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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea   

Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

Articol I - Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8 din 24 februarie 1994, republicat, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 

1. La articolul  40 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

“(4)  Un deputat face parte, în mod 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, pot opta pentru una dintre comisiile permanente”. 

 
2. La articolul  45 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
“(1) În prima lor şedinţă, convocată de Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor, comisiile permanente îşi aleg birourile, compuse din câte 
un preşedinte, 2 - 3 vicepreşedinţi şi 2  secretari, cu excepţia Comisiei pentru 
regulament, al cărei birou este compus din preşedinte, un vicepreşedinte şi 2 
secretari. Funcţiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în 
ordinea mărimii grupurilor parlamentare”. 
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3. La articolul 59, după punctul 18, se introduce un nou punct, 

punctul 19, cu următorul cuprins: 
„19.Comisia pentru afaceri europene  

- contribuie la formarea poziţiei naţionale pentru adoptarea deciziilor la nivelul 
Uniunii Europene, cu participarea Camerei Deputaţilor;  

- examinează documentele de consultare, proiectele actelor legislative europene 
şi alte documente provenite de la instituţiile Uniunii Europene şi integrează 
punctele de vedere exprimate de celelalte comisii permanente în avize motivate 
şi opinii; 

- analizează principalele strategii şi politici ale Uniunii Europene, modul în care 
România îndeplineşte prevederile Tratatelor Uniunii Europene şi modul în care 
sunt integrate în dreptul intern actele legislative europene; 

- asigură exercitarea controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene;  
- reprezintă Camera Deputaţilor în relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile 

legii şi ale regulamentelor parlamentare. 
 
4. La articolul  69 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
“(1) Termenul de depunere a raportului în cazul în care Camera 

Deputaţilor este prima Cameră sesizată, este de cel mult 14 zile şi de cel mult  
60 de zile in cazul în care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Modificarea acestor termene poate fi aprobată de Biroul permanent de cel mult 
două ori, din propria iniţiativă sau  la solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei 
sesizate în fond”.  

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data 
de.........., cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 

 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

ROBERTA ALMA ANASTASE 
 

Bucureşti, ................. 
 Nr. 
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