a unui 
grup de deputaţi al unei comisii 
permanente, nerezolvată de comisia 
respectivă; 
e) supune spre aprobare Camerei 
Deputaţilor componenţa delegaţiilor 
permanente la organizaţiile parlamentare 
internaţionale sau regionale, pe baza 
consultării grupurilor parlamentare şi cu 
respectarea configuraţiei politice a 
Camerei; 
f) poate organiza consultări cu societatea 
civilă pentru analiza oportunităţii 
reglementarii. Consultarea  poate include 
organizarea de dezbateri publice, deschise 
participării cetăţenilor interesaţi, pe 
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marginea unor subiecte de interes general; 
g) propune plenului Camerei Deputaţilor 
modul de organizare a dezbaterilor în 
plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea 
pentru fiecare grup parlamentar, în funcţie 
de ponderea sa în numărul total al 
deputaţilor, a timpului afectat pentru 
luările de cuvânt în şedinţa plenară a 
Camerei Deputaţilor; alocarea timpului 
afectat dezbaterilor este obligatorie la 
dezbaterile politice şi facultativă la 
dezbaterile generale asupra unui proiect de 
lege sau asupra unei propuneri legislative;  
h) poate include în ordinea de zi 
dezbaterea unui proiect de lege sau a unei 
propuneri legislative la care termenul de 
depunere a raportului a fost depăşit.  
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

6.  
Art. 38. - (1) Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare hotărăşte 
cu majoritatea rezultată din 
ponderea votului fiecărui membru 
prezent. Ponderea este dată de 
proporţia grupului parlamentar 

Articolul 38 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art.38 – (1) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare din Camera Deputaţilor se 
întruneşte săptămânal, de regulă miercurea 
şi ori de câte ori este nevoie, la cererea 
preşedintelui Camerei Deputaţilor sau a 

 
Resistematizare a textului 
art.38 în funcţie de textele 
propuse de către iniţiatorii 
proiectului de hotărâre 
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reprezentat de lider în numărul 
total al deputaţilor, conform 
configuraţiei politice a Camerei.  
(2) La lucrările Comitetului 
liderilor grupurilor parlamentare 
din Camera Deputaţilor participă, 
fără drept de vot, preşedintele 
Camerei Deputaţilor şi, dacă este 
cazul, reprezentantul Guvernului 
României sau preşedintele 
comisiei parlamentare care a 
depăşit termenul de depunere a 
raportului.  
(3) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare din Camera 
Deputaţilor se întruneşte 
săptămânal, de regulă miercurea şi 
ori de câte ori este nevoie, la 
cererea unui lider de grup 
parlamentar, a preşedintelui 
Camerei Deputaţilor sau a 
Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor.  
(4) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare se întruneşte şi 
lucrează în mod regulamentar în 

unui lider de grup parlamentar.  
(2) La lucrările Comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare din Camera 
Deputaţilor participă, fără drept de vot, 
preşedintele Camerei Deputaţilor, care 
prezidează lucrările acestuia. Comitetul 
liderilor grupurilor parlamentare poate 
invita, dacă este cazul, reprezentantul 
Guvernului României şi/sau preşedinţii 
comisiilor parlamentare.  
(3) Liderul unui grup parlamentar poate 
desemna un membru al grupului pe care îl 
conduce să îl înlocuiască la lucrările 
Comitetului grupurilor parlamentare. 

(4) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare vizează realizarea 
consensului în ceea ce priveşte chestiunile 
asupra cărora a fost sesizat. În cazul in 
care nu se realizeaza consensul, se 
procedează la vot.  
(5) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare hotărăşte cu majoritatea 
rezultată din ponderea votului fiecărui 
membru prezent. Ponderea este dată de 
proporţia grupului parlamentar reprezentat 
de lider în numărul total al deputaţilor, 
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prezenţa a mai mult de jumătate 
din numărul liderilor grupurilor 
parlamentare, care reprezintă 
majoritatea deputaţilor, fiind 
prezidat de preşedintele Camerei 
Deputaţilor. 

conform configuraţiei politice a Camerei.  
(6) În cazul în care Comitetul liderilor de 
grup nu se poate întruni, atribuţiile sunt 
preluate de plenul Camerei Deputaţilor. 

