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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Hotărâre privind  completarea 

art. 199 din Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
 

În conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru Regulament a primit spre dezbatere, Proiectul de 
Hotărâre nr.62/2021 privind completarea art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi, grupul 
parlamentar al minorităților naționale, înregistrat la Biroul permanent cu nr. 

BPI 369/29.06.2021. 
 

La şedinţa Comisiei din data de  13.10.021, au participat toţi membrii 

Comisiei pentru Regulament. 
  
În urma dezbaterilor, prezentul raport a fost aprobat cu unanimitate de 

voturi. 
 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Hotărâre privind privind 

completarea art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

amendamentele prevăzute în Anexă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                     Gheorghe ȘIMON 
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                                                                                          Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

  
Nr. 

crt. 
Text în vigoare 

 
Text Proiect de Hotărâre 

Nr. 62/2021 

 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivarea 

Comisiei 

 

1. Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

Proiect de hotărâre privind 

completarea art. 199 din   
Regulamentul Camerei 

Deputaţilor  

Hotărâre privind modificarea 

alineatului (3) al articolului 199  
din  Regulamentul Camerei 

Deputaţilor 

 

 

2.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Art.199 

(3) Membrul Guvernului 
poate amâna răspunsul 

la întrebarea orală 
pentru săptămâna 

următoare numai în 
cazuri temeinic 

justificate. 
 

Articol unic - Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, actualizat la 

24.06.2021 prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 58 din 

23 iunie 2021,   republicat în 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 619 din 23 iunie 

2021, se completează cu alin. 
(5) după cum urmează: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Articol unic – La art. 199 din 

Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 8 din 24 februarie 1994, 

republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 778 din 

12 august 2021, alineatul (3)  se  

modifică după cum urmează: 
 

 
 

 
 

„(3) Membrul Guvernului poate 
amâna răspunsul la întrebarea orală 

pentru săptămâna următoare numai 
în cazuri temeinic justificate, 

prezentate în scris.” 
 

Autor : Comisie 

 
 

 Tehnica 

legislativa. 

Amânarea să 
se poată face 

doar în scris și 

doar în cazuri 
temeinic 

justificate. 
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 (5) În cazul în care, 
reprezentantul autorității, 

desemnat cu prezentarea 
răspunsului oral, solicită 

amânarea prezentării 
răspunsului, acesta trebuie să 

prezinte secretarului 
desemnat al Camerei 

Deputaților să răspundă de 
problema întrebărilor și 

interprelărilor, în scris, 

motivul amânării. 

  (5) - eliminat 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 


