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R E G U L A M E N T 
de organizare şi funcţionare a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989 prevăzută de Legea recunoştin ţei pentru victoria Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din valea Jiului – 

Lupeni – august 1977, nr.341/2004 şşii   ccoonnsstt ii ttuuii ttăă  ccoonnffoorr mm  LL eeggii ii   nnrr ..4422//11999900 
 
 
 
 

CAPITOLUL I  
Dispoziţii generale 

 
Art.1 Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare 
Comisia, structură permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, fără personalitate 
juridică şi fără buget propriu, având o identitate proprie, distinctă de cea a membrilor săi 
parlamentari, constituită conform Legii nr.42/1990 îşi continuă activitatea potrivit art.11 din 
Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea funcţiei de 
control parlamentar a aplicării Legii nr.341/2004. 
 
Art.2. (1) Legitimitatea Comisiei izvorăşte din Constituţia României, Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, Regulamentele proprii ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi din prezentul 
Regulament. 
(2) Comisia este înfiinţată independent de activitatea autorităţilor publice Camera 
Deputaţilor şi Senatul României, fiind o comisie de lucru fără personalitate juridică și fără 
buget sau cont propriu. 
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CAPITOLUL II  
Organizarea Comisiei 

 
1. Constituirea şi componenţa Comisiei 
 
Art.3.  (1) Comisia se constituie din 11 deputaţi şi senatori în funcţie de hotărârea Birourilor 
permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, care au dobândit calităţile 
prevăzute de art.3 al Legii nr.341/2004, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit 
principiului configuraţiei politice a fiecărei Camere. 
(2) În ipoteza în care, în urma alegerilor parlamentare nu sunt aleşi în cele două Camere ale 
Parlamentului numărul de senatori şi deputaţi în condiţiile alin.(1), componenţa acesteia va fi 
stabilită de Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. 
(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei demisionează sau este exclus din grupul 
parlamentar care l-a propus, grupul parlamentar respectiv poate propune alt reprezentant. 
Propunerea se supune la vot în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 
2. Conducerea Comisiei 
 
Art.4. (1) Comisia îşi constituie un birou de conducere cu respectarea prevederilor art.3 
alin.(1), format din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, care sunt numiţi/votaţi în plenul 
reunit al celor două Camere, în urma propunerilor grupurilor parlamentare. După constituire, 
preşedintele Comisiei convocă prima şedinţă a membrilor săi. 
(2) Biroul de conducere al Comisiei:  
a) Propune ordinea de zi a şedinţelor, prezentând Comisiei lista cuprinzând toate iniţiativele 
legislative şi celelalte probleme de competenţa acesteia;  
b) Propune proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei;  
c) Adoptă hotărâri în chestiuni care interesează bunul mers al activităţii Comisiei;  
d) Constituie, dacă este necesar, subcomisii, desemnându-le misiunea, componenţa şi 
conducerea. 

 
CAPITOLUL III  

Funcţionarea Comisiei 
 

Art.5.  Preşedintele reprezintă Comisia la şedinţele Birourilor permanente reunite ale celor 
două Camere ale Parlamentului, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, în relaţiile 
cu Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului 
Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul 
de stat, în relaţiile cu Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi în 
raporturile cu asociaţiile de revoluţionari. 
 
Art.6.  Vicepreşedintele Comisiei este înlocuitorul de drept al preşedintelui şi îndeplineşte 
atribuţiile delegate de acesta. 
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Art.7.   Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:  
a) Ţine evidenţa prezenţei deputaţilor şi senatorilor la şedinţele Comisiei;  
b) Asigură redactarea tuturor actelor Comisiei;  
c) Numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei;  
d) Urmăreşte întocmirea sintezelor şedinţelor Comisiei şi le semnează împreună cu 
preşedintele;  
e) Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege cu privire la evidenţa, păstrarea şi circulaţia 
documentelor secrete de stat şi de serviciu ale Comisiei;  
f) Îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunului mers al activităţii Comisiei, ca urmare a 
dispoziţiilor biroului sau ale preşedintelui acesteia. 
 
Art.8. (1) Subcomisiile formate sunt compuse din cel puţin trei membri, cu respectarea 
principiului de la art.3 alin.(1), în scopul efectuării unor anchete în domeniul specific de 
activitate sau pentru asigurarea controlul parlamentar asupra activităţii Secretariatului de stat 
şi Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. 
(2) Rapoartele întocmite de subcomisiile constituite în condiţiile alin.(1) se supun dezbaterii 
şi adoptării plenului Comisiei. 
 