 
Autor : Comisia pentru Regulament 
 

7.  
 
Art.45.- (1) În prima lor şedinţă, 
convocată de Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor, comisiile 
permanente îşi aleg birourile, 
compuse din câte un preşedinte, 2 
vicepreşedinţi şi 2 secretari, cu 
excepţia Comisiei pentru 
regulament, al cărei birou este 
compus din preşedinte, un 
vicepreşedinte şi 2 secretari. 
Funcţiile din biroul Comisiei 
pentru regulament sunt ocupate în 
ordinea mărimii grupurilor 
parlamentare.  
 

Articolul 45 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
(1) În prima lor şedinţă, convocată de 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, 
comisiile permanente îşi aleg birourile, 
compuse din câte un preşedinte, 2-3 
vicepreşedinţi şi 2-3 secretari, cu excepţia 
Comisiei pentru regulament, al cărei birou 
este compus din preşedinte, un 
vicepreşedinte şi 2 secretari. Funcţiile din 
biroul Comisiei pentru regulament sunt 
ocupate în ordinea mărimii grupurilor 
parlamentare.  
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
 
Majorarea Birourilor 
comisiilor permite o mai 
flexibilitate în negocierea 
funcţiilor de către liderii 
grupurilor parlamentare. 

8.  După alin.5 al art.45 se introduce un 
nou alineat 6, care va avea următorul 

Prin similitudine cu 
prevederile art.44. 
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cuprins : 
(6) Dacă grupurile parlamentare nu 
ajung la un acord asupra funcţiilor 
prevăzute la art.45 alin.(2), Camera 
Deputaţilor hotărăşte cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi. 
Autor : dep. Varga Attila  
 

9. Art. 47. - Preşedintele comisiei: 
d) asigură reprezentarea comisiei 
în raporturile cu Guvernul 
României, cu Biroul permanent al 
Camerei şi cu celelalte comisii ale 
Camerei Deputaţilor şi ale 
Senatului;  
 

 

 La articolul 47, lit.d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
d) asigură reprezentarea comisiei în 
raporturile cu Guvernul României, cu 
Biroul permanent al Camerei, cu 
Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare şi cu celelalte comisii ale 
Camerei Deputaţilor şi ale Senatului;  
Autor : Comisia pentru Regulament 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 

10 Art. 62. - Biroul permanent 
trimite, spre examinare şi în 
vederea elaborării rapoartelor, 
proiectele de legi, propunerile 
legislative, proiectele de hotărâri 
ale Camerei şi amendamentele 
formulate de către Guvern 
comisiei permanente sesizate în 
fond, în competenţa căreia intră 

Articolul 62 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.62. Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare trimite, spre examinare şi 
în vederea elaborării rapoartelor, 
proiectele de legi, propunerile legislative, 
proiectele de hotărâri ale Camerei şi 
amendamentele formulate de către Guvern 
comisiei permanente sesizate în fond, în 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 



 11

materia reglementată prin 
proiectul sau propunerea 
respectivă. Acesta poate sesiza şi 
alte comisii pentru a-şi da avizul 
cu privire la lucrarea respectivă.  
 

competenţa căreia intră materia 
reglementată prin proiectul sau propunerea 
respectivă. Acesta poate sesiza şi alte 
comisii pentru a-şi da avizul cu privire la 
lucrarea respectivă.  
Autor : Comisia pentru Regulament 

11  
 
Art. 63. - În cazul în care Biroul 
permanent sesizează în fond două 
sau mai multe comisii asupra unei 
iniţiative legislative, comisiile 
respective vor redacta un raport 
comun. În cazul în care comisiile 
sesizate în fond lucrează 
împreună, conducerea şedinţelor 
se va realiza prin rotaţie de 
preşedinţii comisiilor.  

