
 
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: 
  
 
 Art.I. -  Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor , republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.36 
din 16 ianuarie 2006,  se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
 1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins: 
 „(3) În intervalul de timp prevăzut la alin. (1) nu pot avea loc 
dezbateri parlamentare, cu excepţia celor care privesc constituirea 
grupurilor parlamentare şi validarea mandatelor de deputat”.  
 
 2. După alineatul (3) al   articolului 2, se introduce un nou 
alineat, alin.(31), cu următorul cuprins : 
 (31)  Partidele, formaţiunile politice, alianţele politice sau 
alianţele electorale care au obţinut mandate în Camera Deputaţilor 
organizează şedinţe de constituire a grupurilor parlamentare şi de 
alegere a conducerii acestora. Componenţa grupurilor parlamentare 
şi conducerea acestora este prezentată plenului Camerei în prima sa 
şedinţă”. 
 
 3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins: 
 „(1) Pentru validarea mandatelor, Camera Deputaţilor alege în 
prima sa şedinţă comisia de validare compusă din 30 de deputaţi, care 
trebuie să reflecte configuraţia politică iniţială a Camerei Deputaţilor, 
aşa cum aceasta rezultă din constituirea grupurilor parlamentare”.  
 
 4. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins: 
 „(1) Camera Deputaţilor este legal constituită după validarea a 
două treimi din mandatele de deputaţi”. 
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 5. După alineatul (1) al   articolului 11, se introduce un nou 
alineat, alin.(11), cu următorul cuprins : 
 “(11) După validarea a cel puţin două treimi din mandate, 
deputaţii depun în faţa plenului Camerei, întrunită în şedinţă 
solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor, în condiţiile 
legii”. 
 
 6. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 12 vor avea următorul 
cuprins: 
 (1) Grupurile parlamentare sunt structuri reprezentative ale 
Camerei Deputaţilor. Ele se pot constitui din deputaţi care au candidat în 
alegeri pe listele aceluiaşi partid politic, ale aceleiaşi formaţiuni politice, 
alianţe politice sau alianţe electorale. 
 (3) Deputaţii care au candidat pe listele unei alianţe politice sau 
alianţe electorale pot constitui un grup parlamentar sau pot constitui 
grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte”. 
 
 7. După alineatul (5) al articolului 12 se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins: 
 “(6) Un grup parlamentar este format din minimum 10 
deputaţi”. 
 
 8. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins: 
 „(1) (1) Deputaţii care nu au devenit membri ai unor grupuri 
parlamentare constituite în conformitate cu prevederile art.2 alin.(31) şi 
ale art.12 alin.(6), deputaţii ale căror grupuri parlamentare s-au 
desfiinţat, precum şi deputaţii deveniţi independenţi, prin demisie sau 
excludere din partid, dacă nu s-au constituit în grupuri parlamentare în 
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)-(4), au următoarele drepturi: “ 
 
 9. După litera c) a alin.(1) al articolului 13, se introduce o nouă 
literă cu următorul cuprins: 
 “(d) să facă parte din comisiile parlamentare, din grupurile de 
prietenie cu alte parlamente şi să-şi exercite şi alte drepturi care sunt 
aferente mandatului de deputat,cu excepţia celor care ţin de calitatea 
de membru al unui grup parlamentar”. 
 
 10. După alineatul (1) al   articolului 13, se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins : 
 „(11)  Stabilirea reprezentantului comun al deputaţilor care nu 
s-au afiliat unui grup parlamentar existent şi a unui înlocuitor al 
acestuia se face la începutul fiecărei sesiuni parlamentare prin votul 
secret al acestora. În cadrul şedinţei de plen în care se anunţă numele 
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reprezentantului comun şi al înlocuitorului acestuia se prezintă şi 
lista deputaţilor neafiliaţi grupurilor parlamentare. În timpul unei 
sesiuni parlamentare reprezentantul comun poate fi schimbat dacă 
şi-a pierdut calitatea de deputat, dacă respectivul deputat 
independent s-a afiliat unui grup parlamentar deja existent, la 
cererea majorităţii deputaţilor independenţi  sau la cererea sa. Până 
la desemnarea unui nou reprezentant, atribuţiile sale sunt preluate 
de către înlocuitorul său”.  
 
 11. Literele f), l) şi o) ale alineatului (2) al articolului  14 vor 
avea urmatorul cuprins : 
 “f) face propuneri şi prezintă candidaţii grupului său parlamentar 
pentru funcţiile de conducere şi pentru reprezentanţii acestuia în diverse 
structuri ale Camerei Deputaţilor, funcţii care îi revin de drept, în 
conformitate cu ponderea grupului său parlamentar în configuraţia 
politică iniţială a Camerei Deputaţilor, cu negocierile între liderii de grup,  
precum şi cu respectarea, pe cât posibil, a principiului egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi;” 
 l) transmite amendamentele grupului său parlamentar la proiectele 
de lege şi propunerile legislative aflate în dezbaterea comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor;  
 o) prezintă în plenul Camerei Deputaţilor punctul de vedere al 
grupului său parlamentar cu privire la propunerea de ridicare a imunităţii 
parlamentare a unuia dintre membrii propriului grup;” 
 
 12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins : 
 “(2) Nominalizarea pe funcţii sau schimbarea din funcţii a 
personalului angajat al unui grup parlamentar se fac la cererea sau cu 
acordul liderului grupului parlamentar respectiv, după caz,  în condiţiile 
legii. Liderul grupului parlamentar stabileşte atribuţiile de serviciu 
ale funcţionarilor publici parlamentari care lucrează pentru 
respectivul grup, verifică îndeplinirea acestor atribuţii şi încadrarea 
acestor funcţionari în programul de lucru, acordă calificativele 
anuale, propune promovarea, acordarea salariului de merit şi a altor 
drepturi în conformitate cu prevederile legale”.  
 

13 Articolul  17 va avea urmatorul cuprins : 
 “Art. 17. - Preşedintele Camerei Deputaţilor împreună cu liderii 
grupurilor parlamentare repartizează, la începutul primei sesiuni a 
legislaturii, locurile în sala de şedinţe pentru fiecare grup parlamentar, 
precum şi pentru deputaţii independenţi”. 
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14. Articolul  18 va avea urmatorul cuprins : 
“(1) Formarea unui grup parlamentar de către un partid 

neparlamentar sau de către o alianţă politică dintre un partid 
parlamentar şi un partid neparlamentar este interzisă.  

(2) Partid parlamentar este acel partid ai cărui parlamentari 
şi-au obţinut mandatele în urma alegerilor, candidând pe listele 
respectivului partid sau pe listele unei alianţe din care partidul lor 
făcea parte în momentul alegerilor”. 

 
15. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins : 
“(3) Orice deputat are dreptul să aducă la cunoştinţă plenului 

Camerei Deputaţilor orice modificare privind apartenenţa sa la un partid 
şi/sau la un grup parlamentar”. 

 
16.  Alineatul (3) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins : 

 “(3) Repartizarea funcţiilor din Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, pe fiecare grup parlamentar, se realizează  în urma 
negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică a Camerei Deputaţilor, aşa cum rezultă din 
constituirea iniţială a grupurilor parlamentare. Repartizarea acestor 
funcţii se aprobă de către plenul Camerei Deputaţilor cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi”. 
 
 17.  După alineatul (1) al   articolului 21, se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins : 
 “(11) Constatarea rezultatelor votului şi încheierea procesului 
verbal se fac de către liderii grupurilor parlamentare constituiţi în 
comisia de verificare şi numărare a voturilor”. 
 
 18. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 21 vor avea urmatorul 
cuprins : 
 “(3) Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi 
necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă 
primii doi candidaţi rămaşi în competiţie, care au obţinut cel mai 
mare număr de voturi sau, după caz, primul clasat şi candidaţii care 
sau clasat pe locul al doilea cu  un număr egal de voturi; va fi 
declarat preşedinte al Camerei Deputaţilor candidatul care a obţinut 
cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate. 
 (4) În cazul în care pentru funcţia de preşedinte există un 
singur candidat şi după două tururi de scrutin succesive acesta nu a 
întrunit votul majorităţii deputaţilor procedura de vot se reia cu un 
alt candidat”. 
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19. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului  23 vor avea 
urmatorul cuprins : 
 “ (1) Alegerea vicepreşedinţilor, a secretarilor şi a chestorilor care 
compun Biroul permanent se face la propunerile grupurilor parlamentare, 
pentru funcţiile repartizate conform prevederilor art.20 alin.(3). 

(3) Propunerile nominale pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) se 
fac de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de funcţii 
repartizate. Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul permanent se 
supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi se aprobă cu 
majoritatea voturilor deputaţilor. Dacă nu se realizează această majoritate, 
se organizează noi tururi de scrutin, până când lista este aprobată cu 
majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă 
prin bile.  

(4) Prevederile art.21 alin.(11) sunt aplicabile şi procedurii de 
alegere a membrilor Biroului permanent”. 

 
20. Alineatul (2) al articolului 23 se abrogă. 
 
21. Articolul  25 va avea urmatorul cuprins : 
“Art. 25. - Preşedintele Camerei Deputaţilor şi orice alt membru al 

Biroului permanent pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului, cu 
votul majorităţii deputaţilor. Votul este secret şi se exprimă prin buletine 
de vot în cazul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi prin bile în cazul 
celorlalţi membri ai Biroului permanent”. 

 
22. Articolul  26 va avea urmatorul cuprins : 
“(1) Revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor poate fi 

solicitată de grupul parlamentar care l-a propus, cu aprobarea majorităţii 
membrilor acestuia. 

(2) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care 
verifică, din punct de vedere formal, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
alin. (1), urmând ca acesta să introducă în proiectul ordinii de zi a 
următoarei şedinţe de plen propunerea de revocare. Dezbaterea asupra 
propunerii de revocare se va realiza cu respectarea prevederilor art. 227.  

(3)Preşedintele Camerei Deputaţilor căruia i s-a cerut revocarea nu 
poate conduce şedinţa Biroului permanent sau cea a plenului în care se 
discută revocarea sa. El va fi înlocuit prin votul Biroului permanent de 
unul dintre vicepreşedinţi. 

(4) Dacă propunerea de revocare este aprobată de plenul Camerei, 
cu votul majorităţii membrilor acesteia, se organizează alegerea unui 
nou preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 21”.  
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23. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 27 vor avea 

urmatorul cuprins : 
“(1) Revocarea din funcţie a oricăruia dintre ceilalţi membri ai 

Biroului permanent poate fi solicitată de grupul parlamentar care l-a 
propus, cu aprobarea majorităţii membrilor grupului respectiv. 

(2) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care 
verifică, din punct de vedere formal, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
alin. (1), urmând ca acesta să introducă în proiectul ordinii de zi a 
următoarei şedinţe de plen propunerea de revocare. Dezbaterea asupra 
propunerii de revocare se va realiza cu respectarea prevederilor art. 227.  

