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RAPORT  
privind modificarea şi completarea  

articolului 96 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 
 
 
 

În data de 14 aprilie 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a aproba un 

proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea art.96 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de membrii comisiei : Cionca Arghir Iustin, Dobre Ciprian, Varga Attila, 

Dumitrescu Liana, la solicitarea Biroului Permanent al Camerei. 



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

domnul deputat Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul 

minorităţilor naţionale şi domnul deputat Dobre Ciprian – Grupul parlamentar PNL. 

De la lucrările comisiei a absentat  domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul 

parlamentar PSD+PC. 

În urma dezbaterilor,  proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi a celor prezenţi.  

  Ca urmare a acestui fapt, Comisia pentru Regulament supune plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi  adoptare raportul şi  proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text propus Motivare 

1.  Art. 96. - (1) Iniţiatorul proiectului 
sau al propunerii legislative poate să 
îşi retragă proiectul sau propunerea 
până la aprobarea ordinii de zi pe care 
a fost înscris. 

(1) Iniţiatorul proiectului sau al 
propunerii legislative poate să îşi retragă 
proiectul sau propunerea până la 
începerea dezbaterilor generale, cu 
aprobarea plenului. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Pentru o mai bună precizare 
a procedurilor de retragere a 
unei iniţiative legislative de 
către iniţiator şi pentru 
asigurarea conformităţii cu 
prevederile art.75 alin.(4) 
din Constituţia României. 

 (2) În cazul în care o propunere 
legislativă aparţine mai multor 

Text nemodificat  



iniţiatori, este necesar acordul scris al 
tuturor iniţiatorilor pentru retragerea 
respectivei propuneri.  

2.  (3) În cazul în care o iniţiativă 
legislativă a fost adoptată sau respinsă 
de către Senat, ca primă Cameră 
sesizată, respectiva iniţiativă işi 
continuă procedura de dezbatere şi 
adoptare, fără ca iniţiatorul să mai 
poată solicita retragerea acesteia. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Pentru o mai bună precizare 
a procedurilor de retragere a 
unei iniţiative legislative de 
către iniţiator şi pentru 
asigurarea conformităţii cu 
prevederile art.75 alin.(4) 
din Constituţia României. 

 
 
 
 
 
      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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HOTÂRÂRE 

privind modificarea şi completarea  
Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Articol unic - Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a I-a, nr.50 din 25 februarie 1994, cu modificările 
ulterioare, modifică şi se completează după cum urmează : 

 
1. Alineatul (1) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
“(1) Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să îşi 

retragă proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor generale, 
cu aprobarea plenului”. 

 
2. După alin.(2) al art.96, se introduce un nou alineat,  alin.(3) cu 

următorul cuprins : 
„ (3) În cazul în care o iniţiativă legislativă a fost adoptată sau 

respinsă de către Senat, ca primă Cameră sesizată, respectiva iniţiativă 
işi continuă procedura de dezbatere şi adoptare, fără ca iniţiatorul să 
mai poată solicita retragerea acesteia. ” 

 
 



Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de.........., cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ROBERTA ALMA ANASTASE 

 
 
 
 

Bucureşti, ................. 
 Nr. 
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