Articolul 63 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.63. Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare poate sesiza  în fond cel 
mult  două comisii asupra unei iniţiative 
legislative. Acestea vor redacta un raport 
comun.  
Autor : dep. Varga Attila  
 

Pentru o mai bună 
derulare a procesului 
legislativ 

12 Art. 64. - (1) Orice comisie 
permanentă poate solicita motivat 
Biroului permanent să 
întocmească un raport, să participe 
la întocmirea unui raport comun 
sau să îşi dea avizul asupra unui 
proiect de lege ori a unei 
propuneri legislative trimise spre 

La articolul 64 alin.(1), (4) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art.64 – (1) Orice comisie permanentă 
poate solicita motivat Comitetului 
liderilor grupurilor parlamentare să 
întocmească un raport, să participe la 
întocmirea unui raport comun sau să îşi 
dea avizul asupra unui proiect de lege ori a 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 
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examinare altei comisii.  
--------------------------------- 
 
(4) Dacă o comisie permanentă 
consideră că un proiect de lege sau 
o propunere legislativă cu care a 
fost sesizată nu este de competenţa 
sa, aceasta poate solicita motivat 
Biroului permanent, în cel mult 3 
zile de la sesizarea ei, trimiterea 
respectivei iniţiative legislative 
altei comisii. 
 
(5) În cazul în care Biroul 
permanent refuză solicitările 
comisiilor prevăzute la alin. (1) şi 
(4), Camera hotărăşte prin vot.  

 

unei propuneri legislative trimise spre 
examinare altei comisii.  
-------------------------- 

(4) Dacă o comisie permanentă consideră 
că un proiect de lege sau o propunere 
legislativă cu care a fost sesizată nu este 
de competenţa sa, aceasta poate solicita 
motivat Comitetului liderilor grupurilor 
parlamentare, în cel mult 3 zile de la 
sesizarea ei, trimiterea respectivei 
iniţiative legislative altei comisii.  
 
 
(5) În cazul în care Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare refuză 
solicitările comisiilor prevăzute la alin. (1) 
şi (4), Comisiile pot cere plenului 
Camerei să se pronunţe prin vot.   
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
 
 
Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38. 
 

13  După alin.5 al art.64 se introduce un 
nou alineat 6, care va avea următorul 
cuprins : 
 (6) În cazul în care sunt sesizate în fond 
două comisii şi acestea nu reuşesc să 
depună raportul timp de două sesiuni, 
Biroul permanent poate decide 

Pentru fluidizarea 
procesului legislativ. 
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sesizarea cu respectivul proiect de lege a 
uneia dintre cele două comisii. 
 
Autor : dep. Varga Attila  
 

14  Art.67 .- (2) Raportul va cuprinde 
propuneri motivate privind 
admiterea fără modificări a actului 
examinat, respingerea acestuia sau 
admiterea lui cu modificări şi/ori 
completări şi se înaintează 
Biroului permanent.  
 

La articolul 67, alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2) Raportul va cuprinde propuneri 
motivate privind admiterea fără modificări 
a actului examinat, respingerea acestuia 
sau admiterea lui cu modificări şi/ori 
completări.  
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 

15 Art. 69. - (1) Termenul de 
depunere a raportului în cazul în 
care Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată, este de 14 
zile şi este de 60 de zile in cazul în 
care Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. Modificarea 
acestor termene poate fi aprobată 
de Biroul permanent de cel mult 
două ori, din propria iniţiativă sau 
la solicitarea scrisă a preşedintelui 
comisiei sesizate în fond”.  

La articolul 69, alin.(1) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
Art. 69. -(1) Termenul de depunere a 
raportului în cazul în care Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată, 
este de cel mult 14 zile şi de cel mult  60 
de zile in cazul în care Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. Modificarea 
acestor termene poate fi aprobată de 
Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare de cel mult două ori, din 
propria iniţiativă sau  la solicitarea scrisă a 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 
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-------------------------------------- 
 
(3) Biroul permanent poate stabili 
adoptarea în procedură de urgenţă 
în cazul proiectelor de legi care 
privesc ratificarea unor tratate şi 
convenţii internaţionale sau 
acorduri de împrumut. 
 

preşedintelui comisiei sesizate în fond.  
-------------------------------- 
(3) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare poate stabili adoptarea în 
procedură de urgenţă în cazul proiectelor 
de legi care privesc ratificarea unor tratate 
şi convenţii internaţionale sau acorduri de 
împrumut. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
 
Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 

16 Art. 80. - (2) În acest scop Biroul 
permanent va propune Camerei 
Deputaţilor, după consultarea 
grupurilor parlamentare, un număr 
de 7 deputaţi care vor face parte 
din comisia de mediere, 
urmărindu-se respectarea 
configuraţiei politice a Camerei 

La articolul 80, alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(2) În acest scop Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare va propune 
Camerei Deputaţilor un număr de 7 
deputaţi care vor face parte din comisia de 
mediere, urmărindu-se respectarea 
configuraţiei politice a Camerei. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 

17 Art. 86. - (1) Proiectul ordinii de 
zi şi proiectul programului de 
lucru ale Camerei Deputaţilor 
pentru săptămâna următoare se 
întocmesc de Biroul permanent. 
 
 
 

 Articolul 86 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.86 (1) Proiectul ordinii de zi şi 
proiectul programului de lucru ale 
Camerei Deputaţilor pentru săptămâna 
următoare se întocmesc de Comitetul 
liderilor grupurilor parlamentare. 
 

Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 
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(2) Biroul permanent, din proprie 

iniţiativă sau la solicitarea 
motivată a iniţiatorului, poate 
include în proiectul ordinii de zi 
dezbaterea unui proiect de lege 
sau a unei propuneri legislative la 
care termenul de depunere a 
raportului a fost depăşit 

 
(2) Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare, din proprie iniţiativă sau la 
solicitarea motivată a iniţiatorului, poate 
include în proiectul ordinii de zi 
dezbaterea unui proiect de lege sau a unei 
propuneri legislative la care termenul de 
depunere a raportului a fost depăşit. 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
Corelare necesară cu 
textele aprobate la art.31, 
37 şi 38 

18 Art. 87. - (2) Proiectele de legi şi 
propunerile legislative se înscriu 
în proiectul ordinii de zi în termen 
de cel mult 5 zile de la primirea de 
către Biroul permanent a 
raportului comisiei sesizate în 
fond, în cazul în care Camera 
Deputaţilor a fost sesizată ca 
primă Cameră, şi în termen de cel 
mult 7 zile pentru cele în care este 
Cameră decizională. 
(3) Proiectele de hotărâri se 

înscriu în proiectul ordinii de zi, în 
termen de cel mult 5 zile de la 
primirea de către Biroul 
permanent a raportului comisiei 

La articolul 87, alin.(2), (3) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(2) Proiectele de legi şi propunerile 

legislative se înscriu în proiectul ordinii de 
zi în termen de cel mult 5 zile de la 
aprobarea rapoartelor comisiilor 
sesizate în fond, în cazul în care Camera 
Deputaţilor a fost sesizată ca primă 
Cameră, şi în termen de cel mult 7 zile 
pentru cele în care este Cameră 
decizională. 
(3) Proiectele de hotărâri se înscriu în 

proiectul ordinii de zi, în termen de cel 
mult 5 zile de la aprobarea raportului 
comisiei sesizate în fond. 
  

 
Precizarea momentului în 
care este finalizată această 
etapă a procesului 
legislativ 
 
 
 
 
 
 
Precizarea momentului în 
care este finalizată această 
etapă a procesului 
legislativ 
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sesizate în fond. 
(5) Alte propuneri sau documente 

decât cele din domeniul legislativ 
se transmit Biroului permanent, 
pentru a fi incluse în proiectul 
ordinii de zi, cu cel puţin două zile 
înainte de şedinţa Comitetului 
liderilor grupurilor parlamentare, 
dacă prin lege, prin prezentul 
regulament sau prin hotărâre a 
Camerei Deputaţilor nu se prevede 
un termen mai scurt. 

 
(5) Alte propuneri sau documente decât 
cele din domeniul legislativ se transmit 
Comitetului liderilor grupurilor 
parlamentare, pentru a fi incluse în 
proiectul ordinii de zi.  
 
