RAPORT
asupra Proiectului de Hotărâre
privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
În data de 21.10.2019, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în şedinţă pentru
examinarea și dezbaterea Proiectului de Hotărâre nr. 53/2019 privind modificarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, Grupul parlamentar PSD pentru
întocmirea raportului. Comisia a fost sesizată cu adresa BPI nr. 651/14.10.2019.
Proiectul de Hotărâre, vizează, crearea premiselor regulamentare pentru creșterea numerică a
deputaților angrenați în structurile de conducere ale comisiilor permanente, ca urmare a dinamicii
componenței numerice și nominale a grupurilor parlamentare, respectiv, modificării compoziției politice a
acestora datorate migrației politice. Astfel, pentru o mai bună reprezentare a grupurilor parlamentare în
cadrul comisiilor permanente se dorește o reconfigurare a birourilor comisiilor, potrivit principiului
reprezentativității și ponderilor politice actuale.
De asemenea, în cadrul dezbaterilor, membri Comisiei au stabilit punerea în acord cu Deciziile Curții
Constituționale nr.137/2018 și nr.649/2018, a textelor regulamentare declarate neconstituționale.
La şedinţa comisiei din data de 21.10.2019, au participat membrii Comisiei, domnul preşedinte
Eugen Nicolicea, doamna deputat Adriana Săftoiu, domnul deputat Vlad Duruș, domnul deputat Vasile
Daniel și domnul deputat Popa Mihai Valentin.
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Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului Camerei Deputaţilor, raportul
privind adoptarea cu amendamente a proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor.
P R E Ş E D I N T E,
Eugen NICOLICEA

Nr.
crt.
1.

2

3

Text Regulament

Text PHCD
Hotărâre
privind modificarea
Regulamentului Camerei
Deputaţilor

Articol unic - 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,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 41,
Art.41
(4) Un deputat face alineatul (4) se modifică şi
parte,
în
mod va avea următorul cuprins:

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

text nemodificat

Art.I. - 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, cu modificările
şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
Autor: Comisia pentru Regulament
1.
La articolul 41,
alineatul (4) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Articolul unic devine Art.I,
deoarece a fost introdus Art.II.
cu dispoziția de republicare;

pentru a se păstra ordinea din
actualul Regulament la care se
adaugă
Comisia
pentru
drepturile omului, culte și
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obligatoriu,
dintr-o
singură
comisie
permanentă,
cu
excepţia
membrilor
Comisiei
pentru
regulament, Comisiei
de validare, Comisiei
pentru
tehnologia
informaţiei
şi
comunicaţiilor,
Comisiei
pentru
egalitatea de şanse
pentru
femei
şi
bărbaţi,
Comisiei
pentru comunităţile de
români
din
afara
graniţelor
ţării,
Comisiei
pentru
cercetarea abuzurilor,
corupţiei şi pentru
petiţii şi ai Comisiei
pentru
afaceri
europene, care pot
face parte şi din altă
comisie permanentă.
Pe durata mandatului,
membrii
Biroului
permanent al Camerei
Deputaţilor pot opta
pentru
una
dintre
comisiile permanente
şi pentru una dintre
comisiile stabilite ca
excepţii în prezentul
alineat. Deputaţii pot
face parte şi din
comisii comune cu

“(4) Un deputat face parte, în
mod
obligatoriu,
dintr-o
singură comisie permanentă,
cu excepţia membrilor Comisiei
de validare, Comisiei pentru
drepturile omului, culte și
problemele
minorităților
naționale, Comisiei pentru
cercetarea abuzurilor, corupţiei
şi pentru petiţii, Comisiei
pentru regulament, Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor, Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi, Comisiei
pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării şi ai
Comisiei
pentru
afaceri
europene, care pot face parte
şi din altă comisie permanentă.
Pe durata mandatului, membrii
Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor pot opta pentru
una
dintre
comisiile
permanente şi pentru una
dintre comisiile stabilite ca
excepţii în prezentul alineat.
Deputaţii pot face parte şi din
comisii comune cu Senatul.”

„ (4) Un deputat face parte, în
mod
obligatoriu,
dintr-o
singură comisie permanentă,
cu excepţia membrilor Comisiei
pentru regulament, Comisiei de
validare,
Comisiei
pentru
drepturile omului, culte și
problemele
minorităților
naționale, Comisiei pentru
tehnologia
informaţiei
şi
comunicaţiilor, Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru
femei şi bărbaţi, Comisiei
pentru comunităţile de români
din
afara
graniţelor
ţării,
Comisiei
pentru
cercetarea
abuzurilor, corupţiei şi pentru
petiţii şi ai Comisiei pentru
afaceri europene, care pot face
parte şi din altă comisie
permanentă.
Pe
durata
mandatului, membrii Biroului
permanent
al
Camerei
Deputaţilor pot opta pentru
una
dintre
comisiile
permanente şi pentru una
dintre comisiile stabilite ca
excepţii în prezentul alineat.
Deputaţii pot face parte şi din
comisii comune cu Senatul. “
Autor: Comisia pentru Regulament