CAPITOLUL IV  
Activitatea Comisiei 

 
Art.9.  (1)  Comisia se întruneşte în plen, în şedinţe ordinare, de regulă o dată pe săptămână 
şi oricând situaţia o impune, la solicitarea Birourilor permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului, a preşedintelui Comisiei sau a majorităţii membrilor acesteia. 
(2) Comisia se poate întruni atât în timpul sesiunii Parlamentului, cât şi în afara acestora, cu 
aprobarea Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, atât în 
format fizic, cât şi online sau hibrid. 
 
Art.10. Convocarea şedinţei Comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin o zi 
înainte de data întrunirii, comunicându-se şi proiectul ordinii de zi a şedinţei. 
 
Art.11. (1) Participarea membrilor Comisiei la lucrările acesteia este obligatorie. Şedinţele 
Comisiei se desfăşoară numai cu participarea majorităţii membrilor ei la lucrări, dintre care 
unul trebuie să fie preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul Comisiei. 
(2) Şedinţele Comisiei nu sunt publice, cu excepţia situaţiilor când Comisia hotărăşte altfel. 
 
Art.12. În şedinţele desfăşurate în plen, Comisia realizează următoarele activităţi:  
a) Elaborează şi adoptă propriul program de lucru;  
b) Avizează bugetul şi Programul anual de activităţi ale Institutului Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989; 
c) Controlează aplicarea legii de către autorităţile administraţiei publice, sesizează 
autorităţile publice centrale şi locale asupra eventualelor încălcări ale legii şi le solicită 
intrarea în legalitate;  
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d) Organizează periodic consultări cu reprezentanţii structurilor interesate în legătură cu 
aspectele ce rezultă din aplicarea legii;  
e) Prezintă raportul anual al Comisiei în şedinţa comună a celor două Camere ale 
Parlamentului;  
f) Examinează şi soluţionează sesizările şi plângerile adresate, în condiţiile prevăzute de 
lege, de către revoluţionari şi structurile lor asociative şi hotărăşte asupra audierii unor 
persoane sau reprezentanţi ai autorităţii publice centrale şi locale în vederea aplicării 
prevederilor legale;  
g) La cererea Birourilor permanente reunite, Comisia, în calitate de comisie permanentă, 
poate deveni comisie de anchetă în vederea realizării funcţiei de control parlamentar;  
h) Analizează şi dezbate orice altă problemă din sfera sa de activitate la propunerea 
Birourilor permanente reunite sau a biroului de conducere a Comisiei. 
i) Avizează proiectele de lege și propunerile legislative transmise Camerei competente să le 
adopte, ca primă Cameră sesizată, referitoare la modificarea și completarea legislaţiei în 
domeniul propriu de activitate, precum și proiectele de acte normative care conțin prevederi 
conexe acesteia. 
 
Art.13. Comisia îşi desfăşoară lucrările în prezenţa majorităţii membrilor acesteia şi adoptă 
hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui sau, după 
caz, al înlocuitorului acestuia este hotărâtor. 
 
Art.14. Comisia adoptă hotărâri prin vot deschis, prin ridicare de mână. Votul secret va fi 
folosit în situaţiile decise de Comisie. 
 
Art.15. Lucrările Comisiei sunt conduse de preşedinte, iar în lipsă sau la cererea acestuia, de 
vicepreşedinte. 
 
Art.16. La începutul lucrărilor în plen, secretarul Comisiei înregistrează prezenţa membrilor 
comisiei. 
 
Art.17. Ordinea de zi a şedinţei este aprobată de Comisie, la propunerea preşedintelui sau a 
oricărui alt membru al Comisiei, în condiţiile art.13.  
 
Art.18.(1) La lucrările Comisiei pot participa deputaţii şi senatorii care au făcut propuneri ce 
stau la baza lucrărilor acesteia (autori de propuneri legislative, de amendamente), precum şi, 
la cererea preşedintelui Comisiei, specialişti ai Consiliului Legislativ. Secretarul de stat al 
Secretariatului de stat poate participa la lucrările Comisiei la iniţiativa acesteia, fără drept de 
vot. 
(2) Comisia poate invita la lucrările sale şi alte persoane (reprezentanţi ai autorităţii publice, 
ai organizaţiilor de revoluţionari, precum şi ai mass-media) cu acordul majorităţii membrilor 
prezenţi, dacă acest lucru nu aduce atingere unor interese de stat care recomandă păstrarea 
secretului acestor dezbateri. 
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Art.19. Preşedintele de şedinţă asigură desfăşurarea şedinţelor potrivit Regulamentului 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, regulamentelor proprii fiecărei 
Camere, precum şi a prezentului Regulament. 
 
