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SINTEZA 

ședinței din data de 1 noiembrie 2016 

 

În data de 1 noiembrie 2016 Comisia pentru Regulament s-a întrunit 
pentru a discuta solicitarea Biroului permanent nr. 1543 BP din 31octombrie 2016, 
cu privire la interpretarea prevederilor art. 253 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

La ședință au participat: domnul deputat Gheorghe Emacu – Grupul 
parlamentar Progresist, domnul deputat Florin Iordache – Grupul parlamentar PSD, 
domnul deputat Tinel Gheorghe – Grupul parlamentar PNL, domnul deputat 
Avram Constantin care l-a înlocuit pe domnul deputat Ionescu Aurelian – Grupul 
parlamentar ALDE, domnul deputat Marton Arpad – Grupul parlamentar UDMR și  
domnul deputat Ionel Stancu – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Emacu 
– președintele Comisiei. 

În urma discuțiilor, membrii Comisiei pentru Regulament au formulat 
următorul punct de vedere. 

În condiţiile în care Constituţia României consacră două Camere 
parlamentare egal legitime, este normal ca şi procedura legislativă a acestora cu 
privire la continuitatea vieţii parlamentare legislative să fie identică pentru ambele 
Camere.  

Astfel, pe linia asigurării continuităţii activităţii parlamentare legislative 
se înscrie alin.(5) al art. 63 din Constituţia României, republicată, care prevede 
aceeaşi procedură pentru ambele Camere “Proiectele de legi sau propunerile 
legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent îşi continuă 
procedura în noul Parlament”.  

Prin dispoziţiile alin.(5) al art. 63, procedura constituţională obligă 
Parlamentul nou ales să includă pe ordinea de zi proiectele de legi sau propunerile 
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legislative care au fost înscrise pe ordinea de zi a  Parlamentului (Camera 
Deputaţilor şi Senat) şi pentru care Parlamentul anterior a parcurs deja fazele 
necesare pentru ca acestea să fie înscrise pe ordinea de zi a uneia dintre Camerele 
sale.   

Art. 253 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, stabileşte procedura 
legislativă constituţională privind dezbaterea şi aprobarea proiectelor de legi şi a 
propunerilor legislative, care pot fi reluate în Camera nou-aleasă, cu condiţia ca în 
legislatura anterioară, iniţiativele legislative respective, să fi fost înscrise pe 
ordinea de zi a unei Camere a Parlamentului.  

 

Faţă de aceste considerente, membrii Comisiei pentru Regulament 
consideră că în aplicarea dispoziţiilor constituţionale, potrivit competenţei sale, 
Camera Deputaţilor continuă procedura legislativă pentru proiectele legislative 
care au fost înscrise pe ordinea de zi a unei Camere. 

 

Acest punct de vedere a fost adoptat cu umanimitate de voturi. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Gheorghe EMACU 

 

 


