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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
                                                                         
                                                                 

 

RAPORT  
asupra Proiectului de Hotărâre  

privind modificarea și completarea  Regulamentului Camerei 

Deputaţilor  
 

 

În conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru Regulament a fost sesizată, spre dezbatere cu 
Proiectului de Hotărâre nr. 41/2022 privind modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Gabriel 
Andronache grupul parlamentar PNL, domnul deputat Silviu Dehelean grupul 

parlamentar USR, domnul deputat Ovidiu Ganț grupul parlamentar al 

minorităților naționale și domnul deputat Andrei Miftode grup parlamentar USR, 
înregistrat la Comisie cu nr. 4c-18/19/12.05.2022. 

 

Proiectul de Hotărâre propune reglementarea elaborării, de către Biroul 

fiecărei comisii a Camerei Deputaţilor, a Ordinii de Zi a ședințelor, ținând cont 
de prioritățile regulamentare, prezentând comisiei iniţiativele legislative şi 

celelalte probleme de competenţa sa. 
Comisia pentru Regulament a examinat și dezbătut, în şedinţa din data 

de 20.09. 2022, proiectul de Hotărâre nr. 41/2022 privind modificarea și  
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.  
 

La lucările Comisiei au fost prezenți toți membrii Comisiei. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membri comisiei au hotărât 
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

Proiectului de Hotărâre cu amendamentele admise redactate în Anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului 

Camerei Deputaţilor, aprobarea raportului asupra proiectului de Hotărâre 
privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu 

amendamentele de tehnică legislativă redactate în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

                                      P R E Ş E D I N T E, 

    Gheorghe ȘIMON 
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                                                                                                                    Anexă 
 

 

Nr. 

crt. 
Text Regulament Text PHCD 41/2022 Amendamente  

admise de Comisie 

Motivare 

Comisie 
 

1 
 

Proiect de HOTĂRÂRE 

privind modificarea și 
completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea 
Regulamentului Camerei 

Deputaţilor  

Tehnică legislativă 

2 
 

Articol unic. – Articolul 52 

din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8 / 1994, 

republicat  cu modificări și 
completări, se modifică și de 

completează după cum 
urmează: 

Articol unic. – Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 

Deputaţilor nr. 8 / 1994, 
republicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 
nr. 778 din 12 august 2021, 

cu modificările și 
completările ulterioare,  se 

modifică după cum urmează: 

Tehnica legislativa 

 

3 Art.52 

Înainte de aprobarea 

ordinii de zi 
preşedintele de 

şedinţă este obligat 
să supună votului 

toate propunerile de 
modificare sau de 

completare a ordinii 
de zi. 

- Înaintea alineatului  

unic al articolului 52, care 

devine alineatul (3), se 
introduc două noi alineate, 

alineatele (1) și (2), cu 
următorul cuprins: 
 

„ (1) La elaborarea 
propunerii de ordine de zi, 

biroul comisiei ține cont de 
prioritățile prevăzute în 

prezentul articol precum și 
de alte priorități decise de 

biroul comisiei. 

1. Articolul 52 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

„Art. 52 - (1) La elaborarea 
propunerii de ordine de zi se 

ține cont de prioritățile 
prevăzute la alin.(2) precum și 

de alte priorități decise de biroul 
comisiei. 
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   (2) Ordinea de zi poate 

include cu prioritate 
inițiativele aflate în 

procedură de urgență, 
proiectele de legi și 

propunerile legislative pentru 
care Camera Deputaților este 

prima Cameră sesizată, 

cererile de reexaminare 
venite din partea 

Președintelui României, 
proiectele de lege sau 

propunerile legislative 
transmise spre reexaminare 

în baza prevederilor art. 104 
alin.(3), precum și proiectele 

de lege sau propunerile 
legislative transmise spre 

reexaminare în baza 
prevederilor art. 137 

alin.(1)”. 

(2) Ordinea de zi include cu 

prioritate inițiativele legislative 
aflate în procedură de urgență, 

proiectele de lege și propunerile 
legislative pentru care Camera 

Deputaților este prima Cameră 
sesizată, proiectele de lege, 

propunerile legislative sau 

proiectele de hotărâre 
transmise spre reexaminare în 

baza prevederilor art. 104 
alin.(3) teza finală, proiectele 

de lege sau propunerile 
legislative aflate în 

reexaminare în baza 
prevederilor art. 137 alin.(1), 

precum și cererile de 
reexaminare a legii 

formulate de Președintele 
României”. 

 
 

(3) Înainte de aprobarea ordinii 

de zi preşedintele de şedinţă 
este obligat să supună votului 

toate propunerile de modificare 
sau de completare a ordinii de 

zi.” 
 

Autor: Comisia 

Se elimină „ poate” 

deoarece în prezent,  

Biroul fiecărei comisii 

poate include în 

proiectul ordinii de zi 

a şedinţelor, lista 

cuprinzând toate 

iniţiativele legislative 

şi celelalte probleme 

de competenţa 

acesteia. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


