
APROBAT 

.· .. ·�., .... 

REGULAMENTUL 

e organizare �i funciionare a Comisiei speciale comune a Camerei 

putatilor �i Senatului pentru elaborarea, modificarea �i completarea 

propunerilor legislative in materie electorala 

CAPITOLUL I 

Dispoziiii generale 

Art. 1 - $edintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor §i 
Senatului pentru pentru elaborarea, modificarea $i completarea propunerilor 
legislative 7n materie electorala sunt publice. 

Art. 2 - Activitatea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor §i 
Senatului pentru pentru elaborarea, modificarea $i completarea propunerilor 
legislative 7n materie electorala, denumita 7n continuare Comisia, se desfa$oara cu 
respectarea prevederilor Hotararii Parlamentului Romaniei nr.12/2019, publicata 7n 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 19 iunie 2019, a prevederilor 
Regulamentului activitatilor comune ale Camerei Deputatilor $i Senatului, a 
prevederilor Regulamentului Senatului, a prevederilor Regulamentului Camerei 
Deputatilor, precum $i a dispozitiilor prezentului Regulament. 

Art. 3 - (1) Comisia se compune din 23 de membri, senatori $i deputati, 
desemnati de grupurile parlamentare din Senat $i Camera Deputatilor, potrivit 
configuratiei politice a Parlamentului Romaniei. 

(2) Participarea membrilor la lucrarile Comisiei este obligatorie; membrii pot
fi substituiti. 

(3) Senatorii §i deputatii desemnati ca membri ai prezentei Comisii l§i
pastreaza §i calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, 
respectiv ale SenatuluL 
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Art. 9 - (1) Comunicatele de presa redactate de biroul comisiei §i eventuale 
concluzii ale lucrarilor acesteia, acceptate pentru a fi facute publice de biroul 
comisiei pot fi publicate pe paginile de internet ale Camerei Deputatilor §i 
Senatului la sectiuhea aferenta Comisiei. 

(2) La incheierea lucrarilor fiecarei §edinte, Pre§edintele comisiei poate face
declaratii de presa in legatura cu problemele examinate. 

CAPITOLUL IV 

Procedura de dezbatere fi de vot 

Art. 10 - (1) Convocarea ;;edintelor Comisiei se face cu eel putin o zi 1nainte, de 
catre-pre§edintele acesteia sau·· de catre vicepre;;edintele desemnat de pre§edinte sa :II 
inlocuiasca. 

(2) ;,edintele Comisiei au lac saptamanal sau ori de cate ori este necesar.

Art. 11 - (1) Votul este deschis, prin ridicarea mainii, iar in caz de paritate, 
votu I se repeta. 

(2) Pre;;edintele aduce . ..la cuno$tinta membrilor comisiei obiectul votului ;;i
anunta rezultatul votului, care va fi consemnat in Procesul verbal al $edintei. 

Art. 12 - (1) In cadrul $edintelor comisiei, luarea cuvantului la dezbateri se 
face in ordinea 1nscrierii la cuvant, cu acordul pre$edintelui. 

(2) Pre$edintele poate retrage cuvantul, 1n cazul in care vorbitorul nu se
refera exclusiv la chestiunea supusa dezbaterii sau dad\ acesta a depa$it durata 
aprobata de Comisie pentru expunerea problemei. 

(3) Pre$edintele va urmari ca luarile de cuvant sa fie alternative intre cei
care sustin o propunere $i cei care se opun. 

( 4) Secretariatul tehnic al Comisiei va difuza fiecarui membru textele de
lucru aflate in dezbatere la fiecare $edinta, cu 24 de ore rnainte. 
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