(3) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care 
aplică procedura prevăzută la art.26 alin.(3)”. 

 
24. Articolul  28 va avea urmatorul cuprins : 

“(1) Funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, devenită vacantă 
în timpul legislaturii, se ocupă cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) 
şi ale art. 21.  

(2) Celelalte funcţii din Biroul permanent devenite vacante în 
timpul sesiunii se ocupă la propunerea grupului parlamentar căruia i-au 
fost repartizate funcţiile respective, în condiţiile prevăzute la art. 23”. 

 
 25. Articolul  29 va avea urmatorul cuprins : 
“Art. 29. - Odată cu alegerea Biroului permanent, la începutul 

legislaturii, activitatea secretarilor desemnaţi în condiţiile art. 2 alin. (1) 
încetează”.  

 
26. Literele a), c), f), g), h), i), m), şi n) ale alineatului (2) al 

articolului  31 vor avea urmatorul cuprins : 
“a) propune dezbaterii şi aprobării Camerei proiecte de hotărâri 

privind data începerii şi data încheierii sesiunilor parlamentare;  
c) supune dezbaterii şi aprobării Camerei Deputaţilor proiecte de 

hotărâre privind regulamentul acesteia, precum şi pe cele privind 
propunerile de modificare;  

f) primeşte sub formă electronică şi asigură publicarea pe site-ul 
Camerei Deputaţilor a proiectelor de legi, propunerilor legislative, 
proiectelor de hotărâri ale Camerei Deputaţilor, amendamentelor primite 
de la Guvern a rapoartelor si a avizelor comisiilor parlamentare, în 
ordinea depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor. 
Rapoartele comisiilor parlamentare vor fi transmise şi pe suport de 
hârtie deputaţilor, iar proiectele de  legi privind ratificarea tratatelor 
internaţionale şi a altor documente de acest gen se primesc şi se 
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difuzează la casetele deputaţilor numai pe suport de hârtie şi nu se 
publică pe site-ul Camerei. 

g) hotărăşte, în cazul iniţiativelor legislative, reţinerea lor spre 
dezbatere şi adoptare ca primă Cameră sesizată sau trimiterea la Senat a 
celor pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională, pe baza 
avizului Consiliului Legislativ;  

h) difuzează la casetele deputaţilor programul de lucru, ordinea de 
zi, informarea cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor, proiectele de hotărâri ale Camerei 
Deputaţilor, lista cu legile adoptate cu privire la care deputaţii pot sesiza 
Curtea Constituţională,  lista cu actele normative publicate în fiecare 
număr al Monitorului Oficial al României, Partea I, precum şi alte 
documente care nu sunt menţionate la lit. f), stabilite de Biroul 
permanent. 

i) întocmeşte cu consultarea reprezentantului Guvernului 
pentru Relaţia cu Parlamentul proiectul ordinii de zi a şedinţelor 
Camerei Deputaţilor şi al programului de lucru al acesteia pe care le 
transmite Comitetului liderilor grupurilor parlamentare spre dezbatere şi 
aprobare;   

m) avizează şi supune aprobării plenului Camerei structura 
organizatorică şi regulamentul serviciilor Camerei Deputaţilor;  

n) coordonează şi controlează serviciile Camerei Deputaţilor şi 
activitatea secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi”; 
  

27.  După litera h) a  alin.(2) al articolului 31 se introduce o 
nouă literă cu următorul cuprins: 

“h1) asigură publicarea pe site-ul Camerei Deputaţilor a 
evidenţei generale a iniţiativelor legislative înregistrate la Biroul 
permanent, în ordinea lor cronologică cu precizarea stadiului în care 
se află, respectiv : comisiile care au fost sesizate, data sesizării 
comisiilor pentru întocmirea rapoartelor şi respectiv a avizelor, 
termenul de depunere a amendamentelor, data intrării în dezbaterea 
comisiilor sesizate, data depunerii raportului comisiei sesizate în 
fond, poziţia la care se află pe ordinea de zi a Camerei, poziţia în care 
se află în lista de vot final, data până la care se poate exercita dreptul 
de sesizare a Curţii Constituţionale, termenele, care privesc 
procedura eventualei reexaminări ca urmare a unei decizii privind 
neconstituţionalitatea unor texte şi informaţiile privind promulgarea 
şi publicarea legilor. 
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28. După litera m) a  alin.(2) al articolului 31 se introduc două 
noi litere cu următorul cuprins: 

“m1) aprobă statul de funcţii al Camerei Deputaţilor şi adoptă, 
în baza prevederilor legale şi regulamentare, hotărâri proprii privind 
activitatea sa, activitatea deputaţilor şi a personalului Camerei. 
Hotărârile cu caracter normativ ale Biroului permanent se publică 
pe site-ul Camerei Deputaţilor, cu excepţia celor care cuprind 
informaţii clasificate. 

m2) analizează rapoarte prezentate de chestori şi ia deciziile 
care se impugn”. 

 
29. După alineatul (1) al   articolului 31, se introduc două noi 

alineate cu următorul cuprins : 
“(11) Biroul permanent va decide la începutul fiecărei sesiuni 

atribuţiile care revin, în mod concret, fiecărui membru al biroului şi 
va publica pe site-ul Camerei Deputaţilor hotărârea adoptată. Tot pe 
site-ul Camerei se vor publica şi hotărârile adoptate de către Biroul 
Camerei şi de către Biroul Senatului, în şedinţă comună, care privesc 
activitatea deputaţilor. 

(12) Nominalizarea pe funcţii sau schimbarea din funcţii a 
personalului angajat la cabinetele membrilor Biroului permanent se 
fac la cererea sau cu acordul respectivului membru al Biroului, după 
caz,  în condiţiile legii. Fiecare membru al Biroului permanent 
stabileşte atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor publici 
parlamentari încadraţi la cabinetul său, verifică îndeplinirea acestor 
atribuţii şi încadrarea acestora în programul de lucru, acordă 
calificativele anuale, propune promovarea, acordarea salariului de 
merit şi a altor drepturi în conformitate cu prevederile legale”. 

 
30. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins: 

“(3) Dezbaterile din Biroul permanent se consemnează în 
stenograme şi se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor, cu excepţia celor 
declarate confidenţiale. Pe site se publică, de asemenea, Ordinea de zi 
a şedinţelor Biroului permanent şi materialele aprobate sau respinse 
de către acesta. Publicarea pe site-ul Camerei Deputaţilor se face în 
cel mult 10 zile de la data şedinţei. Voturile deschise exprimate de 
fiecare membru privind hotărârile Biroului permanent se 
consemnează în stenogramă”. 

 
31.  Litera b) a alineatului (2) al articolului  33 va avea 

urmatorul cuprins : 
“b) conduce lucrările plenului Camerei Deputaţilor, asistat 

obligatoriu de 2 secretari, şi asigură respectarea prevederilor prezentului 
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regulament, precum şi, menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor, inclusiv 
prin intermediul chestorilor”; 

 
32.  După litera h) a  articolului 33 se introduce o nouă literă 

cu următorul cuprins: 
“h1) poate dispune efectuarea de controale a activităţii 

serviciilor Camerei Deputaţilor”; 
 

33. Articolul  36 va avea urmatorul cuprins : 
“(1) Chestorii controlează modul de gestionare a patrimoniului, 

funcţionarea şi calitatea serviciilor Camerei Deputaţilor. Controalele vor 
fi efectuate şi la solicitarea unui deputat. Chestorii exercită controlul 
financiar asupra categoriilor de cheltuieli efectuate în domeniul lor de 
responsabilitate, prezintă Biroului permanent proiectul de buget al 
Camerei Deputaţilor şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar anual, 
asigură menţinerea ordinii în sediul Camerei Deputaţilor şi îndeplinesc 
alte atribuţii, în conformitate cu dispoziţiile preşedintelui acesteia sau ale 
Biroului permanent.  

(2) În exercitarea atribuţiilor de control financiar-contabil chestorii 
sunt sprijiniţi de un corp de control compus din 4 experţi contabili care 
sunt subordonaţi preşedintelui Camerei Deputaţilor. 

(3) La sfârşitul fiecărei sesiuni parlamentare fiecare chestor 
prezintă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor un raport cu 
privire la rezultatele controalelor efectuate şi , după caz, propun 
acestuia luarea unor măsuri corespunzătoare.  

(4) La desfăşurarea şedinţelor plenului Camerei Deputaţilor 
chestorii asigură menţinerea ordinii în sala plenului, conform 
prevederilor prezentului regulament. În anumite situaţii chestorii pot 
apela şi la salariaţii Direcţiei pentru afaceri interne pentru păstrarea 
ordinii în conformitate cu prevederile reglementărilor interne 
privind ordinea interioară”. 

 
34. Literele a), b) şi c) ale articolului 37 vor avea următorul 

cuprins: 
“a) dezbat şi aprobă proiectul ordinii de zi a şedinţelor Camerei 

Deputaţilor şi al programului de lucru la propunerea Biroului  
permanent, precum şi solicitările ulterioare ale Biroului permanent 
privind modificările sau completările ordinii de zi ori ale programului de 
lucru;  

b) propune plenului Camerei Deputaţilor modul de organizare a 
dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea pentru fiecare 
grup parlamentar, în funcţie de ponderea sa în numărul total al 
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deputaţilor, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în şedinţa Camerei 
Deputaţilor la dezbaterile politice;  

c) include, în mod obligatoriu, în ordinea de zi dezbaterea unui 
proiect de lege sau a unei propuneri legislative dacă a trecut un an de la 
sesizarea comisiei pentru întocmirea raportului sau, la solicitarea 
iniţiatorului dacă ultimul termen aprobat de depunere a raportului a 
fost depăşit cu trei luni”. 

 
35. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 40 vor avea 

următorul cuprins: 
“(1) Camera Deputaţilor constituie comisii permanente şi poate 

constitui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Comisiile speciale 
şi comisiile de anchetă se constituie în conformitate cu prevederile 
art. 72 şi art.73 din prezentul regulament. 

(3) Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor sunt formate 
dintr-un număr de 11-33 de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru 
regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup 
parlamentar din Camera Deputaţilor. Numărul membrilor comisiilor 
permanente se stabileşte, pentru fiecare caz în parte, de plenul Camerei 
Deputaţilor, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 
din Camera Deputaţilor. 

(4) Un deputat face parte, de regulă, dintr-o singură comisie 
permanentă. Membrii Comisiei pentru regulament, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi ai Comisiei pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi bărbaţi, pot face parte şi din altă comisie 
permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent, cu 
excepţia preşedintelui Camerei,  pot opta să fie şi membri uneia dintre 
comisiile permanente”. 