 
 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
Armonizare cu prevederile 
art.31 şi art.37 

19 Art. 92. - (3) În cazul 
propunerilor legislative depuse în 
condiţiile alin. (1), preşedintele 
Biroului permanent solicită avizul 
Consiliului Legislativ şi punctul 
de vedere sau informarea, după 
caz, a Guvernului, care trebuie 
depuse în maximum 15 zile de la 
data solicitării. Punctul de vedere 
al Guvernului poate conţine şi 
amendamente. 
------------------------------------ 
(5) În cazul în care Consiliul 

Legislativ sau Guvernul nu 

La articolul 92, alin. (3) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(3) În cazul propunerilor legislative 

depuse în condiţiile alin. (1), preşedintele 
Camerei Deputaţilor solicită avizul 
Consiliului Legislativ şi punctul de vedere 
sau informarea, după caz, a Guvernului, 
care trebuie depuse în maximum 15 zile de 
la data solicitării. Punctul de vedere al 
Guvernului poate conţine şi amendamente. 
--------------------------------- 
(5) În cazul în care Consiliul Legislativ 
sau Guvernul nu transmite, în termen de 
15 zile de la solicitare, avizul, punctul de 

Armonizare cu prevederile 
art.31 şi art.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armonizare cu prevederile 
art.31 şi art.37 
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transmite, în termen de 15 zile de 
la solicitare, avizul, punctul de 
vedere sau informarea, după caz, 
Biroul permanent va stabili 
comisia sesizată în fond, comisiile 
de aviz, termenul de depunere a 
raportului pentru propunerea 
legislativă respectivă, trimiţând 
proiectul pentru dezbatere şi 
întocmirea raportului 

vedere sau informarea, după caz, 
Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare va stabili comisia sesizată 
în fond, comisiile de aviz, termenul de 
depunere a raportului pentru propunerea 
legislativă respectivă, trimiţând proiectul 
pentru dezbatere şi întocmirea raportului. 
 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

20 Art. 93. - Proiectele de legi, 
propunerile legislative şi 
proiectele de hotărâri ale Camerei 
Deputaţilor se distribuie 
deputaţilor după prezentarea lor la 
Biroul permanent. 

Articolul 93 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.93 - Proiectele de legi, propunerile 
legislative şi proiectele de hotărâri ale 
Camerei Deputaţilor se distribuie 
deputaţilor după prezentarea lor la 
Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Armonizare cu prevederile 
art.31 şi art.37 

21 Art. 94. (3) Tot la casetele 
deputaţilor se vor distribui lista 
rapoartelor ce au fost întocmite de 
comisiile sesizate în fond în 
ordinea cronologică a depunerii 
lor la Biroul permanent, lista 
proiectelor de legi şi a 

La articolul 94, alin.(3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(3) Tot la casetele deputaţilor se vor 
distribui lista rapoartelor ce au fost 
întocmite de comisiile sesizate în fond în 
ordinea cronologică a adoptării lor , lista 
proiectelor de legi şi a propunerilor 

Precizarea momentului în 
care este finalizată această 
etapă a procesului 
legislativ 
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propunerilor legislative ce au fost 
adoptate de cele două Camere şi 
pentru care se poate exercita 
dreptul de sesizare a Curţii 
Constituţionale, conform legii, 
lista conţinutului fiecărui Monitor 
Oficial al României şi textele 
integrale ale moţiunilor simple şi 
de cenzură. 

legislative ce au fost adoptate de cele două 
Camere şi pentru care se poate exercita 
dreptul de sesizare a Curţii 
Constituţionale, conform legii, lista 
conţinutului fiecărui Monitor Oficial al 
României şi textele integrale ale 
moţiunilor simple şi de cenzură. 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

22 Art. 95. - Proiectele de legi, 
propunerile legislative, precum şi 
proiectele de hotărâri ale Camerei 
prevăzute la art. 94 se trimit de 
îndată de Biroul permanent spre 
dezbatere şi avizare comisiilor 
permanente competente, cu 
respectarea prevederilor art. 92, 
după caz. 

