
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
 
 

SINTEZA 
şedinţei din  data de 15 iunie  2009 

 

 
Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 15 iunie 2009 

pentru a discuta următoarea ordine de zi a Comisiei: 

- solicitarea Institutului pentru Politici Publice cu privire la prezentarea 

membrilor comisiei a unor propuneri privind Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

- continuarea dezbaterilor asupra amendamentelor depuse la Comisie 

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca Arghir – 

preşedintele Comisiei. 

 La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin- Cionca-

Arghir – Grupul parlamentar PD-L, domnul deputat Varga Attila – Grupul 

parlamentar UDMR şi domnul Adrian Moraru – director adjunct al Institutului 

pentru Politici Publice. 

De la lucrările comisiei au lipsit : doamna deputat Liana Dumitrescu 

– Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, domnul deputat Dobre Ciprian – 

Grupul parlamentar PNL şi domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae– 

Grupul parlamentar PSD+PC. 

Institutul pentru Politici Publice urmăreşte constant modificările din 

activitatea curentă a parlamentarilor propunând o serie de îmbunătăţiri ale 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
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  Domnul Adrian Moraru a prezentat propuneri privind activitatea 

comisiilor permanente. 

Activitatea fiecărei şedinţe a comisiilor permanente să fie 

prezentată într-un singur document: procesul verbal, iar acesta să conţină 

prezenţa efectuată la fiecare punct de pe ordinea de zi şi modul în care fiecare 

membru votează asupra raportului  comisiei. Procesul Verbal să fie afişat pe site-

ul Camerei respective, în secţiunea specifică dedicată activităţii fiecărei comisii 

permanente. 

În locul obligativităţii redactării unui comunicat de presă la finalul 

şedinţei, să se prevadă ca un briefing de presă să fie organizat la cererea presei 

iar acesta va fi susţinut de către cei care asigură conducerea şedinţei. 

Toate comisiile din Cameră să fie prevăzute cu sistem de 

înregistrare a prezenţei nominale prin intermediul cartelelor magnetice, care să 

fie, de asemenea, utilizate şi la exprimarea voturilor de către fiecare membru 

prezent, aceste voturi urmând a fi afişate în pagina de internet a instituţiei. 

Prevederea unor sancţiuni pecuniare mai clare pentru membrii  

comisiei care întârzie în redactarea rapoartelor asupra proiectelor de lege. 

Sancţiunile trebuie să difere funcţie de poziţia în cadrul Comisiei. 

Comisiile să aibă posibilitatea de a audia orice persoană fizică sau 

juridică în scopul exercitării atribuţiilor, decizia de audiere luându-se de 2/3 din 

membrii acesteia. 

Reprezentantul Institutul pentru Politici Publice a prezentat şi 

propuneri privind transparenţa şedinţelor Biroului permanent.  Astfel, accesul 

publicului la şedinţele Biroului Permanent trebuie permis, în limita locurilor 

disponibile şi limitat la anumite situaţii excepţionale. 

Şedinţele trebuie transmise pe internet după modelul transmisiunii 

în direct a şedinţelor din plenul Camerei Deputaţilor. 

Toate documentele din mapele participanţilor la şedinţe trebuie 

afişate pe internet la secţiunea dedicată Biroului Permanent  pentru o informare 

completă a celor interesaţi. 
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Propuneri privind eficientizarea şedinţelor din plen. Prezenţa în 

plenul Camerelor trebuie să se facă prin cartela individuală. Apelul pentru  

prezenţă trebuie iniţiat la ora la care s-a stabilit în agendă că încep lucrările. 

Votul în plen se va face prin cartelă şi numai în situaţii excepţionale, prin alte 

metode (bile, ridicarea de mâini). 

Regulamentele trebuie modificate după următoarea procedură de 

înregistrare a prezenţei la plen: dacă un deputat/senator şi-a înregistrat prezenţa 

la apel dar nu a votat la minim ½  din voturile respectivei zile de lucru - aceasta 

va fi considerat absent în ziua respectivă. Dacă un senator/deputat nu a fost 

prezent la momentul efectuării prezenţei, dar a fost în sală la peste ½ va fi 

considerat prezent.  