 
 36. Articolul  41 va avea urmatorul cuprins : 
“Art. 41 Numărul total de locuri într-o comisie, precum şi 

numărul de locuri care revine fiecărui grup parlamentar sau deputaţilor 
independenţi se aprobă, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor 
parlamentare, prin hotărâre a Camerei Deputaţilor şi respectă 
configuraţia politică iniţială a acesteia. Hotărârea se aprobă cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi”. 

 
37. Articolul  42 va avea urmatorul cuprins : 
“Art. 42. – Grupurile parlamentare vor face propunerile 

nominale pentru fiecare comisie permanentă, în limita locurilor 
aprobate de plenul Camerei Deputaţilor, potrivit prevederilor prezentului 
regulament, în termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor”. 
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38. Articolul 43 se abrogă.  
 
39. Articolul  44 va avea urmatorul cuprins : 
“(1)  Dacă grupurile parlamentare nu ajung la un acord asupra 

componenţei numerice a uneia sau a mai multor comisii, Biroul 
permanent supune spre dezbatere şi aprobare Camerei Deputaţilor care 
hotărăşte, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, asupra propunerilor 
susţinute de fiecare dintre grupurile parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică iniţială a Camerei.  

(2) Propunerile de candidaturi se votează în bloc, în cazul 
constituirii unei comisii şi individual în cazul completării sau 
înlocuirii unui membru”. 

 
40. După alin.(2) al articolului 45 se introduc două noi alienate 

cu următorul cuprins: 
“(21) Deputaţii care sunt membri ai Guvernului sau membri ai 

Biroului permanent nu pot face parte din conducerea comisiilor 
permanente. 

(22) Un deputat nu poate fi membru în biroul a două sau mai 
multe comisii permanente”. 

 
 
41. După alin.(4) al articolului 45 se introduce un nou alienat 

cu următorul cuprins: 
“(41) Înlocuirea unui membru al biroului comisiei se face în caz 

de demisie, de revocare, de schimbare a apartenenţei politice, de 
transferare la altă comisie sau de pierdere a calităţii de deputat”. 

 
42. După alin.(5) al articolului 45 se introduce un nou alienat 

cu următorul cuprins: 
“(6) În toate situaţiile prevăzute la alin.(41), grupul 

parlamentar căruia îi aparţine sau i-a aparţinut respectivul deputat 
va nominaliza un alt reprezentant al său pentru ocuparea respectivei 
funcţii, propunere ce va fi supusă votului membrilor comisiei”. 

 
43. Alineatul (1) al articolul 46 va avea următorul cuprins: 
“(1)  - Biroul fiecărei comisii a Camerei Deputaţilor are 

următoarele atribuţii:”  
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44. Literele d), f) ,g) şi j)  ale articolului 46 vor avea următorul 
cuprins: 

“d) adoptă hotărâri în chestiuni care interesează bunul mers al 
activităţii comisiei;  

f) invită să ia parte la lucrările comisiei reprezentanţi ai societăţii 
civile, ai asociaţiilor patronale, profesionale sau sindicale, ai 
administraţiei publice centrale ori locale, precum şi ai altor persoane 
juridice, precum şi persoane fizice, care pot furniza expertize şi 
informaţii necesare activităţii ; 

g) aprobă participarea la lucrările comisiei a unor persoane 
fizice sau a unor reprezentanţi ai unor persoane juridice care au 
solicitat să-şi exprime punctele de vedere cu privire la iniţiativele 
legislative cu care comisia a fost sesizată;  

j) nominalizarea pe funcţii sau schimbarea din funcţii a 
funcţionarilor publici parlamentari ai comisiei permanente se face, 
cu acordul sau  la cererea biroului  comisiei, după caz, în condiţiile 
legii”. 

 
45. După alineatul (1) al articolul 46 se introduce un nou 

alineat cu  următorul cuprins: 
“(2) Biroul fiecărei comisii desemnează o persoană din cadrul 

personalului de specialitate al comisiei  care asigură legătura comisiei 
cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale, 
profesionale sau sindicale, ai administraţiei publice centrale ori 
locale, precum şi cu persoane fizice interesate să participe la lucrările 
comisiei”. 

 
46. Litera b) a articolului 47 va avea următorul cuprins: 
“b) invită la lucrările comisiei specialişti ai Departamentului 

Legislativ - Direcţia procedură legislativă, sinteză şi evaluări din 
cadrul Camerei Deputaţilor şi ai Consiliului Legislativ, dacă este 
necesară prezenţa acestora”; 

 
47. După literele b) şi d) ale articolului 47 se  introduc literele 

b1) şi respectiv d1) care vor avea următorul cuprins:  
“b1) invită să ia parte la lucrări persoane a căror participare a 

fost aprobată de către biroul comisiei şi reprezentanţii unor instituţii 
care au formulat avize asupra iniţiativelor legislative aflate pe 
ordinea de zi a comisiei, dacă aceştia au solicitat să-şi susţină 
respectivele avize. 

d1) repartizează lucrările funcţionarilor publici parlamentari ai 
comisiei şi verifică calitatea lucrărilor executate de către aceştia, 
stabileşte programul de lucru al personalului şi verifică încadrarea în 
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acest program, acordă calificative anuale privind activitatea acestora, 
propune promovarea lor, acordarea salariului de merit şi acordarea 
altor drepturi în conformitate cu prevederile legale”; 

 
48. Litera e) a articolului 49 va avea următorul cuprins: 
“e) urmăresc activitatea personalului şi calitatea lucrărilor 

efectuate de aceştia împreună cu preşedintele comisiei”; 
 
49. După litera e) a articolului 49 se introduce o nouă literă cu 

următorul cuprins: 
“e1) urmăresc buna funcţionare a dotărilor comisiei, împreună cu 

preşedintele comisiei”; 
 
50. Alineatul (2) al articolului 50 va avea următorul cuprins: 
“(2)  Pe site-ul Camerei Deputaţilor se va publica lista generală 

care cuprinde iniţiativele legislative şi alte probleme cu care este 
sesizată comisia, în ordinea cronologică a sesizării şi cu precizarea 
termenelor şi al stadiului în care se află fiecare punct din această 
listă”. 

 
51. Alineatul (1) al articolului 52 va avea următorul cuprins: 
“(1) Şedinţele comisiilor parlamentare pot avea loc în acelaşi timp 

cu cele ale plenului Camerei Deputaţilor, atât la solicitarea 
preşedintelui comisiei adresată Biroului permanent, cât şi la cererea 
Biroului permanent făcută în vederea încadrării în termenele 
stabilite pentru depunerea rapoartelor comisiei.”. 

 
52. Articolul 53 va avea următorul cuprins: 
“Art. 53. - Şedinţele comisiilor Camerei Deputaţilor sunt publice, 

cu excepţia cazurilor în care plenul acestora hotărăşte altfel. Lucrările 
comisiilor Camerei Deputaţilor pot fi transmise prin intermediul site-
ului Camerei Deputaţilor, prin reţeaua internă de televiziune a Camerei 
Deputaţilor şi la posturile de radio şi televiziune”. 

 
53. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins: 

  “(1) Miniştrii au acces la lucrările comisiilor. În cazul în care 
comisia le solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie. Guvernul 
trebuie înştiinţat, prin preşedintele comisiei, cu cel puţin 24 de ore 
înainte, cu privire la data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor comisiilor”. 
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 54. După alin.(1) al articolului 54 se introduce un nou alineat 
cu următorul cuprins: 
 “(11) Ministrul, secretarul de stat sau, în cazuri excepţionale, 
un reprezentant al ministrului care participă la dezbaterea unui 
proiect de lege sau a unei propuneri legislative trebuie să aibă 
mandat din partea Guvernului pentru a-i exprima punctul de vedere 
privind respectivul proiect de lege, să-şi exprime acordul sau 
dezacordul faţă de propunerile de amendare formulate în cadrul 
comisiei sesizate în fond şi să prezinte deputaţilor toate informaţiile 
necesare dezbaterilor”. 
 
 55. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 55 vor avea următorul 
cuprins: 
 “(1) La şedinţele comisiilor permanente vor fi invitaţi să participe 
autorii iniţiativelor legislative, reprezentanţii comisiilor care au 
formulat avize, dacă în cuprinsul avizelor sunt observaţii sau 
amendamente  care trebuie susţinute  şi autorii de amendamente la 
iniţiativele legislative aflate în dezbatere. Preşedintele comisiei poate 
solicita prezenţa unor  specialişti  ai Departamentului Legislativ – 
Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări şi  ai Consiliului 
Legislativ. În cazul în care Consiliului Economic şi Social sau alte 
instituţii ori autorităţi publice au formulat, în conformitate cu 
prevederile legale,  avize sau puncte de vedere şi solicită să le susţină, 
reprezentanţii acestora vor fi invitaţi la lucrările comisiilor.  

(2) Persoanele fizice sau reprezentanţii persoanelor juridice 
care au fost invitaţi să participe sau cărora li s-a aprobat 
participarea ca urmare a solicitării lor în conformitate cu prevederile 
art.46 lit. f) şi g) pot să îşi prezinte opiniile cu privire la problemele 
discutate în comisie sau pot înmâna preşedintelui comisiei documentaţii 
ce vizează tematica pusă în discuţie”. 

 
56. Articolul 56 va avea următorul cuprins: 
“(1) După sesizarea comisiei permanente pentru întocmirea 

unui raport sau unui aviz, comisia poate desemna, la propunerea 
preşedintelui sau a unui alt membru, unul ori mai mulţi raportori dintre 
membrii săi. În cazul desemnării mai multor raportori unul dintre ei 
va fi raportor principal. 

(2) Raportorul va avea, după caz, consultări cu iniţiatorul 
proiectului de lege sau al propunerii legislative, cu autorii de 
amendamente şi cu persoane fizice sau cu reprezentanţii persoanelor 
juridice care pot furniza expertize şi informaţii necesare dezbaterii 
iniţiativei legislative. Proiectul de raport sau aviz va fi prezentat 
membrilor comisiei care vor fi informaţi asupra tuturor consultărilor 
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avute de către raportor şi care, după caz, s-au materializat în 
amendamente. După dezbaterile asupra iniţiativei legislative şi după 
aprobarea în comisie a raportului sau a avizului întocmit, respectivul 
raport va fi susţinut în plenul Camerei de către raportor, iar în cazul 
avizului acesta va fi înaintat comisiei sesizate în fond.  

(3) Rapoartele şi avizele vor fi întocmite în conformitate cu 
prevederile art.67 din prezentul regulament”. 

 
57. Articolul 57 va avea următorul cuprins: 

“(1) Votul în comisie este, de regulă, deschis şi se exprimă prin 
mijloace electronice sau prin ridicarea mâinii. În cazul în care 
preşedintele de şedinţă, constată funcţionarea defectuoasă a 
sistemului electronic de vot, acesta solicită repetarea votului prin 
ridicarea mâinii. Cartela care permite deputatului accesul la sistemul 
electronic de vot este personală Utilizarea acesteia de către un alt 
deputat este interzisă. Nerespectarea interdicţiei atrage aplicarea 
sancţiunii prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. e).   

