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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea 

 art. 199  alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
 
 

În conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru Regulament a primit spre dezbatere, Proiectul de 
Hotărâre nr.61/2021 privind modificarea art. 199 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi, 
grupul parlamentar al minorităților naționale, înregistrat la Biroul permanent cu 

nr. BPI 368/29.06.2021. 
În data de 13.10.2021, membrii Comisiei pentru Regulament au 

examinat și dezbătut proiectul de Hotărâre care, potrivit expunerii de motive, 
propune modificarea timpului de la 30 de minute la 60 de minute pe care 

membrii Guvernului îl au la dispoziție pentru a prezenta răspunsurile la 
întrebările formulate în scris ale deputaților. 

 

Întrebarea este un act individual prin care un parlamentar urmărește să 
obțină de la un membru al Guvernului sau a altor conducători ai organelor 

administraţiei publice, un răspuns cu privire la o solicitare concretă. Răspunsul 
la întrebări poate fi oral, în scris sau formulat atât în scris, cât și oral, în funcție 

de cerința parlamentarului care a formulat întrebarea. 
Potrivit art. 201 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților:   

„Răspunsurile la întrebările prevăzute la alin. (2) se dau în cele 30 de minute 
care urmează timpului afectat întrebărilor orale.(…). Dacă timpul afectat 

răspunsurilor la întrebări nu este suficient, răspunsurile care nu au fost 
prezentate vor fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţei din lunea următoare, 

potrivit art.202. 
 

În urma dezbaterilor, prezentul raport a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Hotărâre privind privind 
modificarea art. 199 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

amendamentele de tehnică legislativă prevăzute în Anexă. 
 

 
 

                                         P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                     Gheorghe ȘIMON 
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                                                                                          Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

  
Nr. 

crt. 
Text în vigoare 

 
Text Proiect de Hotărâre 

Nr. 61/2021 

 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivarea 

Comisiei 

 

1. Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

Proiect de hotărâre privind 

modificarea  art. 199, 
alin.(3) din   Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

 

Hotărâre privind modificarea 

alineatului (3)  al articolului 201 
din  Regulamentul Camerei 

Deputaţilor 

 

Tehnica 
legislativa 

2.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Art. 201 
(3) Răspunsurile la 

întrebările prevăzute la 
alin. (2) se dau în cele 

30 de minute care 
urmează timpului afectat 

întrebărilor orale. Un 
răspuns nu poate depăşi 

3 minute. Dacă 
răspunsul la o întrebare 

Articol unic - Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, actualizat la 

24.06.2021 prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 58 din 

23 iunie 2021,   republicat în 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 619 din 23 iunie 

2021, se modifică după cum 
urmează: 

 

Art. 199, alin (3): 

Răspunsurile la întrebările 
prevăzute la alin. (2) se dau 

în cele 60 de minute care 

urmează timpului afectat 
întrebărilor orale. Un răspuns 

nu poate depăşi 3 minute. 
Dacă răspunsul la o întrebare 

dă naştere unei replici a celui 

Articol unic – La art. 201 din 

Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 8 din 24 februarie 1994, 

republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 778 din 

12 august 2021, alineatul (3) se 

modifică după cum urmează: 
 

 
 

 
 

 (3) – text nemodificat 
 

Reg CD a fost 

republicat 

dandu-se 
textelor o 

noua 

renumerotare / 
art 199 devine 

art. 201 
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dă naştere unei replici a 
celui care a adresat 

întrebarea, timpul 
pentru replică este de 

cel mult 3 minute. 

care a adresat întrebarea, 
timpul pentru replică este de 

cel mult 3 minute. 
 

 

 

 

 

 

 


