
 1

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

 
 

 

RAPORT 
 asupra Proiectului de Hotărâre  

privind modificarea și completarea  Regulamentului Camerei 
Deputaţilor  

 
 În data de 30 martie 2021, membrii Comisiei pentru Regulament s-au 
întrunit în şedinţa on-line pentru a discuta proiectul de Hotărâre privind 
modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor nr. 45/2021, 
iniţiat de domnul deputat deputat Gabriel Andronache, Grup parlamentar al  
Partidului Naţional Liberal, prin adresa BPI nr. 135 /25.03.2021, înregistrat în 
data de 29.03.2021. 

Potrivit art. 64 alin (4) din Constituția României, republicată, „ Fiecare 
Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă 
sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune”. Potrivit 
jurisprudenței Curții Constituționale, comisiile parlamentare sunt definite drept 
organe interne de lucru ale Camerelor Parlamentului a căror activitate are 
caracter pregătitor pentru a oferi forului deliberativ toate elementele necesare 
adoptării deciziei. 

Constituția nu cuprinde o prevedere expresă sau implicit, în sensul că se 
pot constitui subcomisii, lăsând la apreciarea fiecărei Camere, oportunitatea 
înființării acestora. 

Pe cale de consecință, se consideră necesară aprobarea de către Biroul 
permanent a înființării subcomisiilor. 

La şedinţa Comisiei, au participat toţi membrii Comisiei pentru 
Regulament.   

În urma dezbaterilor, prezentul raport şi Proiectul de Hotărâre au fost 
aprobate cu  5 voturi  pentru 1 vot împotrivă. 

 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea raportului asupra proiectului de Hotărâre 
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu 
amendamentele de tehnică legislativă prevăzute în Anexă. 
 

    PREŞEDINTE  
 

                                            Gheorghe ȘIMON

violeta.durdan
Conform cu originalul
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                                                                                                                    Anexă 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

  
Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
 

Text Proiect de Hotărâre 
Nr.45/2021 

 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivare  

1. Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 

Hotărâre privind 
modificarea şi 
completarea       

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

Hotărâre privind modificarea 
art. 40 și a literei e) a art. 47 

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

Tehnică legislativă 

2  Articol unic - 
Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 32 din 18 ianuarie 
2016, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 
 

Articol unic – Art. 40 și litera 
e) a art. 47 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr.8/1994, republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
249 din 12 martie 2021, cu 
modificările ulterioare,  se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 

Tehnică legislativă 

3. Art. 40 
Comisiile Camerei 
Deputaţilor sunt 
organisme de lucru 
ale acesteia, 
înfiinţate cu scopul 
de a îndeplini 
atribuţiile prevăzute 
de lege şi de 

1.   Articolul 40  se  
modifică și va avea 
următorul curpins: 
„Art. 40. - Comisiile 
Camerei Deputaţilor sunt 
organisme de lucru ale 
acesteia, înfiinţate cu 
scopul de a îndeplini 
atribuţiile prevăzute de 

  
   Art. 40 - Text nemodificat 
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prezentul 
regulament. 
Comisiile Camerei 
Deputaţilor pregătesc 
documentele de 
lucru pentru lucrările 
în plen ale acesteia şi 
exercită controlul 
parlamentar. 
 

lege şi de prezentul 
regulament. Comisiile 
Camerei Deputaţilor 
pregătesc documentele de 
lucru pentru lucrările în 
plen ale acesteia şi exercită 
controlul parlamentar. 
Comisiile Camerei 
Deputaților pot constitui 
subcomisii cu acordul 
prealabil al Biroului 
permanent al Camerei 
Deputaților, acord prin 
care acesta se pronunță 
inclusiv asupra misiunii 
atribuite subcomisiilor, 
în interiorul 
competenței 
regulamentere a 
comisiei solicitante.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Art. 47 
Biroul fiecărei comisii 
a Camerei 
Deputaţilor are 
următoarele atribuţii: 
…………………………. 
e)  constituie, cu 
aprobarea comisiei, 
dacă este necesar, 
subcomisii, 
desemnându-le 
misiunea, 
componenţa şi 
conducerea; 

2. La articolul 47, litera 
e) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 47 
Biroul fiecărei comisii a 
Camerei Deputaţilor are 
următoarele atribuţii: 
……………………………….. 
e)desemnează componența 
și conducerea subcomisiilor 
constituite de comisie după 
obținerea acordului 
prealabil al Biroului 
permanent al Camerei 
Deputaților;” 

  
     e)  -  Text nemodificat 
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