 
(2) În anumite situaţii, hotărâte prin vot de membrii comisiei, se 

poate recurge şi la vot secret  
(3) Ori de câte ori votul final prin mijloace electronice asupra 

raportului sau a avizului este deschis, modul cum a votat fiecare 
deputat  se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor. 

(4) Voturile deschise exprimate de fiecare deputat privind 
adoptarea raportului sau a avizului se consemnează în procesul-
verbal de şedinţă, dacă nu s-au întocmit stenograme”. 

 
58.  Alineatele (1) şi (3) ale articolului 58 vor avea următorul 

cuprins: 
 “(1) Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiilor se încheie 
procese-verbale sau se pot realiza stenograme sau înregistrări, care pot fi 
consultate de deputaţi. 

(3) Sinteza lucrărilor fiecărei comisii se publică pe site-ul Camerei 
Deputaţilor şi în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Sinteza 
cuprinde problemele dezbătute, informaţii despre participarea şi 
consultarea invitaţilor  la lucrările comisiei, rezultatul votului final 
asupra rapoartelor sau avizelor întocmite de către comisie, numele şi 
prenumele deputaţilor prezenţi şi a celor absenţi”. 
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59. Punctele 6, 15 şi 16 ale articolului 59 vor avea următorul 
cuprins: 
  “6. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului: 
- autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-
teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi 
rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului şi construcţii.  

15. Comisia pentru regulament  
- interpretarea regulamentului, monitorizarea şi analiza intervenţiilor 
referitoare la procedura legislativă formulate în plenul Camerei 
Deputaţilor şi elaborarea propunerilor de amendare a regulamentului la 
începutul sesiunilor ordinare, când este cazul; evidenţa şi regularitatea 
cutumelor parlamentare; studierea şi informarea Camerei şi a Biroului 
permanent despre procedurile parlamentare din alte state; elaborarea şi 
prezentarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor a propunerilor de 
modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor; 
analizarea sesizărilor trimise de Cameră, de Biroul permanent sau de 
preşedintele Camerei cu privire la procedurile şi prevederile 
regulamentului şi prezentarea punctului de vedere solicitat; avizarea 
regulamentelor comisiilor permanente.  

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
- tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, tehnologii spaţiale sau alte 
tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, 
respectiv la standardele internaţionale, proprietatea intelectuală în 
domeniu şi promovarea societăţii informaţionale”. 
 
 60. După punctul 17 al art.59 se introduce un nou punct cu 
următorul cuprins: 
 “18. Comisia pentru Protecţia Mediului şi Ecologie 
- influenţa mediului asupra dezvoltării durabile, utilizarea durabilă a 
resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea 
biodiversităţii, managementul durabil al pădurilor, gospodărirea 
bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, 
schimbări climatice, reconstrucţie ecologică, prevenirea dezastrelor, 
managementul deşeurilor şi al  substanţelor periculoase, poluarea 
fonică, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul şi 
reducerea emisiilor poluante, acorduri internaţionale pentru 
protecţia mediului”. 
 
 61. Alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins: 
 “(3) Calitatea de membru al unei comisii poate înceta prin 
pierderea calităţii de deputat, prin trecerea la o altă comisie 
permanentă, la solicitarea deputatului sau a grupului parlamentar 
din care acesta face parte, sau prin schimbarea apartenenţei la 
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grupul parlamentar. Grupul parlamentar căruia i s-a diminuat într-
un fel sau altul reprezentarea în comisie, poate propune un alt deputat 
pentru a fi ales membru al respectivei comisii”. 
 
 62.  Alineatul (5) al articolului 64 va avea următorul cuprins: 
 “(5) În cazul în care Biroul permanent refuză solicitările comisiilor 
prevăzute la alin. (1) şi (4), preşedinţii respectivelor comisii pot cere 
înscrierea pe ordinea de zi a primei şedinţe a plenului discutarea 
respectivelor solicitări. Camera hotărăşte prin votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi”. 
 
 63. Alineatele (2) , (4) şi (5)  ale articolului 65 vor avea 
următorul cuprins: 
 “(2) Termenul stabilit pentru  remiterea avizului sau a avizelor nu 
poate fi mai mic de jumătate din termenul pe care comisia sesizată în fond 
îl are pentru predarea raportului.  

(4) Deputaţii care nu fac parte din comisia sesizată în fond, 
comisiile permanente, grupurile parlamentare precum şi Guvernul, 
după caz, pot depune, în scris, amendamente într-un termen ce nu poate 
fi mai mic de jumătate din termenul pe care comisia sesizată în fond îl are 
pentru predarea raportului. 

(5) Comisia sesizată în fond nu va putea finaliza şi depune raportul 
decât după expirarea termenului stabilit de Biroul permanent pentru 
depunerea amendamentelor şi a avizelor solicitate”.  
 

 
64. După alineatul (4) al articolului 65 se introduc trei noi 

alineate cu  următorul cuprins: 
“(41) Pot fi acceptate de către comisie şi amendamentele depuse 

după expirarea termenului de depunere a amendamentelor dacă 
membrii comisiei nu au început dezbaterea asupra iniţiativei 
legislative. 

(42) Amendamentele pot fi transmise şi pe adresa de e-mail a 
comisiei. 

(43) În cadrul dezbaterilor se vor prezenta studiile realizate de 
către Direcţia cercetare şi documentare sau de către colaboratori 
externi ai comisiei dacă s-au cerut asemenea studii privind 
problematica iniţiativei aflate în dezbatere, precum şi studiile de 
impact ale politicii publice propuse prin proiectul de lege respectiv, 
dacă Guvernul a întocmit un astfel de studiu”. 
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65. Articolul 66 se abrogă. 
 
66. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 67 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Rapoartele şi avizele vor cuprinde iniţiatorii proiectului de 

lege, a  propunerii legislative sau a proiectului de hotărâre, data când 
a avut loc dezbaterea în şedinţa comisiei, propuneri motivate privind 
admiterea fără modificări, admiterea cu modificări sau respingerea 
iniţiativei legislative, prezenţa membrilor comisiei la dezbateri şi 
rezultatul final al votului asupra raportului sau avizului. 

(3) Avizul aprobat se înaintează comisiei sesizate în fond în 
termen, iar raportul comisiei sesizate în fond se înaintează Biroului 
permanent”. 

 
67. Alineatul (2) al articolului 67 se abrogă. 
 
68. După alineatele (1) şi (2) ale articolului 67 se introduc două 

noi aliniate respectiv (11) şi   (21) care au următorul cuprins: 
“(11) Raportul comisiei sesizate în fond  va cuprinde amendamentele 
admise şi amendamentele respinse, cu menţionarea autorilor acestora şi 
cu motivarea respingerii, referiri la toate avizele solicitate celorlalte 
comisii, referiri la modul cum s-au soluţionat propunerile cuprinse în 
avizul Consiliului Legislativ, referiri cu privire la punctul de vedere al 
Guvernului, dacă există implicaţii financiare asupra bugetului de stat sau 
asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, referiri la studiul de impact 
al politicii publice propuse prin proiectul respectiv, dacă un 
asemenea studiu a fost întocmit, , referiri la  alte avize formulate, dacă 
este cazul, precizări cu privire la articolele care intră în competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor, în cazul în care Camera este primă 
cameră sesizată respectiv a Senatului, în cazul în care Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. În raportul respectiv se fac 
menţiuni şi cu privire la studiile întocmite în conformitate cu 
prevederile art.65 alin.(43), precum şi la consultarea şi participarea la 
lucrări a reprezentanţilor societăţii civile, ai asociaţiilor  patronale, 
profesionale, sindicale şi altor invitaţi.    În situaţia proiectelor de legi 
privind aprobarea sau respingerea ordonanţelor se vor reglementa, dacă 
este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe 
perioada de aplicare a ordonanţei.  

(21) În cazul în care două sau mai multe comisii permanente ale 
Camerei Deputaţilor trebuie să realizeze un raport comun şi comisiile 
respective nu au ajuns la o soluţie comună în ceea ce priveşte 
conţinutul unor texte, acestea vor fi incluse în raportul întocmit şi se 
supun dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor care va decide”. 
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69. Alineatul (2) al articolului 68 va avea următorul cuprins: 
“(2) Prima iniţiativă legislativă va fi reţinută de comisie ca proiect 

de bază, pentru care se face propunere de aprobare, iar pentru celelalte 
iniţiative legislative se face propunere de respingere, urmând ca 
prevederile pe care acestea le conţin să fie considerate amendamente la 
proiectul propus spre aprobare şi înscrise, în raport, ca amendamente 
admise sau ca amendamente respinse, după caz”. 

 
70. După alineatul (2) al articolului 68 se introduc patru noi 

alineate cu următorul cuprins:   
“(21) Camera poate decide, la propunerea comisiei sesizate în 

fond, înscrierea  autorilor  iniţiativelor respinse în calitate de 
coautori ai iniţiativei legislative ce urmează să fie adoptată, dacă 
prevederi din respectivele iniţiative au fost preluate în varianta 
supusă aprobării. 

(22) Un singur raport se întocmeşte şi în situaţia în care comisia 
decide respingerea tuturor iniţiativelor legislative care au acelaşi 
obiect de reglementare. 

(23) Dacă între iniţiativele legislative cu acelaşi obiect de 
reglementare se află un proiect de lege de aprobare a unei ordonanţe 
respectivul proiect va face obiectul unui raport distinct de aprobare 
sau respingere, după caz. 

(24) Atât în situaţia prevăzută de alin.(1) cât şi în cea prevăzută 
de alin.(22) în şedinţa de vot final iniţiativele legislative se supun 
votului în mod distinct”. 

 
71. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 69 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Biroul permanent aprobă termenele de depunere a raportului 

după consultarea preşedinţilor comisiilor sesizate în fond. Termenele 
aprobate de Biroul permanent, în cazul în care Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată, nu pot fi, de regulă, mai mici de 10 zile sau mai 
mari de 15 zile. În cazul în care Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională, aceste termene nu pot fi, de regulă, mai mici de 14 zile sau 
mai mari de 60 de zile.  Prelungirea  acestor termene poate fi aprobată 
numai de Biroul permanent, la solicitarea motivată scrisă a preşedintelui 
comisiei sesizate în fond.  
Dacă după depăşirea termenului de depunere a raportului, 
preşedintele comisiei sesizate în fond nu a cerut prelungirea 
termenului timp de 3 luni Biroul permanent include în proiectul 
ordinii de zi respectiva iniţiativă legislativă, la cererea iniţiatorului. 
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Includerea în proiectul ordinii de zi a iniţiativei legislative fără 
raport se face de către Biroul permanent din oficiu dacă a trecut un 
an calendaristic de la sesizarea comisiei. 

