
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU REGULAMENT                                         Bucureşti,   
                         Nr. 

RAPORT SUPLIMENTAR 
la proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa plenului Camerei din data de 05.10.2005 s-a decis trimiterea la Comisia pentru Regulament a unui amendament 
formulat de domnul deputat Márton Árpád privind situaţia deputaţilor independenţi. 
  Membrii Comisiei s-au întrunit, au dezbătut amendamentul propus şi au decis, în unanimitate, admiterea sa în 
forma prezentată de iniţiator şi includerea sa ca un nou articol – art.131, după art.13 din Regulament. 
  

 Nr.crt. Amendament propus şi autorul acestuia Amendament admis  Motivare 
1. Art.131 (1) Deputaţii independenţi, deputaţii 

partidelor politice, formaţiunilor politice, 
alianţelor politice sau alianţelor electorale care 
la constituirea Parlamentului nu au putut 
constitui grup parlamentar conform prevederilor 
art.13, alin.(4), respectiv membrii grupurilor 
parlamentare, care nu întrunesc criteriile 

Art.131 (1) Deputaţii care nu au devenit 
membrii ai unor grupuri parlamentare 
constituite la întrunirea Camerei
Deputaţilor, deputaţii ale căror grupuri 
parlamentare s-au desfiinţat, precum şi 
deputaţii deveniţi independenţi, prin demisie, 
prin excludere din partid, prin părăsirea 

 

Amendamentul admis 
cuprinde toate situaţiile şi 
procedurile existente, care nu 
au putut fi cuprins în 
totalitate în amendamentul 
propus. 
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Original



prevăzute la art.13, alin.(1) şi care nu s-au 
afiliat la un alt grup parlamentar precum şi 
deputaţii care au devenit independenţi prin 
părăsirea unui grup parlamentar sau excluderea 
din acesta au următoarele drepturi: 
- să intervină la dezbaterile generale, respectiv 
dezbaterea moţiunilor într-un interval de 20 de 
secunde, având posibilitate să-şi cumuleze aceste 
secunde pentru o singură intervenţie realizată 
printr-un reprezentant comun; 
- să delege un reprezentant comun, în calitate de 
observator fără drept de vot la lucrările 
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; 
- să participe la delegaţiile  în străinătate a 
grupurilor de prietenie, ale comisiilor 
permanente, sau pe bază de invitaţii personale cu 
acordul Biroului Permanent. 
(2) Deputaţilor prevăzuţi la alineatul precedent li 
se pune la dispoziţie comună prin grija 
Secretariatului General pe baza deciziei 
Biroului Permanent o sală de şedinţă, logistica 
adecvată, un autoturism şi un personal compus 
dintr-un şofer şi o secretară. 
Autor: dl. Márton Árpád – deputat UDMR. 

unui grup parlamentar, dacă nu s-au 
constituit în grupuri parlamentare în 
conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) – (4), 
au următoarele drepturi: 
a) să intervină la dezbaterile generale, respectiv 
la dezbaterea moţiunilor, într-un interval de 20 
de secunde, având posibilitatea să-şi cumuleze 
aceste secunde pentru o singură intervenţie 
realizată printr-un reprezentant comun; 
b) să delege un reprezentant comun, în calitate 
de observator fără drept de vot la lucrările 
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; 
c) să participe la delegaţiile  în străinătate ale 
grupurilor de prietenie, ale comisiilor 
permanente, sau pe bază de invitaţii personale 
cu acordul Biroului Permanent. 
(2) Deputaţilor prevăzuţi la alineatul (1) li se 
vor pune la dispoziţie pentru folosinţă 
comună, de către Secretarul general, pe baza 
deciziei Biroului Permanent, o sală de şedinţă, 
logistica adecvată, un autoturism şi un personal 
tehnic compus dintr-un şofer şi o secretară. 
Autor: dl. Márton Árpád – deputat UDMR. 
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