Articolul 95 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.95 .- Proiectele de legi, propunerile 
legislative, precum şi proiectele de 
hotărâri ale Camerei prevăzute la art. 94 se 
trimit de îndată de Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare spre dezbatere 
şi avizare comisiilor permanente 
competente, cu respectarea prevederilor 
art. 92, după caz. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Armonizare cu prevederile 
art.31 şi art.37 

23 Art. 97. - (3) Raportul se 
transmite Biroului permanent, care 
va asigura multiplicarea şi 
difuzarea acestuia Guvernului, 
deputaţilor şi iniţiatorilor, cu 
respectarea termenului prevăzut la 

La articolul 97, alin.(3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
(3) Raportul se transmite Biroului 
permanent, iar secretarul general al 
Camerei va asigura difuzarea electronică 
al acestuia Guvernului, deputaţilor şi 

Precizare necesară 
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art. 69 alin. (2). iniţiatorilor, cu respectarea termenului 
prevăzut la art. 69 alin. (2). Deputaţii pot 
primi raportul şi în conformitate cu 
prevederile art.31 alin.(1) lit.f). 
Autor : Comisia pentru Regulament 

24 Art.99 .- (4)Amendamentele 
Guvernului se depun numai sub 
semnătura unui membru al 
Guvernului la Biroul permanent şi 
vor fi transmise comisiei sesizate 
în fond. 
 
 

 
(5) Data depunerii 

amendamentului este data 
înregistrării sale la comisie sau la 
Biroul permanent, după caz, unde 
se va ţine o evidenţă specială a 
tuturor amendamentelor primite. 
La cerere, se va elibera autorului o 
dovadă că amendamentul a fost 
primit. 
 
 

La articolul 99, alineatele (4) şi  (5) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
(4) Amendamentele Guvernului la 
propunerile legislative se depun numai 
sub semnătura unui membru al 
Guvernului la Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare şi vor fi 
transmise comisiei sesizate în fond. 
(5) Data depunerii amendamentului este 

data înregistrării sale la comisie sau la 
Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare, după caz, unde se va ţine o 
evidenţă specială a tuturor 
amendamentelor primite. La cerere, se va 
elibera autorului o dovadă că 
amendamentul a fost primit. 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
 
 
Armonizare cu prevederile 
art.31 şi art.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Art. 101. - Pentru dezbaterea  Articolul 101 se modifică şi va avea Modificarea procedurii 
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generală a proiectului sau a 
propunerii legislative fiecare grup 
parlamentar poate să desemneze 
un singur reprezentant. 
Preşedintele Camerei dă cuvântul 
reprezentanţilor grupurilor 
parlamentare în ordinea înscrierii. 
El poate propune Camerei 
limitarea timpului destinat 
dezbaterii generale. 

următorul cuprins: 
 Art. 101 - Dezbaterea generală a unui 
proiect sau a unei propuneri legislative 
durează maximum 60 de minute. 
Dezbaterea generală a codurilor sau o 
unor proiecte legislative complexe 
durează maximum 120 de minute. Timpul 
alocat dezbaterilor generale se aprobă de 
către plenul Camerei la propunerea 
preşedintelui de şedinţă. Preşedintele 
Camerei dă cuvântul reprezentanţilor 
grupurilor parlamentare în ordinea 
înscrierii 
Autor : dep. Eugen Nicolicea 
 

prevăzută la art.101 dă 
deputaţilor noi posibilităţi 
de exprimare 

26 Art. 113. - (1) În temeiul art. 75 
alin. (1) şi (2) din Constituţia 
României, republicată, Camera 
Deputaţilor, ca prima Cameră 
sesizată, se pronunţă asupra 
proiectului de lege sau a 
propunerii legislative în termen de 
45 de zile de la data prezentării la 
Biroul permanent. Fac excepţie 
codurile şi legile de complexitate 
deosebită, asupra cărora se 

La articolul 113, alin.(1) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 113 .- (1) În temeiul art. 75 alin. (1) 
şi (2) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor, ca prima 
Cameră sesizată, se pronunţă asupra 
proiectului de lege sau a propunerii 
legislative în termen de 45 de zile de la 
data sesizării comisiilor permanente. 
Fac excepţie codurile şi legile de 
complexitate deosebită, asupra cărora se 

Precizare necesară 
stabilirii momentului din 
care încep să curgă 
termenele de dezbatere şi 
adoptare în cazul în care 
Camera Deputaţilor  este 
prima Cameră sesizată 
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pronunţă în termen de 60 de zile 
de la data prezentării la Biroul 
permanent şi ordonanţele de 
urgenţă, pentru care termenul este 
de 30 de zile de la data depunerii 
acestora la Camera Deputaţilor. 

