
 

RAPORT 
privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 

 
În data de 9 iunie 2015 Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a discuta proiectul de Hotărâre 

privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților, inițiat de un grup de 4 deputați.  
La  dezbateri au participat membrii Comisiei pentru Regulament și  domnul deputat Longher Ghervazen, 

ca înlocuitor al domnului deputat Ionel Stancu. 
Proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

     În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Hotărâre şi a raportul privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor.  

Amendamentul respins se regăsește în anexa la prezentul raport.  
Nr.crt. Text vigoare Text propus Motivare 

1.  Art.134 (2) Termenul fixat de  Biroul permanent pentru 
întocmirea raportului comun de către comisiile 
prevăzute la alin. (1) nu va putea fi mai mare de 15 
zile. Raportul comisiilor se înscrie cu prioritate în 
ordinea de zi şi se dezbate conform prevederilor art. 
100-112. Cu prilejul reexaminării, Camera Deputaţilor 
va efectua corelările tehnico-legislative necesare. 
Raportul comisiilor se adoptă cu majoritatea cerută 
de caracterul ordinar sau organic al iniţiativei 
legislative supuse reexaminării, după caz, iar după 
adoptare prevederile reexaminate se trimit

Art.134 (2) Termenul fixat de Biroul permanent 
pentru întocmirea raportului comun de către 
comisiile prevăzute la alin.(1) nu va putea fi 
mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor  se 
înscrie cu prioritate în ordinea de zi şi se 
dezbate conform prevederilor art. 100-112. Cu 
prilejul reexaminării, Camera Deputaţilor va 
efectua corelările tehnico-legislative necesare. 
După adoptarea legii în ansamblul ei, acesta se 
trimite Senatului, dacă acesta este Cameră 
decizională, sau președintelui României în cazul 
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Senatului, dacă acesta este Cameră decizională. în care Camera Deputaților este cameră 
decizională 

2.  Art. 136. – În cazurile de neconstituţionalitate 
constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată, dispoziţiile declarate 
neconstituţionale din legi, din regulamente şi din 
ordonanţele aprobate prin lege îşi încetează efectele 
juridice la 45 de zile  de la publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale, termen pe durata căruia aceste 
dispoziţii sunt suspendate de drept.  
În cazul în care Camera Deputaţilor a fost prima 
Cameră sesizată, Biroul permanent va sesiza Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia în al cărui 
domeniu de activitate se încadrează respectivul act 
normativ în vederea reexaminării textelor şi punerii lor 
în acord cu prevederile Constituţiei. Textele revizuite 
se constituie într-o iniţiativă legislativă care se 
distribuie deputaţilor.  
După trecerea unui termen de 7 zile, înăuntrul căruia se 
pot depune amendamente, cele două comisii 
elaborează, în termen de 5 zile, un raport asupra 
iniţiativei legislative care se supune dezbaterii  şi 
adoptării plenului Camerei Deputaţilor. Iniţiativa 
legislativă se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul 
actului normativ şi se trimite Senatului. 

Nemodificat  

3.   Art.136 (2) În cazul în care Camera Deputaților 
este cameră decizională, comisiile sesizate în 
fond de Biroul permanent vor întocmi raportul 
privind textele revizuite înaintate de Senat, 
luând în considerare amendamentele formulate 
de deputați. Inițiativa legislativă se adoptă cu 
majoritatea cerută de caracterul actului 
normativ și se transmite Președintelui României 

  



în vederea promulgării 
4.  Art. 137. – (1) Reexaminarea legii de către Camera 

Deputaţilor, în urma cererii făcute de Preşedintele 
României în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, va avea loc în cel mult 30 de 
zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se 
efectuează mai întâi de Camera Deputaţilor dacă 
aceasta a fost prima Cameră sesizată.   

Nemodificat   

5.  (2) Cererea Preşedintelui României privind 
reexaminarea unei legi este de competenţa comisiei 
permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de 
lege sau cu propunerea legislativă respectivă; aceasta 
va întocmi un raport cu privire la obiecţiile din 
cererea de reexaminare, respectiv la adoptarea sau 
respingerea acesteia. În cazul în care obiecţiile din 
cererea de reexaminare sunt acceptate, în totalitate 
sau în parte, comisia va formula, după caz, 
propuneri referitoare la textele corespunzătoare.

(2) Cererea Preşedintelui României privind 
reexaminarea unei legi este de competenţa 
comisiei permanente care a fost sesizată în fond 
cu proiectul de lege sau cu propunerea 
legislativă respectivă. Deputații pot depune 
propuneri de texte care au legătură cu 
problemele sesizate de președintele României în 
cererea de reexaminare, în termenul prevăzut de 
Biroul permanent pentru depunerea 
amendamentelor 

  

6.  (3) Raportul comisiei este distribuit deputaţilor, 
care pot depune amendamente cu privire la 
propunerile formulate de către comisie în termen de 
7 zile. Comisia întocmeşte un raport înlocuitor 
asupra cererii de reexaminare în termen de 5 zile de 
la împlinirea termenului pentru depunerea 
amendamentelor, care cuprinde textele aprobate de 
către comisie, amendamentele aprobate, precum şi 
pe cele respinse. 