Art.20. Comisia desemnează, la propunerea preşedintelui, unul sau mai mulţi raportori 
dintre membri săi care întocmesc proiectele de rapoarte ce urmează a fi adoptate de către 
aceasta şi informări sau alte materiale ce vor fi prezentate celor două Camere ale 
Parlamentului. 
 
Art.21. Lucrările Comisiei vor fi înregistrate audio şi consemnate în sintezele de şedinţă. 
Documentele şi actele prezentate în şedinţele Comisiei nu sunt publice și au caracter 
confidenţial. 
 

CAPITOLUL V  
Absenţe, disciplina şedinţelor, atribu ţii şi sancţiuni  

 
Art. 22  Niciun membru al Comisiei nu poate lipsi nemotivat de la ședințele Comisiei ori de 
la alte activități hotărâte în Comisie. 
 
Art. 23 (1) Constituie abateri disciplinare săvârșite de către membri următoarele fapte, 
precum sunt prevăzute în regulamentele fiecărei Camere, dacă, potrivit legii, nu constituie 
infracțiuni: 

a) Nerespectarea prevederilor prezentului regulamentului și a celorlalte acte normative 
cu care se completează conform acestuia; 

b) Execitarea abuzivă a mandatului de senator sau de deputat; 
c) Comportamentul injurios sau calomniator la adresa altor parlamentari sau demnitari ce 

iau parte la ședința Comisiei. 
d) Absentarea nemotivată și repetată de la lucrările Comisiei. 

(2) Abaterile disciplinare prevăzute atrag următoarele măsuri: 
a) Atenționarea verbală; 
b) Retragerea cuvântului; 
c) Îndepărtarea din sală pe durata ședinței; 
d) Avertisment scris. 

(3) Sancțiunile prevăzute la alin.(2) lit.a)-c) se aplică de către președintele Comisiei. Acestea 
nu vor împiedica exercitarea dreptului la vot. 
(4) Sancțiunile se aplică pentru fiecare abatere în parte și se cumulează aritmetic. 
 

CAPITOLUL VI  
Personalul tehnic de specialitate al Comisiei 

 
Art.24 (1) Pentru pregătirea și buna desfășurare a lucrărilor, Comisia este sprijinită de un 
personal tehnic de specialitate, în condițiile stabilite la nivelul Biroului permanent reunit, 
format din: consilieri, experți și consultanți parlamentari. 
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(2) Personalul tehnic de specialitate angajat în cadrul Comisiei trebuie să corespundă 
nevoilor din aria de competență a Comisiei. 
(3) Personalul tehnic de specialitate își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile 
stabilite prin fișa postului și de către președintele Comisiei. 
(4) Președintele Comisiei desemnează o persoană dintre membrii personalului tehnic de 
specialitate care va îndeplini funcția de coordonator al acestuia. 
 
Art.25 (1) Angajarea în cadrul personalului tehnic de specialitate se face conform 
prevederilor legale în vigoare pentru fiecare categorie de personal. 
(2) La solicitarea președintelui Comisiei și cu aprobarea Biroului permanent reunit se pot 
angaja colaboratori externi a căror pregătire profesională este necesară desfășurării activității 
Comisiei, pe perioade determinate. 
 
Art.26 (1) Personalul tehnic de specialitate are obligația păstrării confidențialității tuturor 
lucrărilor și dezbaterilor în conformitate cu normele legale în vigoare, cu prevederile 
Regulamentului Senatului, Regulamentul Camerei Deputaților și al prezentului regulament. 
(2) Este interzis pentru membrii personalului tehnic de specialitate să facă declarații de presă 
ori să pună la dispoziția reprezentanților presei sau opiniei publice documente redactate și 
informații confidențiale în legătură cu activitatea Comisiei. 
 

CAPITOLUL VII  
Dispoziţii finale 

 
Art.27 (1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile regulamentelor proprii 
fiecărei Camere, ale Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului, precum şi cu cele ale hotărârilor Parlamentului care privesc activitatea de control 
al aplicării Legii nr.341/2004. 
(2) Prezentul regulament de organizare și funcționare se supune aprobării Birourilor 
permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Acesta se poate revizui de 
către Comisie ori de câte ori se consideră necesar.  
 
Art.28 Pentru asigurarea securităţii documentelor şi ştampilei Comisiei, la sediul Comisiei 
se va amenaja un spaţiu în vederea păstrării şi conservării acestora. 