pronunţă în termen de 60 de zile de la 
data sesizării comisiilor permanente şi 
ordonanţele de urgenţă, pentru care 
termenul este de 30 de zile de la data 
depunerii acestora la Camera Deputaţilor. 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

27 Art. 116. - (2) Termenul de 
depunere a raportului se stabileşte 
de Biroul permanent. 

La articolul 116 alin.(2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
(2) Termenul de depunere a raportului se 
stabileşte de Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Corelare cu prevederile 
art.31 şi art.37 

28 Art. 117. - Biroul permanent, 
după primirea raportului comisiei 
sesizate în fond, înscrie cu 
prioritate în proiectul ordinii de zi 
proiectul de lege, propunerea 
legislativă sau prevederile la care 
se face referire în art. 115 alin. (4).

Articolul 117 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.117. - Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare, după primirea 
raportului comisiei sesizate în fond, 
înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de 
zi proiectul de lege, propunerea 
legislativă sau prevederile la care se face 
referire în art. 115 alin. (4). 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Corelare cu prevederile 
art.31 şi art.37 

29 Art. 123. - (1) Votul deputatului 
este personal. El poate fi deschis 
sau secret. 

La articolul 123, alin.(2) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

Modificarea presupune 
eliminarea votului deschis 
prin ridicarea mâinii. 
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(2) Votul deschis se exprimă prin 
mijloace electronice, ridicarea 
mâinii sau prin apel nominal. 
Votul deschis se exprimă, de 
regulă, prin mijloace electronice. 
Celelalte modalităţi de vot deschis 
se aprobă de Cameră, la 
propunerea preşedintelui de 
şedinţă sau a unui lider de grup. 
 
(3) Votul prin mijloace 

electronice, prin ridicarea mâinii 
sau prin apel nominal are 
următoarele semnificaţii: "pentru", 
"contra" sau "abţinere". Dacă un 
lider de grup contestă 
corectitudinea numărării voturilor 
şi dacă plenul Camerei aprobă 
reluarea votului, preşedintele va 
realiza aceasta prin modalitatea de 
vot aprobată de Cameră. 
 

 
 

 (2) Votul deschis se exprimă prin 
mijloace electronice sau prin apel nominal. 
Votul deschis se exprimă, de regulă, prin 
mijloace electronice. Cealaltă modalitate 
de vot deschis se aprobă de Cameră, la 
propunerea preşedintelui de şedinţă sau a 
unui lider de grup parlamentar. 
 
 
 
(3) Votul prin mijloace electronice sau 
prin apel nominal are următoarele 
semnificaţii: "pentru", "contra" sau 
"abţinere". Dacă un lider de grup contestă 
corectitudinea numărării voturilor şi dacă 
plenul Camerei aprobă reluarea votului, 
preşedintele va realiza aceasta prin 
modalitatea de vot aprobată de Cameră. 
 
 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile alin.(2) al 
art.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  La articolul 123, după alin.(5) se 
introduce un nou alineat, alin.(51), cu 

Pentru rezolvarea 
situaţiilor de urgenţă care 
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următorul cuprins: 
(51) In situaţii excepţionale, în care un 
deputat nu îşi poate exercita votul prin 
mijloace electronice pentru că nu are 
cartela asupra sa, el poate solicita 
Secretariatului general confecţionarea 
unei cartele speciale de vot.   
Autor : dep Varga Attila  
 

apar în practica curentă. 

31 Art.143.- (2) Preşedintele de 
şedinţă este obligat să precizeze 
dacă este întrunit cvorumul legal, 
să anunţe ordinea de zi şi 
programul de lucru. 