Motivarea absenţelor să fie făcută de către personalul tehnic din 

fiecare cameră, şi nu de liderii politici. Motivaţia absenţelor trebuie să fie dată 

publicităţii în pagina de internet, la secţiunea privind fiecare deputat/senator. 

  Propuneri privind transparenţa în cheltuirea banilor publici în cele 

două Camere. Toate informaţiile privind deplasările deputaţilor sau senatorilor 

din însărcinarea Camerei trebuie afişate prompt pe site în secţiunea: activitatea 

fiecărui deputat/senator pentru a se evita pe viitor orice comentariu tendenţios 

legat de absenţa de la lucrări. La întoarcerea din deplasare, parlamentarii ar 

trebui să publice un raport de deplasare şi orice alte documente relevante.  

  Propuneri privind transparenţa relaţiilor întreţinute din funcţia 

publică deţinută. Fiecare deputat/senator trebuie să dea publicităţii, regulat, lista 

cu reprezentanţii persoanelor juridice sau fizice întâlnite în fiecare lună. Un 

registru cu invitaţii şi participările la diferite evenimente, altele decât cele din 

însărcinarea Camerei, conţinând informaţii privind cheltuielile suportate de terţi 

(parţial sau integral) trebuie să fie din oficiu accesibil la fel cum este în prezent 

registrul de cadouri.  

Obligaţia prezentării din oficiu a tuturor beneficiilor legate de 

activitatea desfăşurată dar şi a publicării  numelor/denumirilor persoanelor 

fizice/juridice cu care intră în contact din perspectiva funcţiei publice trebuie să 
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privească nu numai parlamentarii, ci şi funcţionarii de la grupurile parlamentare şi 

comisiile permanente dar şi alţi angajaţi ai Parlamentului/birourilor parlamentare.  

  Propuneri privind necesitatea unui control mai rigulos al activităţii 

din birourile din teritoriu. Parlamentul ar trebui să deconteze  numai cheltuielile 

asociate biroului/birourilor parlamentare din colegiul în care a candidat. Biroul nu 

ar trebui să fie în sediul de partid pentru a nu se amesteca fondurile.  

Parlamentarii ar trebui să publice periodic (lunar) o sinteză a 

activităţii desfăşurate în colegii în secţiunea dedicată activităţii parlamentare, în 

paginile de internet ale celor două Camere. 

Nu în ultimul rând, parlamentarii să nu mai poată folosi sigla 

parlamentului sau alte inscripţionări cu însemnele Camerei fără aprobarea 

Secretarului General sau înlocuitorului acestuia, după caz.  

Atât preşedintele Comisiei pentru Regulament cât şi domnul 

deputat Varga Attila au arătat că un parlamentar nu este un funcţionar al 

Parlamentului ci un politician. Nu se poate face şi nici nu trebuie făcută o 

distincţie între calitatea sa de parlamentar şi cea de membru al unui partid politic, 

unii parlamentari fiind chiar preşedinţi ai filialelor judeţene ale diferitelor partide 

parlamentare. 

Unele solicitări ale IPP au fost deja rezolvate în proiectul de 

Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, altele urmează să fie analizate de către Comisie. Reprezentantului 

IPP i s-a înmânat un punct de vedere detaliat al Comisiei privind solicitările 

formulate de către institut şi un CD cuprinzând textul tuturor regulamentelor 

parlamentare ale ţărilor membre U.E., deoarece în cursul discuţiilor s-a opiniat că 

aceste ţări trebuie să constituie modelele pe care este firesc să le urmăm. 

 Având în vedere că din cei cinci membri ai Comisiei au fost prezenţi 

doar doi, al doilea punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

 

   

P R E Ş E D I N T E, 

IUSTIN CIONCA-ARGHIR 
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