
              

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra Proiectului de Hotărâre  

privind completarea  Regulamentului Camerei Deputaţilor  
 

În data de 13.04.2021, membrii Comisiei pentru Regulament au reexaminat și dezbătut Proiectul de 
Hotărâre nr. 33/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat, 
Andi Gabriel Grosaru, Grupul parlamentar al minorităților naționale, dezbătut inițial, în data de 09.03.2021 
propunându-se plenului Camerei Deputaților, respingerea proiectului de Hotărâre.  

În ședința de plen din data de 6 aprilie 2021, s-a hotărât retrimiterea la Comisie pentru o nouă 
dezbatere. 

Potrivit expunerii de motive, Proiectul de Hotărâre, propune modificarea modalității de lucru a 
comisiilor și anume, ca pentru invitarea persoanelor de specialitate la lucrări, să existe și motivația scrisă 
pentru participare. Având în vedere temele inițiativelor legislative puse în discuție, necesitatea invitării 
specialiștilor, a corpurilor profesionale, în funcție de domeniul reglementat. 

În data de 13.04.2021, Comisia pentru Regulament s-a întrunit în ședință pentru o nouă examinare. 
Raportul Comisiei a fost aprobat cu 5 voturi pentru și 1 abținere. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea raportului suplimentar asupra proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, cu amendamentele de tehnică legislativă, din Anexa care este parte integrantă din 
prezentul raport. 
                                                     P R E Ş E D I N T E,  

                                                      Gheorghe  ȘIMON 

violeta.durdan
Conform cu originalul



                                                                                                                                                         Anexa 

 Text în vigoare Text PHCD 33/2021 Amendamente 
admise de Comisie 

 

Motivare 

1  Proiect de Hotărâre 
privind completarea 

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor  

 

               Hotărâre 
privind modificarea 

alin.(2) al art. 56 din 
Regulamentul Camerei 

Deputaţilor 
 

Tehnică legislativă, 

se modifică doar 1 

articol 

2  Articol unic - Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.8/1994, republicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 
2020, se completează după cum 
urmează: 

 Articol unic  – 
La articolul 56  din 
Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. nr. 249 din 
12 martie 2021, cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
alineatul (2) se 
modifică după cum 
urmează: 

Tehnică legislativă 

 

3 Art. 56 
 
 
 
(2) Comisiile pot invita 
să participe la lucrări 
persoane interesate, 
reprezentanți ai unor 
organizații 
neguvernamentale şi 
specialişti din partea 
unor autorități publice 

1. Articolul 56 alin. (2) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 
„Art. 56 alin.(2) - Comisiile pot 
invita, motivat, să participe la 
lucrări persoane interesate, 
reprezentanți ai unor organizații 
neguvernamentale şi specialişti 
din partea unor autorități 
publice, corpuri profesionale 
sau a altor instituții specializate. 

 

1.   Se elimină 
 
 
 

„(2) - Comisiile pot invita, 
motivat, să participe la 
lucrări persoane 
interesate, reprezentanți ai 
unor organizații 
neguvernamentale şi 
specialişti din partea unor 
autorități publice, corpuri 

Tehnică legislativă 

care constă în:  

- eliminarea 

dispoziției de 

modificare, întrucât 

aceasta se regăsește 

în conținutul părții 

introductive a art. 

unic; 

- eliminarea din 

textul inițiatorului a 

sintagmei „Art. 56 

alin.”, în vederea 



sau a altor instituții 
specializate. 
Reprezentanții 
organizațiilor 
neguvernamentale şi 
specialiştii invitați pot să 
îşi prezinte opiniile cu 
privire la problemele 
discutate în comisie sau 
pot înmâna preşedintelui 
comisiei documentații ce 
vizează tematica pusă în 
discuție. 

Reprezentanții organizațiilor 
neguvernamentale şi specialiştii 
invitați, la solicitare, pot să îşi 
prezinte opiniile cu privire la 
problemele discutate în comisie 
sau pot înmâna preşedintelui 
comisiei documentații ce vizează 
tematica pusă în discuție.” 

profesionale sau a altor 
instituții specializate. 
Reprezentanții 
organizațiilor 
neguvernamentale şi 
specialiştii invitați, la 
solicitare, pot să îşi 
prezinte opiniile cu privire 
la problemele discutate în 
comisie sau pot înmâna 
preşedintelui comisiei 
documentații ce vizează 
tematica pusă în discuție.” 
 
Autor: deputat Andi Grosaru 

respectării formei 

de redactare 

specifice actelor 

normative, textul 

fiind nemodificat în 

rest.    

 

 