(2) Raportul va fi imprimat şi difuzat deputaţilor cu cel puţin 5 zile 
înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de lege sau a 
propunerii legislative, în plenul Camerei Deputaţilor.” 

 
72. Articolul 70 se abrogă. 
 
73. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 71 vor avea următorul 

cuprins: 
“(2) Pentru a obţine încuviinţarea,  comisia permanentă va prezenta 

o cerere motivată, adoptată cu votul majorităţii membrilor săi, în care vor 
fi enunţate materiile ce formează obiectul anchetei, scopul acesteia, 
mijloacele necesare, componenţa numerică şi nominală, conducerea 
comisiei de anchetă şi termenul până la care se depune raportul 
elaborat, în vederea prezentării acestuia plenului Camerei Deputaţilor. 
Preşedintele comisiei va fi nominalizat din partea opoziţiei. 

(3) Solicitarea comisiei permanente va fi însoţită şi de un 
proiect de hotărâre al Camerei Deputaţilor  ce va cuprinde toate 
elementele necesare desfăşurării activităţii unei comisii de anchetă. În 
cazul în care, din considerente practice, ancheta se va efectua de 
către o subcomisie a respectivei comisii permanente, acest fapt va fi 
menţionat în proiectul de hotărâre şi va fi supus aprobării Camerei, 
iar raportul subcomisiei va fi dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei 
înainte de a fi suspus dezbaterii şi aprobării Camerei”. 

 
74. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 72 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) La propunerea a unui grup parlamentar  sau la propunerea 

Biroului permanent, Camera Deputaţilor poate constitui, prin hotărâre 
o comisie specială pentru avizarea unor acte legislative complexe, pentru 
elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte scopuri, indicate în 
hotărârea de înfiinţare a comisiei, Propunerile legislative astfel elaborate 
nu se mai supun examinării altor comisii şi urmează procedura 
prevăzută la art.99 alin.(2) din prezentul regulament. 

(2) În cuprinsul hotărâri de constituire se vor indica: denumirea 
şi obiectivele comisiei, componenţa numerică şi nominală, biroul 
acesteia, termenul până la care depune la Biroul permanent 
rezultatul activităţii sale şi mijloacele necesare desfăşurării activităţii. 
Componenţa comisiei şi biroul acesteia se stabilesc la propunerea 
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, respectându-se configuraţia 
politică iniţială a Camerei Deputaţilor. Proiectul de hotărâre privind 
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constituirea comisiei speciale se difuzează deputaţilor în termenul 
prevăzut de art.69 alin.(2)”. 

 
75. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 73 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) În condiţiile în care se consideră necesară clarificarea cauzelor 

şi împrejurărilor în care s-au produs evenimente sau au avut loc acţiuni cu 
efecte negative, precum şi stabilirea concluziilor, răspunderilor şi 
măsurilor ce se impun,  la cererea unui grup parlamentar, Camera 
Deputaţilor poate hotărî iniţierea unei anchete parlamentare, realizată de 
către o comisie specială de anchetă. 

(2) Ancheta poate fi realizată şi de o comisie permanentă, în 
condiţiile art.71”. 

 
76. După alin.(1) al articolului 73 se introduce un nou alineat 

cu următorul cuprins: 
“(11) Grupul parlamentar care solicită iniţierea anchetei va 

prezenta un proiect de hotărâre care să respecte prevederile art. 39-
58 şi ale art. 72 alin. (2)-(5)”. 

 
77. Articolul 75 se abrogă. 
 
78. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 76 vor avea 

următorul cuprins: 
“(1) În vederea audierii, Comisia de anchetă parlamentară poate 

cita orice persoană,  care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul 
celorlalte organe ale administraţiei publice, şi care poate avea 
cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la 
aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei. 
Comisia parlamentară poate invita orice altă persoană care poate avea 
cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la 
aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi 
care acceptă să fie audiată. 

(3) La cererea Comisiei de anchetă parlamentară orice persoană, 
care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale 
administraţiei publice, şi care cunoaşte fapte sau împrejurări în legătură 
cu obiectul cercetării ori care deţine un mijloc de probă este obligată să le 
aducă la cunoştinţă sau să le înfăţişeze la termenele stabilite. Instituţiile şi 
organizaţiile sunt obligate, în condiţiile legii, să răspundă la solicitările 
Comisiei de anchetă parlamentară în termenul stabilit de aceasta.  

(4) Când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea 
aflării adevărului, este necesară întocmirea unor rapoarte de expertiză, 
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Comisia de anchetă parlamentară solicită motivat Biroului permanent 
aprobarea pentru efectuarea de expertise”. 

 
79. După alineatul (1) al articolului 76 se introduc două noi 

alineate cu următorul cuprins: 
   “(11) Şedinţele comisiei de anchetă parlamentară sunt publice 
numai dacă s-a decis astfel cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. 

(12) Prevederile alin.(11) sunt aplicabile şi în cazul anchetelor 
parlamentare desfăşurate conform prevederilor art.71”. 

 
80. Articolul 77 va avea următorul cuprins: 
“Art. 77. - Lucrările Comisiei de anchetă parlamentară se 

concretizează prin redactarea unui raport asupra anchetei derulate, care 
se dezbate de Camera Deputaţilor, în termen de 15 zile de la depunere. 
Termenul maxim pentru realizarea unei anchete de către o comisie este de 
180 de zile, termen în care comisia trebuie să depună raportul final. La 
cererea motivată a biroului Comisiei de anchetă parlamentară, plenul 
Camerei Deputaţilor poate să prelungească doar o singură dată acest 
termen cu maximum 60 de zile. Comisia de anchetă parlamentară îşi 
încetează activitatea după dezbaterea şi adoptarea raportului în 
plenul Camerei Deputaţilor”. 
 

81. Alineatul (3) al articolului 78 va avea următorul cuprins: 
“(3) Autorităţile sesizate cu hotărârea Camerei Deputaţilor şi cu 

raportul comisiei de anchetă parlamentară au obligaţia să informeze, în 
termen de 30 de zile de la adoptarea soluţiei, Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor privind soluţiile adoptate şi motivarea acestora. 
Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputaţilor informarea 
autorităţilor sesizate, care se va supune dezbaterii”. 

 
82. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins: 
“(1) Dacă una dintre Camere adoptă iniţiativa legislativă privind 

modificarea Constituţiei într-o redactare diferită de cea aprobată de 
cealaltă Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele 
Senatului vor iniţia procedura de mediere”. 

 
83. După articolul 83 se introduce un nou articol cu următorul 

cuprins: 
“Art. 831 Procedura privind medierea este aplicabilă şi 

iniţiativelor legislative care nu au fost adoptate înainte de intrarea în 
vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei României”. 
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84. Alineatul (3) al articolului 84 va avea următorul cuprins: 
“(3) Cererea de convocare a unei sesiuni extraordinare se face în 

scris şi va cuprinde motivarea convocării, ordinea de zi, precum şi 
perioada de desfăşurare a sesiunii. Neaprobarea de către Cameră a ordinii 
de zi solicitate împiedică ţinerea sesiunii extraordinare”. 

 
85. Alineatele (5), (6) şi  (7) ale articolului 84 se abrogă.  
 
86. După articolul 84 se introduc două noi articole cu 

următorul cuprins: 
“Art.841 (1) În exercitarea mandatului deputaţii îşi desfăşoară 

activitatea atât prin participarea la lucrările Camerei Deputaţilor cât 
şi prin participarea la activităţi desfăşurate în afara lucrărilor 
Camerei Deputaţilor. 

(2) Lucrările Camerei Deputaţilor sunt: şedinţele comisiilor 
parlamentare sau alte activităţi aferente lucrărilor în comisii, 
şedinţele plenului Camerei şi activităţi aferente lucrărilor plenului, 
activităţile din cadrul grupurilor parlamentare, activităţile din 
cadrul grupurilor de prietenie, participarea la delegaţiile şi 
activităţile protocolare dispuse de Biroul permanent, activităţile din 
cadrul altor structuri ale Camerei şi îndeplinirea altor sarcini 
dispuse de către Camera Deputaţilor sau de către Biroul permanent. 

(3) Activităţile desfăşurate în afara lucrărilor Camerei 
Deputaţilor sunt activităţile desfăşurate în circumscripţiile electorale, 
în cadrul birourilor parlamentare, precum şi cele desfăşurate în 
cadrul relaţiilor cu autorităţile publice centrale şi locale, cu 
organizaţii neguvernamentale şi cu cetăţenii, în vederea realizării 
mandatului parlamentar. 

(4) Prezenţa deputaţilor la activităţile prevăzute la alin.(2) se 
evidenţiază pe site-ul Camerei Deputaţilor. 

 
Art.842 (1)  Activităţile exercitate de către deputaţi în 

conformitate cu prevederile art.841 se desfăşoară, în principal, în 
timpul sesiunilor. 

(2) În afara sesiunilor deputaţii îşi pot desfăşura activitatea, cu 
aprobarea Biroului permanent, în comisii permanente sau speciale ori 
îndeplinesc alte sarcini dispuse de Camera Deputaţilor.  

(3) În afara sesiunilor deputaţii pot lucra şi în grupuri parlamentare, 
din dispoziţia sau cu aprobarea conducerii grupurilor, şi îşi exercită 
mandatul la nivelul birourilor parlamentare şi în circumscripţiile 
electorale”.  
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87. Alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins: 
“(2) Biroul permanent, din proprie iniţiativă sau la solicitarea 

motivată a iniţiatorului, include în proiectul ordinii de zi dezbaterea unui 
proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de 
depunere a raportului a fost depăşit, în conformitate cu prevederile 
art.69 alin.(1)”. 

 
88. Alineatele (4) şi (7) ale articolului 87 vor avea următorul 

cuprins: 
“(4) La întocmirea şi adoptarea ordinii de zi în domeniul legislativ, 

se asigură includerea cu  prioritate a cererilor adresate de comisiile 
permanente, a dezbaterii rapoartelor în procedură de urgenţă şi a 
rapoartelor asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative pentru 
care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.   

(7) Proiectul de lege sau propunerea legislativă transmisă spre 
reexaminare în baza prevederilor art. 104 alin. (3) se înscrie cu prioritate 
pe ordinea de zi”. 

 
89. După alineatul (1) al articolului 87 se introduce un nou 

alineat cu următorul cuprins: 
“(11) Proiectele şi propunerile legislative se înscriu în proiectul 

ordinii de zi cu menţionarea iniţiatorului acestora”. 
 
90. Articolul 89 va avea următorul cuprins: 
“Art. 89. - Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru 

se aprobă de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare în ziua de 
miercuri a fiecărei săptămâni de lucru a Camerei”. 