(3) Raportul comisiei cu privire la cererea de 
reexaminare va face referire la toate solicitările 
formulate de președintele României, va 
cuprinde amendamentele admise și respinse, 
depuse de deputați și va propune acceptarea sau 
respingerea cererii de reexaminare. În cazul în 
care solicitările din cererea de reexaminare sunt 
acceptate, în parte sau în totalitate, comisia va 
formula textele corespunzătoare. Textele 
propuse trebuie să aibă legătură cu solicitările 
din cererea de reexaminare și să asigure 
recorelarea dispozițiilor legii.  
 

  

7.  (4) Raportul comisiei împreună cu cererea de 
reexaminare se supun dezbaterii Camerei Deputaţilor 

(4) Raportul comisiei se supune dezbaterii 
Camerei Deputaţilor după regulile procedurii 

  



după regulile procedurii legislative, iar după 
adoptarea raportului se votează legea în ansamblul 
ei. 

legislative, iar în ședința dedicată votului 
final se votează legea în ansamblul ei. 

 
8.  (5) În situaţia în care Camera Deputaţilor este 

sesizată cu cererea de reexaminare prevăzută la 
alin. (1) în calitate de Cameră decizională şi în cazul 
în care nu se întruneşte numărul necesar de voturi 
adoptării raportului cu privire la acceptarea în 
totalitate sau în parte a cererii de reexaminare, 
legea se retrimite Preşedintelui pentru promulgare 
în forma adoptată iniţial de către Parlamentul 
României. 

(5) În cazul în care nici un text propus prin 
raportul comisiei nu este adoptat de Cameră sau 
în cazul în care, în ședința de vot final, legea 
cuprinzând textele reexaminate nu este adoptată 
se va supune votului legea în  forma adoptată 
inițial de către Parlamentul României. 

 

  

9.  (6) În cazul în care comisia a înaintat un raport de 
respingere a solicitării de reexaminare, iar această 
propunere nu întruneşte numărul de voturi necesar 
adoptării în şedinţa de vot final, raportul se restituie 
comisiei pentru întocmirea unui nou raport. 

(6) În cazul în care comisia a înaintat un raport 
de respingere a cererii de reexaminare, după 
dezbaterea acestui raport, propunerea se 
supune votului în ședința de vot final. Dacă 
propunerea de respingere a cererii de 
reexaminare este adoptată, se supune votului 
final legea în forma adoptată inițial de către 
Parlamentul României. În cazul în care 
propunerea de respingere a cererii de 
reexaminare nu întrunește numărul de 
voturi necesar adoptării, raportul se restituie 
comisiei în vederea întocmirii unui nou 
raport, avându-se în vedere încadrarea în  
termenul prevăzut la alin.(1). 
Autor: dl. Gheorghe Tinel – deputat PNL

  

 

 

 

 



ANEXĂ 

 AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text hotărâre Amendament respins Motivaţie 

1. Art. 137. – (3) Raportul comisiei 
este distribuit deputaţilor, care pot 
depune amendamente cu privire la 
propunerile formulate de către 
comisie în termen de 7 zile. 
Comisia întocmeşte un raport 
înlocuitor asupra cererii de 
reexaminare în termen de 5 zile de 
la împlinirea termenului pentru 
depunerea amendamentelor, care 
cuprinde textele aprobate de către 
comisie, amendamentele aprobate, 
precum şi pe cele respinse. 

(3) Raportul comisiei cu privire la 
cererea de reexaminare va face 
referire la toate solicitările formulate 
de președintele României, va 
cuprinde amendamentele admise și 
respinse, depuse de deputați și va 
propune acceptarea sau respingerea 
cererii de reexaminare. În cazul în 
care solicitările din cererea de 
reexaminare sunt acceptate, în parte 
sau în totalitate, comisia va formula 
textele corespunzătoare. Textele 
propuse trebuie să aibă legătură cu 
solicitările din cererea de 
reexaminare și să asigure recorelarea 
dispozițiilor legii.  

 

(3) Raportul comisiei cu privire la 
cererea de reexaminare va face referire la 
toate solicitările formulate de 
președintele României, și va propune 
acceptarea sau respingerea cererii de 
reexaminare. În cazul în care solicitările 
din cererea de reexaminare sunt 
acceptate, în parte sau în totalitate, 
comisia va formula textele 
corespunzătoare și raportul va cuprinde 
toate amendamentele admise și respinse, 
depuse de deputați Textele propuse 
trebuie să aibă legătură cu solicitările din 
cererea de reexaminare și să asigure 
recorelarea dispozițiilor legii. Dacă 
raportul este de respingere, el nu va mai 
cuprinde amendamentele depuse.  

Autor. Dl. Marton Arpad - deputat 
UDMR 

Se limitează 
dreptul de 
inițiativă al 
deputaților 

 

P R E Ş E D I N T E,      S E C R E T A R, 
 

Gheorghe EMACU      Aurelian IONESCU 


