
 
 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 

 
În data de 25 martie 2015 Comisia pentru Regulament s-a întrunit, la solicitarea plenului Camerei 

Deputaților, pentru a întocmi un raport suplimentar  privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaților. 

La ședința din 25 martie 2015 la dezbateri au participat membrii Comisiei pentru Regulament și domnul 
deputat Varujan Pambuccian, ca înlocuitor al domnului deputat Ionel Stancu – Grupul minorităților naționale. 

Prezentul raport suplimentar a fost aprobat cu 5 voturi pentru. 
  

Nr.
crt. 

Text vigoare Text propus Amendament 

1.      ----------------------------------- Art.46 lit. i) nominalizează pe funcţii sau 
solicită schimbarea din funcţii a 
funcţionarilor publici parlamentari ai 
comisiei permanente, după caz, în 
condiţiile legii. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Se elimină 
Autori: domnul deputat Gheorghe 
Emacu și domnul deputat Ionescu 
Aurelian 

2.  Art. 157. – (1) Dezbaterea cererii 
prevăzute la art. 156 se efectuează 
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pe baza raportului întocmit fie de 
o comisie permanentă, ca urmare 
a unei anchete desfăşurate în 
condiţiile art. 71, fie de o comisie 
specială de anchetă constituită în 
acest scop. Dacă ministrul are  şi 
calitatea de deputat, cererea se 
trimite spre examinare Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, 
care va elabora un raport pe care 
îl înaintează Camerei.   

3.   (13) Raportul comisiei va face referiri 
punctuale la motivele concrete, legale şi 
temeinice invocate; acesta se aprobă prin 
votul secret al majorităţii membrilor 
prezenţi. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

(13) Raportul Comisiei se 
aprobă prin votul secret al 
majorităţii membrilor prezenţi. 
Autori: domnul deputat Gheorghe 
Emacu și domnul deputat Ionescu 
Aurelian 

4.   La articolul 195 
„(11) Cererea de reţinere, arestare sau 
percheziţie a deputatului se adresează de 
către ministrul justiţiei preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, pentru a fi supusă 
aprobării plenului Camerei, în temeiul 
art. 72 din Constituţia României, 
republicată. Cererea trebuie să conţină  
indicarea cazului prevăzut de Codul de 
procedură penală şi motivele concrete şi 
temeinice care justifică luarea măsurii 
preventive sau dispunerea percheziţiei.  
Autor: Comisia pentru Regulament 

 
„(11) Cererea de reţinere, 
arestare sau percheziţie a 
deputatului se adresează de 
către ministrul justiţiei 
preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, pentru a fi supusă 
aprobării plenului Camerei, în 
temeiul art. 72 din Constituţia 
României, republicată. Cererea 
trebuie să fie motivată în fapt și 
în drept. 
Autori: domnul deputat Gheorghe 
Emacu și domnul deputat Ionescu 
Aurelian  

5.   (12) Preşedintele Camerei Deputaţilor (12) Preşedintele Camerei 



aduce de îndată cererea la cunoştinţa 
Biroului permanent, care o trimite 
Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, pentru a întocmi un raport în 
termen de cel mult 3 zile. Ministrul justiţiei 
va înainta Comisiei  juridice, de disciplină 
şi imunităţi toate documentele pe care 
aceasta le solicită. În cazul în care sunt 
necesare probe și informații suplimentare 
de la Ministrul Justiției, președintele 
Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități, va solicita Biroului permanent 
prelungirea termenului pentru depunerea 
raportului cu cel mult 2 zile.  
Raportul comisiei va face referiri punctuale 
la motivele concrete, legale şi temeinice 
invocate. Raportul comisiei se aprobă prin 
votul secret al majorităţii membrilor 
prezenţi. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Deputaţilor aduce de îndată 
cererea la cunoştinţa Biroului 
permanent, care o trimite 
Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, pentru a întocmi 
un raport în termen de cel mult 
3 zile. Președintele Comisiei 
juridice, de disciplină și 
imunități, poate solicita motivat 
Biroului permanent prelungirea 
termenului pentru depunerea 
raportului cu cel mult 2 zile.  
Raportul comisiei se aprobă 
prin votul secret al majorităţii 
membrilor prezenţi. 
Autori: domnul deputat Gheorghe 
Emacu și domnul deputat Ionescu 
Aurelian 

 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

Gheorghe EMACU 