 
91. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 91 vor avea următorul 

cuprins: 

  “(1) Ordinea de zi şi programul de lucru aprobate se transmit în 
scris deputaţilor şi grupurilor parlamentare, se publică pe site-ul Camerei 
Deputaţilor şi se afişează la sediul Camerei Deputaţilor în aceeaşi zi în 
care au fost aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare. 

(3) În prima şedinţă a Camerei, după votul din Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare, liderii grupurilor parlamentare au dreptul să 
prezinte Camerei poziţia grupului faţă de ordinea de zi şi programul de 
lucru şi pot solicita motivat aprobarea plenului pentru modificarea 
sau completarea acestora”. 
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92. Alineatele (1), (2), (3), (5) şi (10) ale articolului 92 vor avea 
următorul cuprins: 

“(1) În exerciţiul dreptului de iniţiativă legislativă, Guvernul 
înaintează Camerei proiecte de legi însoţite de avizele necesare. 
Deputaţii, senatorii şi cetăţenii  pot prezenta, în conformitate cu 
prevederile art.74 din Constituţia României, republicată, propuneri 
legislative. Acestea trebuie să fie însoţite de o expunere de motive şi 
redactate în forma cerută pentru proiectele de legi.  

(2) Biroul permanent, comisiile permanente şi deputaţii pot 
iniţia proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor.  

(3) În cazul propunerilor legislative depuse în condiţiile alin. (1), 
Biroul permanent solicită avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere 
sau informarea, după caz, a Guvernului şi alte avize, dacă prevederile 
legale impun acest lucru. Punctul de vedere al Guvernului, care trebuie 
depus în maximum 15 zile de la data solicitării, poate fi de adoptare 
în forma prezentată, de adoptare cu amendamente concret formulate 
sau poate fi de respingere a respectivei propuneri legislative. 

(5) În cazul în care Consiliul Legislativ, Guvernul sau alte 
autorităţi publice nu transmit, în termenul fixat, avizul, punctul de 
vedere sau informarea, după caz, Biroul permanent va stabili comisia 
sesizată în fond, comisiile de aviz, termenul de depunere a raportului 
pentru propunerea legislativă respectivă, trimiţând proiectul pentru 
dezbatere şi întocmirea raportului.  

(10) Proiectele de legi se înaintează Camerei Deputaţilor însoţite de 
avizul Consiliului Legislativ precum şi de alte avize, dacă prevederile 
legale cer acest lucru”. 

 
 
93. După alineatele (3) şi (6) ale articolului 92 se introduc două 

noi aliniate, respectiv (31)  şi (61), care au următorul cuprins: 
“(31) Termenele referitoare la dezbaterea şi adoptarea 

propunerilor legislative curg de la momentul obţinerii tuturor 
avizelor cerute de prevederile legale în vigoare.  

(61) În cazul în care comisia sesizată în fond ajunge la concluzia 
că trebuie să respingă o ordonanţă poate solicita un punct de vedere 
al Guvernului privind impactul pe care îl are adoptarea unei legi de 
respingere a ordonanţei. Punctul de vedere al Guvernului va fi 
cuprins în raportul de respingere şi se susţine de către reprezentantul 
acestuia  în cadrul dezbaterilor generale din plenul Camerei 
Deputaţilor. Dacă Guvernul nu trimite punctul de vedere în termen 
de 15 zile de la solicitare, comisia va înainta raportul spre dezbatere 
Camerei Deputaţilor urmând ca reprezentantul Guvernului să 
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susţină punctul de vedere al acestuia în timpul dezbaterilor 
generale”. 
 

94. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 94 vor avea 
următorul cuprins: 

“(2) La casetele deputaţilor se vor distribui programul de lucru, 
ordinea de zi, proiectele de legi privind tratatele şi acordurile 
internaţionale, informarea privind proiectele de legi, propunerile 
legislative şi proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. Informarea 
va cuprinde titlul, iniţiatorul, comisiile sesizate în fond şi comisiile ce vor 
întocmi aviz, precum şi termenele de depunere a raportului şi a 
amendamentelor, stabilite în urma consultării preşedinţilor de comisii 
de către Biroul Permanent. Informarea cuprinde de asemenea  
menţiuni privind procedurile de urgenţă aprobate, precum şi data 
împlinirii termenelor constituţionale prevăzute pentru adoptarea 
iniţiativelor legislative atunci când Camera Deputaţilor este primă 
Cameră sesizată. 

(3) La casetele deputaţilor se vor distribui şi rapoartele ce au fost 
întocmite de comisiile sesizate în fond în ordinea cronologică a depunerii 
lor la Biroul permanent, lista proiectelor de legi şi a propunerilor 
legislative ce au fost adoptate de cele două Camere şi pentru care se poate 
exercita dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale, conform legii, 
sumarul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I-a şi textele 
integrale ale moţiunilor simple şi de cenzură.  

(4) Conţinutul documentelor prevăzute la alin.(2) şi (3)  este 
imprimat prin grija personalului de specialitate al Camerei Deputaţilor, la 
solicitarea expresă a deputaţilor. Accesarea acestor documente se poate 
face şi de la cabinetele deputaţilor din circumscripţii care vor fi conectate 
la baza de date a Camerei Deputaţilor”. 

 
95. Alineatul (1) al articolului 96 va avea următorul cuprins: 
“(1) Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative poate să îşi 

retragă proiectul sau propunerea până la aprobarea ordinii de zi pe care a 
fost înscris, în condiţiile în care Camera Deputaţilor este primă 
Cameră sesizată”. 

 
96. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 97 vor avea următorul 

cuprins: 
“(2) Raportul comisiei sesizate în fond va cuprinde elementele 

prevăzute în art.67 alin.(1) şi alin.(11), precum şi oricare alte 
informaţii pe care comisia le consideră necesare.  

(4) În situaţia prevăzută la art. 104 alin. (3) şi în cazurile similare 
prevăzute la art.105 comisia va întocmi un raport înlocuitor în care îşi 
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va exprima punctul de vedere în legătură cu reexaminarea iniţiativei 
legislative”. 

 
97. După alineatul (2) al articolului 97 se introduce un nou 

alineat cu următorul cuprins: 
“(21)  Raportul comisiei sesizate în fond, sau raportul comun al 

comisiilor sesizate în fond se aprobă sau se respinge cu aceeaşi 
majoritate de voturi ca şi în cazul adoptării sau respingerii iniţiativei 
legislative la care se referă”. 

 
98. Alineatele (1), (2), (3), (4), (7) şi (8) ale articolului 99 vor 

avea următorul cuprins: 
“(1) Deputaţii, grupurile parlamentare sau Guvernul, au dreptul de 

a prezenta amendamente la comisia sesizată în fond, în termenele stabilite 
de art. 65 alin. (4) sau în termenele stabilite de către preşedintele 
Camerei în cazurile de retrimitere a raportului la comisia sesizată în 
fond.  

(2) Pentru propunerile legislative elaborate de o comisie 
parlamentară specială amendamentele se depun la acea comisie în termen 
de 7 zile de la anunţarea în plenul Camerei Deputaţilor. În aceeaşi zi cu 
anunţarea în plen propunerea legislativă se comunică Guvernului. După 
expirarea termenului de depunere a amendamentelor, comisia este 
obligată în termen de 5 zile să întocmească un raport asupra acestora, care 
se va difuza deputaţilor. Numai după împlinirea acestui termen 
propunerea legislativă poate fi înscrisă pe ordinea de zi.  

(3) Amendamentele formulate de către deputaţi, care nu sunt 
membri comisiei sesizate în fond sau de către grupurile parlamentare 
se depun în scris, motivat sub semnătura deputatului sau a liderului 
grupului parlamentar, după caz, la comisia sesizată în fond. 

(4) Amendamentele Guvernului se depun numai sub semnătura 
unui ministru la Biroul permanent şi vor fi transmise comisiei sesizate în 
fond.  

(7) Comisia sesizată în fond poate solicita, într-un termen pe care 
îl stabileşte, avizul  Consiliului Legislativ şi cu privire la unele 
amendamente. 

(8) Pentru amendamentele orale, prezentate în plen, conform în  
art. 108 alin. (4), avizul comisiei se dă tot oral de către raportor sau de 
către preşedintele acesteia, la solicitarea preşedintelui Camerei”.  

 
 99. După alineatul (6) al articolului 99 se introduce un nou 

alineat cu următorul cuprins: 
“(61) În situaţia în care Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională şi comisia sesizată în fond cu o iniţiativă legislativă 
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constată că aceasta a suferit  numeroase modificări de esenţă în urma 
dezbaterii si adoptării de către Senat, membrii comisiei pot decide 
solicitarea, în termen, a unui nou aviz al Consiliului Legislativ pentru 
forma adoptată de către Senat a respectivei iniţiative”. 

 
100. Alineatul (1) al articolului 100 va avea următorul cuprins: 
„(1) Dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii 

legislative este precedată de prezentarea de către iniţiator a motivelor care 
au condus la promovarea proiectului, precum şi a raportului comisiei 
permanente de către raportorul desemnat de comisie. În cazul în care 
comisia nu a desemnat un raportor sau raportorul desemnat de către 
comisie nu este prezent, raportul este prezentat de preşedinte sau de 
către alt membru al biroului comisiei permanente”. 

 
101. Articolul 102 va avea următorul cuprins: 
“Art. 102. - Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative, 

preşedintele comisiei sesizate în fond sau raportorul acestei comisii au 
dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale”. 

 
102. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 104 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune 

respingerea proiectului de lege, a propunerii legislative sau a proiectului 
de hotărâre a Camerei Deputaţilor, după încheierea dezbaterii generale 
preşedintele de şedinţă anunţă plenul că votul cu privire la respectiva 
propunere de respingere se dă într-o şedinţă specială de vot. 

(3) În cazul în care propunerea de respingere nu este adoptată 
de Camera Deputaţilor, deoarece nu s-a întrunit numărul de voturi 
necesar, preşedintele de şedinţă trimite iniţiativa legislativă spre 
reexaminare comisiei sesizate în fond şi stabileşte un termen, nu mai 
mare de 14 zile, pentru întocmirea unui raport înlocuitor”. 
 

103. După alineatul (1) al articolului 104 se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins: 

“(11) Raportul de respingere va cuprinde amendamentele 
formulate la respectiva iniţiativă legislativă înscrise ca amendamente 
respinse şi alte referiri, după caz, în conformitate cu prevederile 
art.67 alin.(1) şi (11)”. 

 
104. Alineatul (2) al articolului 104 se abrogă. 
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 105. După alineatul (3) al articolului 104 se introduc trei noi 
alineate cu următorul cuprins: 
“(4) Autorii iniţiativei legislative, deputaţii şi Guvernul pot depune 
amendamente la comisia sesizată în fond în vederea dezbaterii pentru 
realizarea raportului înlocuitor, în termen de 5 zile de la retrimiterea 
iniţiativei legislative. 

