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Nr.35/439

RAPORT
privind modificarea art.98 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
Comisia pentru Regulament a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cu întocmirea unui
raport şi a unui proiect de hotărâre de modificare a art.98 din Regulamentului Camerei Deputaţilor. Respectiva decizie a
fost luată în şedinţa Biroului Permanent din 25 mai 2005, ca urmare a situaţiilor de blocaj apărute în şedinţa de vot final
din 10 mai 2005 cu privire la votarea Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art 38 din OUG nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a
comunicaţiilor şi a Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2004 privind
atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime –S.A. Constanţa a unui teren
aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Menţionăm faptul că în data de 18.05.2005 cu adresa nr.35/429, Comisia pentru Regulament a transmis un punct
de vedere privind adoptarea proiectelor de lege privind ordonanţele de urgenţă, tot la solicitarea Biroului Permanent al
Camerei Deputaţilor. Preşedintele Comisiei a solicitat un punct de vedere din partea Consiliului Legislativ cu adresa
nr.35/436 din 31 mai 2005 şi un punct de vedere din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în data de 26 mai
2005.

Pe baza punctelor de vedere primite din partea Consiliului Legislativ şi din partea Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi, Comisia pentru Regulament, potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a analizat
modificările ce urmează a fi făcute la art.98, în şedinţa sa din data de 16 iunie 2005.
La şedinţă au participat toţi membrii Comisiei, care în urma dezbaterii amendamentelor propuse, au hotărât cu
unanimitate de voturi să supună plenului spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre de modificare a
Regulamentului Camerei Deputaţilor şi raportul privind modificarea art.98 cuprinzând amendamentele admise şi
amendamentele respinse.
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.crt.
1.

2.

3.

Textul din Regulament
Art. 98. - Dacă prin raportul
comisiei sesizate în fond se propune
respingerea proiectului sau a
propunerii
legislative,
după
încheierea
dezbaterii
generale
preşedintele cere Camerei să se
pronunţe prin vot.

Amendamente admise
Autorul
Art. 98.(1) Dacă prin raportul comisiei sesizate
în fond se propune respingerea proiectului, a
propunerii legislative sau a proiectului de
hotărâre a Camerei Deputaţilor, după
încheierea dezbaterii generale preşedintele cere
Camerei să se pronunţe prin vot.
Autor: Comisia pentru Regulament
Art. 98.(2) Votul cu privire la propunerea de
respingere poate fi dat şi într-o şedinţă specială
de vot.

Autor: Comisia pentru Regulament
Art. 98.(3) În cazul în care Camera nu este de
acord cu propunerea de respingere a proiectului
de lege, a propunerii legislative sau a
proiectului de hotărâre a Camerei, dezbaterea
pe articole se va face într-o şedinţă ulterioară
conform ordinii de zi, urmând să fie luate în
considerare amendamentele depuse la comisia
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Motivaţia
Este necesară şi introducerea
proiectelor de hotărâri ale Camerei
Deputaţilor, cu care sunt sesizate
Comisiile permanente.

Având în vedere faptul că unele
proiecte sau propuneri legislative pot
avea caracter organic şi este necesară
existenţa unui anumit cvorum de
adoptare, este util ca votul cu privire
la propunerea de respingere să fie
dat într-o şedinţă specială de vot.
Este necesară detalierea procedurilor
referitoare la respingerea de către
Cameră a propunerii formulate în
raportul Comisiei în fond vizând
respingerea unui proiect de lege, a
unei propuneri legislative sau a unui
proiect de hotărâre al Camerei

4.

5.

6.

7.

sesizată în fond şi care sunt înscrise în raport ca
amendamente respinse, procedura finalizânduse cu propunerea de adoptare a respectivei
iniţiative sau hotărâri.
Autor: Comisia pentru Regulament
Art. 98.(4) În cazul în care plenul Camerei nu
este de acord cu respingerea ordonanţei, după
epuizarea procedurilor de la alin.(3),
preşedintele trimite spre reexaminare proiectul
comisiei sesizată în fond, cu stabilirea
termenului pentru un nou raport.
Autor: dep. Iustian Teodor Mircea – PNL.
Art. 981.(1) În situaţia ordonanţelor se supune
la vot proiectul de lege de aprobare a ordonanţei
dacă prin ultimul raport al comisiei sesizate în
fond se propune aprobarea sau aprobarea cu
modificări a ordonanţei sau în cazul în care
comisia sesizată în fond propune respingerea
ordonanţei se va supune votului proiectul legii
de respingere a ordonanţei.
Autor: Comisia pentru Regulament
Art. 981.(2) După dezbaterea ultimului raport
întocmit conform prevederilor art.98 alin.(4),
dacă plenul Camerei nu reuşeşte să adopte
proiectul de lege referitor la ordonanţă, în
condiţiile în care Camera Deputaţilor este
Cameră decizională, respectivul proiect se va
rediscuta în sesiunea următoare pornind de la
forma cu care Camera a fost sesizată iniţial pe
baza ultimului raport întocmit de Comisia
sesizată în fond.
Autor: Comisia pentru Regulament
Art. 981.(3) În cazul în care competenţa
decizională aparţine Senatului şi se va constata
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Deputaţilor.

Este necesară o detaliere a
procedurilor privind respingerea
proiectelor de lege ce vizează
ordonanţele de urgenţă.
După epuizarea procedurilor de la
alin.(3) trebuie reluată procedura
dezbaterii în comisia sesizată în
fond.
Este necesară o detaliere a
procedurilor privind proiectele de
legi ce vizează ordonanţele de
urgenţă.
Trebuie stabilită procedura de
dezbatere a unui nou raport întocmit
de comisia sesizată în fond.
Este necesară o detaliere a
procedurilor privind proiectele de
legi ce vizează ordonanţele de
urgenţă,
în
conformitate
cu
prevederile art.123.

Este necesară o detaliere a
procedurilor privind proiectele de

că plenul Camerei nu a reuşit să se pronunţe
asupra ordonanţei de urgenţă se vor aplica
prevederile art.115 alin.(4) din Constituţia
României”.
Autor: Comisia pentru Regulament

legi ce vizează ordonanţele de
urgenţă.
Se stabileşte procedura aprobării
tacite.

AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.crt.

Textul din Regulament

1.

2.

Amendamente admise
Autorul
Art. 98.(4) În cazul în care plenul Camerei nu este
de acord cu respingerea ordonanţei se va proceda
în conformitate cu prevederile alin.(3) urmând să
se supună votului final textul iniţial privind
aprobarea ordonanţei.
Autor: Grupul parlamentar PSD
Art. 981.(2) Dacă plenul Camerei nu adoptă un
proiect de lege privind aprobarea unei ordonanţe,
atunci preşedintele restituie proiectul la Comisie
pentru întocmirea unui raport suplimentar fixând
un termen de întocmire a acestui raport.
Autor: Grupul parlamentar PSD

PREŞEDINTE,

Motivaţia
Esenţa textului a fost
preluat
în
art.98
alin.(3).

Esenţa textului a fost
preluat
în
art.98
alin.(3).

SECRETAR,

Ioan BIVOLARU

Lia Olguţa VASILESCU

Consilier, Ovidiu Cameliu Petrescu
Expert, Consuela Mihai
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