
RAPORT 
asupra Proiectului de Hotărâre 

privind completarea Regulamentului Camerei
Deputaţilor

în data de 21.10.2019, membrii Comisiei pentru Regulament s-au 
întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre nr. 50/2019 privind 
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat 
Eugen Nicolicea, Grupul parlamentar PSD, cu care Comisia a fost sesizată 
pentru întocmirea raportului cu adresa BPI nr. 597/03.10.2019.

Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, vizează respectarea principiului bicameralismului consacrat în 
art.75 din Constituţia României şi în Deciziile Curţii Constituţionale.

Curtea Constituţională a dezvoltat acest principiu printr-o solidă şi 
constantă jurisprudenţă stabilind două criterii esenţiale cumulative pentru 
cazurile în care, prin procedura legislativă, se încalcă principiul 
bicameralismului:

(a) existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic între formele 
adoptate de cele două Camere ale Parlamentului;

(b) existenţa unei configuraţii semnificativ diferite între formele 
adoptate de cele două Camere ale Parlamentului.

La şedinţa comisiei din data de 21.10.2019, au participat membrii 
Comisiei, domnul preşedinte Eugen Nicolicea, doamna deputat Adriana 
Săftoiu, domnul deputat Vlad Duruş, domnul deputat Vasile Daniel şi 
domnul deputat Popa Mihai Valentin.

Raporul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea de voturi a membrilor 
prezenţi.

în urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea a proiectului de hotărâre privind completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor în forma iniţiatorului.
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Parlamentul României

Carcera Deputaţilor

HOTĂRÂRE
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Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol uarac - Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8 / 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 
iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

L După articole! 114 al-SECŢIUNII 3, §e iutroduice o nouă Secţiune, SECŢIUNEA
31, cm umăioral cuprins:

„.SECŢIUNEA 31: Respectarea prsnaclpinalui bicamei a'lsmului

Art. I141
(!) După adoptare sau respingere de către Camera Deputaţilor în calitate de prima 

Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite Senatului care va decide 
definitiv.

(2) în cazul în care Senatul în calitate de prima Cameră sesizată adoptă o prevedere 
care, potrivit alineatului (1), intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv 
adoptată dacă şi Camera Deputaţilor este de acord. în caz contrar, numai pentru prevederea 
respectivă, legea se întoarce la Senat care va decide definitiv în procedură de urgenţă.

(3) Dispoziţiile alineatului (2) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul în care Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională adoptă 
o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine Senatului.



(4) în situaţia în care Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizionaia, adoptă o 
prevedere care produce cumulativ existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic şi 
existenţa unei configuraţii deosebite, semnificativ diferite, între formele adoptate de cele 
două Camere ale Parlamentului, încălcând cele două criterii esenţiale cumulative stabilite prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/2012, numai pentru prevederea respectivă, legea se 
întoarce la Senat, care se pronunţă în procedură de urgenţă, alin. (2) şi (3) aplicându-se 
corespunzător.”

Această hotărârea fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de .... 2019 

cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

lon-MareeS CIOLACU


