
    

  
 
 
 

RAPORT 
 

privind completarea art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

 În data de 28 martie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre 

privind completarea articolului 113 al Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de deputaţi ai Grupului parlamentar al UDMR şi ai 

Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale cu care comisia a fost sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor prin adresa nr. 93 

BP din data de 14.03. 2017.  

 La şedinţa comisiei din data de 28 martie 2017, au participat toţi membrii Comisiei pentru Regulament. 

Acest raport a fost aprobat de membrii prezenţi ai Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea raportului şi a proiectului de 

Hotărâre privind completarea art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

                                            deputat  Eugen Nicolicea 
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                          Anexa 
                                                                                                       

Raport privind completarea art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
Regulamentul Camerei 

Deputaţilor 

Text  
Proiect de hotărâre 

 

Amendamente  admise 
propuse de Comisia pentru Regulament 

 
 

Motivare 
 
 

1.  Hotărâre privind 
completarea  art. 113  din 

Regulamentul Camerei 
Deputaţilor  

 

nemodificat  

2.  Articol unic. –  Articolul 113 
se completează cu două 
alineate noi având următorul 
cuprins:  
 

Articol unic - La articolul 113 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8 din 
24 februarie 1994, republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 
iunie 2016, după alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin. (1¹) cu următorul 
cuprins: 

 

3.  “ (2¹) Pentru propunerile 
legislative termenele de 
legiferare curg de la data 
înregistrării acestora la 
Biroul permanent, însoţite de 
avizele necesare; 
 

 

 “(1¹) În cazul propunerilor legislative 
care sunt depuse la Camera Deputaţilor, 
ca primă Cameră sesizată, termenele 
aferente procesului legislativ curg de la 
data înregistrării la Biroul permanent 
însoţite de avizele solicitate şi se socotesc 
luând în calcul 4 zile pe săptămână, cu 
excepţia sărbătorilor  legale.” 

 

4.  (2²) Pentru termenele 
procedurale ale procesului 
legislativ se iau în calcul 
numai zilele în care Camera 
Deputaţilor lucrează în plen 
sau în comisii permanente.” 
 
 

   
                Se elimină 

Prevederile 
alin (2²) din 
proiectul de 
hotărâre au 
fost preluate la 
alin.(1¹), în 
propunerea 
comisiei  

 