(5) În cazul în care raportul înlocuitor  propune soluţia de 
respingere a iniţiativei legislative, acesta trebuie să cuprindă textul 
iniţiativei legislative ca texte respinse, precum şi amendamentele 
depuse la comisie ca amendamente respinse împreună cu alte referiri 
făcute în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) şi (11). 

(6) Dacă propunerea de respingere conţinută în raportul 
înlocuitor al comisiei, prevăzută la alin. (5), nu întruneşte numărul 
necesar de voturi, preşedintele de şedinţă supune votului adoptarea 
iniţiativei legislative, după dezbaterea acesteia pe articole. În cazul în 
care iniţiativa legislativă nu este adoptată deoarece nu s-a întrunit 
numărul necesar de voturi, preşedintele de şedinţă constată şi anunţă 
în plenul Camerei respingerea definitivă a iniţiativei legislative”. 

 
106. Articolul 105 va avea următorul cuprins: 
“(1) În cazul ordonanţelor se va supune votului plenului 

proiectul de lege de aprobare, cu sau fără modificări, a ordonanţei 
sau, după caz, proiectul de lege de respingere a ordonanţei.  

(2) În cazul în care proiectul de lege de aprobare a ordonanţei 
nu este adoptat deoarece nu s-a întrunit numărul de voturi necesar  şi 
în conţinutul raportului comisiei sesizate în fond, la capitolul 
amendamente respinse, se află un amendament ce propune 
respingerea ordonanţei, se supune votului plenului proiectul de lege 
de respingere a ordonanţei. Dacă un asemenea amendament de 
respingere a ordonanţei nu se află în raport, preşedintele de şedinţă 
va retrimite proiectul de lege la comisia sesizată în fond spre 
reexaminare şi va stabili un termen, nu mai mic de 7 zile 
calendaristice, de întocmire a unui raport înlocuitor. 

(3)  În situaţia în care comisia sesizată în fond propune, prin 
raport respingerea unei ordonanţe, iar plenul Camerei nu adoptă 
proiectul de lege de respingere a ordonanţei, preşedintele de şedinţă 
va fixa, un termen de maxim 7 zile calendaristice de întocmire a unui 
raport nou înlocuitor, în care comisia să-şi exprime şi punctul de 
vedere în legătură cu propunerea  de adoptare a unui proiect de lege 
privind aprobarea ordonanţei.  

 (4) În cazul în care comisia sesizată în fond îşi menţine punctul 
de vedere iniţial  în  raportul înlocuitor, iar acesta nu este aprobat de 
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plen, preşedintele de şedinţă va supune la vot  adoptarea legii de 
aprobare a ordonanţei. 

(5) După dezbaterea raportului înlocuitor întocmit asupra unei 
anumite ordonanţe, dacă plenul Camerei nu reuşeşte să adopte 
proiectul de lege referitor la ordonanţă, în condiţiile în care Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională, raportul se retrimite la Comisie 
pentru întocmirea unui nou raport la proiectul de lege de adoptare a 
ordonanţei care va fi supus dezbaterii plenului Camerei în sesiunea 
următoare, dacă liderii grupurilor parlamentare nu hotărăsc în 
şedinţa  Comitatului liderilor grupurilor parlamentare să ceară 
plenului Camerei repunerea în discuţie a proiectului de lege în 
aceeaşi sesiune. În cazul în care competenţa decizională aparţine 
Senatului se va trimite Senatului spre dezbatere un proiect de lege de 
aprobare a  ordonanţei, după expirarea termenului prevăzut de 
Constituţie pentru aprobarea tacită. 

(6) Rapoartele privind proiectele de legi de aprobare sau de 
respingere a ordonanţelor vor fi întocmite cu respectarea 
prevederilor art.67 alin.(1) şi (11)”. 

 
107. Articolul 107 va avea următorul cuprins:  
“(1) În situaţia în care un deputat comunică faptul că are  o 

obiecţie, aceasta poate viza formularea unui amendament de corelare 
tehnico-legislativă, gramaticală şi lingvistică, un amendament de fond 
vizând un text amendat prin raportul comisiei sau o solicitare de 
retrimitere la comisie, motivată de faptul că adoptarea unor 
amendamente a creat o serie de contradicţii logice şi juridice în 
ansamblul reglementării”. 

(2) La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente 
deputaţii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere. De 
asemenea, pot lua cuvântul reprezentantul Guvernului sau al iniţiatorului 
şi raportorul comisiei sesizate în fond. 

(3) Luarea de cuvânt a unui deputat cu privire la un text ce urmează 
să fie supus votului Camerei Deputaţilor are, de regulă, durata de maxim 
5 minute. După luările de cuvânt ale deputaţilor asupra unui anumit text 
pot lua cuvântul iniţiatorul proiectului şi raportorul comisiei sesizate în 
fond”. 

(4) Preşedintele de şedinţă poate supune spre aprobare sistarea 
discuţiilor la articolul dezbătut”. 

 
 
 
 



 31

108.  Alineatele (1), (3)  şi (4) ale articolului 108 vor avea 
următorul cuprins:  

“(1) Dezbaterea fiecărui  articol începe cu amendamentele depuse 
la comisii, admise şi respinse. 

(3) În plenul Camerei pot fi depuse amendamente de fond numai 
la textele care au fost amendate de către comisie, precum şi la textele 
neamendate dacă se impune o corelare a acestora cu amendamentele 
adoptate de  către Cameră. Amendamentele  de fond  se depun în 
scris la preşedintele de şedinţă şi la raportorul comisiei sesizate în 
fond. 

(4) În plenul Camerei pot fi depuse şi  amendamente de corelare 
tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice, pentru toate articolele 
supuse dezbaterii”. 

 
109. Articolul 109 va avea următorul cuprins: 
“Art. 109. - Când dezbaterea amendamentelor relevă consecinţe 

importante asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative, se 
poate solicita trimiterea acestora spre reexaminare la comisia 
sesizată în fond. Solicitarea de reexaminare poate fi făcută de 
iniţiatori, de preşedintele  de şedinţă, de liderul unui grup 
parlamentar, de preşedintele comisiei sesizate în fond sau de 
raportorul respectivei comisii, după caz, şi este supusă aprobării 
Camerei Deputaţilor. Reexaminarea poate fi solicitată şi în situaţia în 
care, după aprobarea tuturor textelor supuse dezbaterii, ca urmare a 
modificărilor operate, a rezultat un text incoerent şi contradictoriu. 
În această situaţie, examinarea poate fi cerută de orice deputat şi este 
supusă aprobării Camerei. În cazul aprobării reexaminării, 
preşedintele de şedinţă va fixa un termen pentru întocmirea 
raportului suplimentar, după consultarea preşedintelui comisiei 
sesizate în fond sau a raportorului. Autorii amendamentelor au dreptul 
să fie ascultaţi în cadrul comisiei. Acelaşi drept îl au şi reprezentanţii 
Guvernului”. 

 
110.  Alineatele (2), (6), (8)  şi (9) ale articolului 110 vor avea 

următorul cuprins: 
“(2) Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea 

ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se 
propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele de modificare şi/sau 
de completare propuse de comisia sesizată în fond, urmând 
amendamentele de modificare şi/sau de completare cuprinse în raportul 
comisiei ca amendamente respinse şi apoi amendamentele formulate 
în plenul Camerei.  
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(6) Rezultatul votului va fi anunţat de preşedintele de şedinţă şi 
va fi consemnat în stenogramă.  

(8) Titlul iniţiativei legislative se supune  votului numai dacă se 
propune modificarea sa. Iniţiativa legislativă se supune votului pe 
ansamblu într-o şedinţă specială de vot final, după votarea tuturor  
textelor.   

(9) Dacă toate articolele unei iniţiative legislative au fost 
respinse, preşedintele de şedinţă va declara, în plenul Camerei, 
respinsă respectiva iniţiativă legislativă”. 

 
111. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 111 vor avea următorul 

cuprins:  
“(2) Votul final poate avea loc într-o şedinţă consacrată acestui 

scop, conform programului de lucru aprobat. În cazul în care până la data 
şedinţei de vot final, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu 
s-a încheiat, votul final asupra respectivei iniţiative legislative se amână 
de drept.  

(3) În situaţia în care raportul asupra unui proiect de lege sau 
asupra unei propuneri legislative nu conţine amendamente admise sau 
respinse şi, după dezbaterile generale, nu se formulează nici o 
obiecţie în plenul Camerei, respectiva iniţiativă legislativă se supune 
direct votului final. În cazul în care iniţiativa legislativă se supune 
votului final în  şedinţă specială de vot”. 

 
112. Articolul 112 va avea următorul cuprins: 
“Art. 112. - În cazul prevăzut la art. 37 lit. c) dezbaterea se face 

potrivit procedurii legislative obişnuite, luându-se în discuţie toate 
amendamentele depuse la comisie în termenul prevăzut de prezentul 
regulament, precum şi cele care se formulează în timpul dezbaterilor, 
conform art. 108 alin. (3) şi (4)”. 

 
113. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 113 vor avea următorul 

cuprins:  
“(1) În temeiul art. 75 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor, ca prima Cameră sesizată, se pronunţă 
asupra proiectului de lege în termen de 45 de zile de la data prezentării la 
Biroul permanent. Fac excepţie codurile şi legile de complexitate 
deosebită, asupra cărora se pronunţă în termen de 60 de zile de la data 
prezentării la Biroul permanent şi ordonanţele de urgenţă, pentru care 
termenul este de 30 de zile de la data depunerii acestora la Camera 
Deputaţilor. În cazul propunerilor legislative, termenele referitoare la 
dezbaterea şi adoptarea acestora se calculează ţinându-se cont de 
prevederile art.92 alin.(31) şi alin.(5) din prezentul regulament. 
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(2) În cazul în care Camera nu s-a pronunţat, până la data 
expirării termenelor prevăzute la alin. (1), proiectele de legi sau 
propunerile legislative se consideră adoptate tacit de către Camera 
Deputaţilor şi se trimit Senatului sub semnătura preşedintelui Camerei 
Deputaţilor”.  

 
114. Alineatul (1) al articolului 115 va avea următorul 

cuprins: 
“(1) La cererea iniţiatorului, la propunerea Biroului permanent sau 

a unui grup parlamentar, Camera Deputaţilor poate adopta proiecte de 
legi sau propuneri legislative în procedură de urgenţă. Această 
procedură este aplicabilă, de drept şi în situaţiile în care ea este 
prevăzută în mod expres de Constituţie sau de lege”. 