problemele
naționale

minorităților
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Senatul.
Art. 46.- (1) În
prima
lor
şedinţă
convocată de Biroul
permanent al Camerei
Deputaţilor, comisiile
permanente îşi aleg
birourile, compuse din
câte un preşedinte, 23 vicepreşedinţi şi 2
secretari, cu excepţia
Comisiei
pentru
regulament, al cărei
birou este compus din
preşedinte,
un
vicepreşedinte şi un
secretar. Funcţiile din
biroul Comisiei pentru
regulament
sunt
ocupate în ordinea
mărimii
grupurilor
parlamentare.
Art.46
(8¹) Membrii Comisiei
pot respinge o singură
dată,
motivat,
propunerea
grupului
parlamentar căruia i-a
revenit
funcţia,
situaţie în care grupul
parlamentar respectiv
nominalizează o altă
persoană,
alegerea
candidatului urmând
procedura prevăzută
la alin.(4).

2. La articolul 46, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

text nemodificat

mărirea
numărului
vivepreședinți și secretari

de

"(1) În prima lor şedinţă
convocată de Biroul permanent
al
Camerei
Deputaţilor,
comisiile permanente îşi aleg
birourile, compuse din câte un
preşedinte,
3-4
vicepreşedinţi
şi
2-3
secretari, cu excepția Comisiei
pentru regulament, al cărei
birou
este
compus
din
președinte, un vicepreședinte
și un secretar. Funcţiile din
biroul
Comisiei
pentru
regulament sunt ocupate în
ordinea
mărimii
grupurilor
parlamentare."
2. La articolul 46,
alineatul (81) se abrogă.

text declarat neconstituţional
prin
Decizia
CCR
nr.
137/2018;

Autor: Comisia pentru Regulament
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Art.243. - (1)
„ g) fără a aduce
atingere dreptului de
vot în ședința de plen
și
sub
rezerva
respectării stricte a
regulilor de conduită,
suspendarea
temporară
a
participării deputatului
la o parte sau la toate
activitățile
Parlamentului pentru
o perioadă cuprinsă
între două și treizeci
de zile lucrătoare.”
Art.243
(2)
Sancţiunile
prevăzute la alin. (1)
lit. a)-d) se aplică de
către preşedintele de
şedinţă,
iar
cele
prevăzute la alin. (1)
lit. e) -g) de către
Biroul permanent al
Camerei Deputaţilor la
propunerea Comisiei
juridice, de disciplină
şi
imunităţi.
Sancţiunile aplicate se
afişează în mod vizibil
pe site-ul Camerei
Deputaţilor
pe
întreaga
durată
a
legislaturii.

text declarat neconstituţional
3. La articolul 243
Decizia
Curții
alineatul (1), litera g) se prin
Constituționale nr. 649/2018;
abrogă.
Autor: Comisia pentru Regulament

se elimină lit.g) pentru
4. La articolul 243,
corelare cu textele declarate
alineatul (2) se modifică și neconstituționale
va avea următorul cuprins:
„ (2) Sancțiunile prevăzute la
alin. (1) lit. a) -d) se aplică de
către preşedintele de
şedință, iar cele prevăzute la
alin. (1) lit. e) și f) de către
Biroul permanent al Camerei
Deputaților
la
propunerea
Comisiei juridice, de disciplină
şi
imunități.
Sancțiunile
aplicate se afişează în mod
vizibil
pe
site-ul
Camerei
Deputaților pe întreaga durată
a legislaturii.”
Autor: Comisia pentru Regulament
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Art. 248. – (1) În
cazul
unor
abateri
grave, săvârşite de
deputat
în
mod
repetat, sau al unor
abateri deosebit de
grave,
Biroul
permanent al Camerei
Deputaților
poate
aplica
una
dintre
sancțiunile prevăzute
la art. 243 alin. (1) lit.
e) - g) pe baza
raportului întocmit de
Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi.

se elimină lit.g) pentru
5. La articolul 248,
cu textele declarate
alineatul (1) se modifică și corelare
neconstituționale
va avea următorul cuprins:

„ Art. 248. - (1) În cazul
unor abateri grave, săvârşite
de deputat în mod repetat, sau
al unor abateri
deosebit de
grave, Biroul permanent al
Camerei
Deputaților
poate
aplica una dintre sancțiunile
prevăzute la art. 243 alin.(1)
lit.e) și f) pe baza raportului
întocmit de Comisia juridică, de
disciplină şi imunități.”
Autor:

Comisia pentru Regulament

Art. II. - Regulamentul
Camerei Deputaţilor, aprobat
prin
Hotărârea
Camerei
Deputaţilor
nr.8/1994,
republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 481 din
28 iunie 2016, cu modificările
şi completările ulterioare, şi cu
modificările
aduse
prin
prezenta
hotărâre
se
va
republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen
de 30 de zile de la data
publicării prezentei hotărâri,
dându-se textelor o nouă
numerotare.
Autor:

Comisia pentru Regulament
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