La articolul 143, alineatul (2) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
(2) Preşedintele este obligat să anunţe 
prezenţa, proiectul ordinii de zi şi 
proiectul programului de lucru. 
Autor :Comisia pentru Regulament  

 

32  După art. 143 se introduce un nou 
articol, art.1431, cu următorul cuprins: 
Art. 1431 – Camera Deputaţilor poate 
delibera şi stabili ordinea de zi şi 
programul de lucru indiferent de numărul 
deputaţilor prezenţi, în toate structurile 
Camerei Deputaţilor şi în toate cazurile în 
care prezentul regulament nu dispune 
altfel. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul 
şedinţelor destinate citirii moţiunilor, 
adresării întrebărilor şi interpelărilor şi 

Precizare necesară a 
procedurii 
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primirii răspunsurilor, precum şi în cazul 
şedinţelor destinate declaraţiilor politice. 
Autor : Comisia pentru Regulament 
 

33 Art.144. - (3) Verificarea 
întrunirii cvorumului se dispune 
numai la şedinţele de vot final de 
către preşedinte, imediat înaintea 
votării, din proprie iniţiativă ori la 
cererea liderului unui grup 
parlamentar. 

La articolul 144, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

(3) Verificarea întrunirii cvorumului se 
dispune numai la şedinţele de vot final de 
către preşedinte, imediat înaintea votării, 
din proprie iniţiativă ori la cererea 
liderului unui grup parlamentar. Un lider 
de grup parlamentar poate solicita 
verificarea cvorumului numai dacă în sală 
sunt prezenţi 25% din membrii grupului 
respectiv. Pentru a se stabili cvorumul, 
trebuie luaţi în calcul toţi deputaţii 
prezenţi în sala de şedinţe şi toţi deputaţii 
care au cerut constatarea cvorumului 
împreună cu liderul de grup parlamentar. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 
Precizare şi detaliere a 
procedurii menită să 
crească responsabilitatea 
liderilor grupurilor 
parlamentare 

34 Art. 149. - (3) Un deputat poate 
solicita cuvântul pentru probleme 
de procedură numai în cazul în 
care consideră că în acel moment 
al dezbaterilor au fost încălcate 
anumite prevederi ale 

La articolul 149 alin.(3) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

(3) Un deputat poate solicita cuvântul 
pentru probleme de procedură numai în 
cazul în care consideră că în acel moment 
al dezbaterilor au fost încălcate anumite 

 
Precizare necesară 
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regulamentului, prevederi la care 
va face referire în intervenţia sa. 
 
 
 

prevederi ale Regulamentului, prevederi 
la care va face referire la începutul 
intervenţiei sale, indicând articolul 
încălcat din Regulament. 
Autor : Comisia pentru Regulament 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

35  La articolul 149, după alin.(6) se 
introduce un nou alin., alin.(7) cu 
următorul cuprins: 
(7) La încheierea şedinţelor de vot final 
deputaţii pot avea intervenţii de maxim un 
minut pentru explicarea votului. Nu se 
admit explicaţii privind votul asupra 
chestiunilor de procedura. Explicaţiile 
trebuie sa aibă legătură cu textul care face 
obiectul votului. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

 

36  Art.II. - Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
cele aduse prin prezenta hotărâre, se va 
republica în Monitorul Oficial al 

Numărul mare de 
modificări propuse 
generează necesitatea 
republicării 
Regulamentului 
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României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 

Autor : Comisia pentru Regulament 
 

 
 

 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendament respins Motivare 

1.  . După art. 167 se introduce un nou articol, 
art.1671, cu următorul cuprins: 
Art. 1671 - O data pe lună, luni între orele 
18.00-19.30, are loc în plen o dezbatere pe o 
temă propusă de Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare relevantă pentru 
activitatea executivului. Din partea 
Guvernului participă primul ministru sau 
vice prim-ministru însoţit de miniştrii 
responsabili de domeniul vizat. Dezbaterea 
va avea loc în sistem “întrebare-răspuns”, în 
care parlamentarii în prealabil înscrişi la 
cuvânt adresează întrebări care nu pot depăşi 
2 minute, iar guvernul răspunde nu mai mult 
de 3 minute. Întrebările sunt transmise 
Guvernului cu cel puţin o săptămână înainte. 

Problematica este 
reglementată în art.180 din 
Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 
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Autor : Dep. Bogdan Nicolae Niculescu 
Duvăz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      P R E Ş  E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR            VARGA ATTILA 
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