 
115. Alineatul (3) al articolului 115 se abrogă. 

 
116. Alineatul (1) al articolului 116 va avea următorul cuprins: 
“(1) Avizul Consiliului Legislativ se va trimite Biroului 

permanent, în termenul prevăzut de lege pentru procedura de urgenţă. 
Deputaţii, grupurile parlamentare sau Guvernul pot prezenta 
amendamente în scris, motivate, care se trimit comisiei sesizate în fond, 
în termenele stabilite la art. 65 alin. (4) de la aprobarea procedurii de 
urgenţă”. 

 
117.  Articolul 117 va avea următorul cuprins: 

“Art. 117. - Biroul permanent, după primirea raportului comisiei 
sesizate în fond, înscrie cu prioritate în proiectul ordinii de zi proiectul de 
lege, propunerea legislativă sau prevederile la care se face referire în art. 
115 alin. (3)”. 

 
118. Articolul 118 va avea următorul cuprins: 

“(1) În faza dezbaterii generale, fiecare grup parlamentar poate 
interveni o singură dată. 

(2) După epuizarea dezbaterilor generale, preşedintele Camerei va 
solicita raportorului sau, în lipsa acestuia, preşedintelui comisiei 
sesizate în fond propuneri cu privire la timpul necesar dezbaterii 
raportului. Durata propusă se va supune aprobării plenului Camerei şi se 
va trece la dezbaterea pe articole”. 

 
119.  Articolul 119 va avea următorul cuprins: 
“Art. 119. - La discutarea fiecărui articol la care s-au făcut 

amendamente se aplică procedura de dezbatere prevăzută la art. 107-
114”. 
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120. Alineatul (1) al articolul 120 se abrogă. 

 
121. Articolul 121 va avea următorul cuprins: 
“Art. 121. - Legile, hotărârile, moţiunile simple şi alte acte ale 

Camerei Deputaţilor se adoptă prin vot. Legile adoptate de Camera 
Deputaţilor pot fi legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare”. 

 
122.  Alineatele (1), (3), (5) şi (6) ale articolului 123 vor avea 

următorul cuprins: 
“(1) Votul deputatului este personal. El poate fi deschis sau secret. 

Votul este, de regulă, deschis. 
(3) Votul deschis prin mijloace electronice, prin ridicarea mâinii 

sau prin apel nominal are următoarele semnificaţii: "pentru", "contra" sau 
"abţinere". Dacă un lider de grup contestă motivat corectitudinea 
numărării sau înregistrării voturilor, după caz, şi dacă plenul Camerei 
aprobă reluarea votului, preşedintele de şedinţă va realiza aceasta printr-
o altă  modalitatea de vot deschis aprobată de Cameră.  

(5) Votul este secret în următoarele situaţii: în cazul în care prin 
regulament sau prin lege se stabileşte astfel, în cazurile care privesc 
alegerea sau desemnarea unor persoane pentru ocuparea unor funcţii 
şi în cazul în care la propunerea preşedintelui de şedinţă sau a unui lider 
de grup parlamentar Camera hotărăşte în acest sens.  

(6) În cazul votului secret exprimat prin buletine de vot sau bile, se 
constituie o comisie de numărare şi validare a voturilor.  Comisia este 
formată din membrii Biroului permanent. În situaţia în care votul 
priveşte unul sau mai mulţi membri ai Biroului permanent, comisia 
este formată din liderii grupurilor parlamentare”. 

 
123. Articolul 124 va avea următorul cuprins: 
“(1) Ori de câte ori votul prin mijloace electronice este deschis, 

acesta se publică pentru fiecare parlamentar pe site-ul Camerei 
Deputaţilor, în cazul votului final sau atunci când plenul Camerei 
hotărăşte în mod expres.  

(2) Voturile deschise exprimate de fiecare deputat în Biroul 
permanent privind hotărârile acestuia şi în comisiile parlamentare, în 
cazul votului pentru adoptarea raportului asupra unei iniţiative 
legislative, se consemnează în stenogramă sau, după caz, în procesul-
verbal de şedinţă şi se introduce pentru fiecare parlamentar pe site-ul 
Camerei Deputaţilor”. 
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124. Articolul 127 va avea următorul cuprins: 
“(1) Votul prin sistemul electronic se realizează prin 

introducerea cartelei de vot în dispozitivul de vot, înregistrarea 
prezenţei, la solicitarea preşedintelui de şedinţă, prin  apăsarea tastei 
„prezent” şi apoi prin apăsarea uneia dintre tastele care reprezintă "vot 
pentru", "vot împotrivă" sau "abţinere". Deputaţii existenţi în sală în 
timpul procedurii de vot care nu-şi înregistrează prezenţa  sunt 
consideraţi prezenţi şi vor fi luaţi în calcul în cvorumul de lucru. 
Rezultatul votului electronic se afişează pe monitoarele Camerei 
Deputaţilor. În cazul în care preşedintele de şedinţă, asistat de cei 2 
secretari, constată existenţa unor defecţiuni tehnice sau existenţa unor 
nereguli de altă natură, acesta solicită plenului repetarea votului prin 
altă procedură. În cazul în care sesizarea  unor defecţiuni sau nereguli 
se realizată de un lider de grup parlamentar, preşedintele de şedinţă 
are obligaţia să verifice corectitudinea motivării prezentată de liderul 
de grup. 

(2) Cartela de vot care permite deputatului accesul la sistemul 
electronic de vot este personală, utilizarea acesteia de către un alt deputat 
fiind interzisă. Nerespectarea interdicţiei atrage aplicarea sancţiunii 
prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. f).  

(3) Utilizarea cartelei de vot în cazul exprimării votului sau a 
prezenţei de către o altă persoană care nu este parlamentar va fi 
sancţionată conform prevederilor legislaţiei penale în vigoare”. 

 
125. După articolul 127 se introduce un nou articol cu 

următorul cuprins: 
“Art. 1271  (1) La părăsirea sălii de şedinţe deputatul este 

obligat să scoată  cartela de vot din dispozitivul de vot. 
(2) Prin grija chestorului de şedinţă, în cazul deputaţilor care 

nu sunt prezenţi în sala de şedinţe, cartelele de vot lăsate în 
dispozitivele de vot vor fi colectate şi depuse la panoul destinat 
păstrării acestora. 

(3) La încheierea lucrărilor Camerei Deputaţilor cartelele de 
vot vor fi depuse de către deputaţi la panoul destinat păstrării 
acestora”. 

 
126. Alineatele (3), (6) şi (7) ale articolului 129 vor avea 

următorul cuprins: 
“(3) Legile ordinare, celelalte hotărâri ale Camerei Deputaţilor, 

moţiunile simple, mesajele, declaraţiile, rezoluţiile şi alte acte cu 
caracter normativ sau politic se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi, în condiţiile existenţei cvorumului legal.  
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(6) Înainte de votare preşedintele poate cere verificarea cvorumului 
prin numărare de către secretari., prin sistemul electronic sau prin apel 
nominal. Deputaţii care nu îşi exercită dreptul de vot, dar care au fost 
prezenţi în sala de şedinţe, intră în numărul regulamentar de stabilire a 
cvorumului.  

(7) Dacă în sala de şedinţe nu se află majoritatea deputaţilor, în 
cazurile prevăzute la alin.(2) şi (3) ale prezentului articol, preşedintele 
amână votarea până la întrunirea cvorumului legal”. 

 
127. După alineatul (6) al articolului 129 se introduce un nou 

alineat cu următorul cuprins: 
“(61) În cazul contestării motivate, formulate de către liderul 

unui grup parlamentar, a cvorumului stabilit prin mijloace 
electronice sau apel nominal acesta se va stabili prin numărare de 
către secretari”. 

 
128. Articolul 130 se abrogă. 

 
129. Articolul 132 va avea următorul cuprins: 
“Art. 132. - Proiectele de legi şi propunerile legislative respinse de 

Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională nu pot fi readuse în 
discuţia acesteia în cursul aceleiaşi sesiuni, cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art.105 alin.(5)”. 

 
130. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 133 vor avea 

următorul cuprins: 
“(3) Legea al cărui proces de adoptare a fost finalizat în ambele 

Camere, în conformitate cu prevederile constituţionale, semnată de 
preşedinţii celor două Camere, se depune la secretarul general al 
Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului. Faptul că 
legea adoptată a fost depusă la secretarul general se comunică 
parlamentarilor, în şedinţa de plen, în vederea exercitării dreptului 
de sesizare a Curţii Constituţionale. 

(4) Depunerea şi comunicarea legii adoptate se realizează în 
aceeaşi zi în care Camera are şedinţă în plen. Legea se comunică, de 
asemenea, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi 
Avocatului Poporului în vederea exercitării dreptului de sesizare a 
Curţii Constituţionale. 

(5) După împlinirea unui termen de 5 zile de la depunerea legii 
adoptate la  Secretarul General al Camerei Deputaţilor, dacă nu s-a 
formulat nici o sesizare, legea se trimite, sub semnătura preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, preşedintelui României, în vederea 
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promulgării. Dacă legea este adoptată în procedură de urgenţă, 
termenul este de 2 zile”. 

 
131. După Secţiunea a 5-a  a Capitolului II se introduce o nouă 

secţiune cu următorul cuprins: 
“ Secţiunea a 6-a Rezolvarea cazurilor de neconstituţionalitate 

şi a solicitărilor de reexaminare formulate de Preşedintele României” 
 

132. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 134 vor avea următorul 
cuprins: 

“(1) În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 146 
lit. a) din Constituţia României, republicată şi în situaţia în care Camera 
Deputaţilor a fost primă Cameră sesizată, Biroul permanent, în prima 
sa şedinţă care are loc după publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia care a întocmit 
raportul asupra respectivului proiect de lege în vederea eliminării 
sau modificării prevederilor declarate neconstituţionale prin decizia 
Curţii Constituţionale.  Aceeaşi procedură se aplică şi în situaţia în 
care Camera Deputaţilor este Cameră decizională şi a primit de la 
Senat textul legii având prevederile respective modificate sau 
eliminate.  

(2) Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea 
raportului comun de către comisiile prevăzute la alin.(1) nu va putea 
fi mai mare de 10 zile. Raportul comisiilor  se înscrie cu prioritate în 
ordinea de zi şi se dezbate conform prevederilor art. 99-112. Cu prilejul 
reexaminării, Camera Deputaţilor va efectua corelările tehnico-legislative 
necesare. Raportul se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul 
ordinar sau organic al iniţiativei legislative supusă reexaminării, 
după caz, iar după adoptare, prevederile reexaminate se trimit 
Senatului, dacă acesta este Cameră decizională. 

 
133. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 134 devin art.1341 şi vor 

avea  următorul cuprins: 
“Art. 134 1 (1) În cazul sesizării neconstituţionalităţii tratatelor sau 

altor acorduri internaţionale depuse la Parlament pentru ratificare, potrivit 
art. 146 lit. b) din Constituţia României, republicată, procedura 
parlamentară se întrerupe şi se reia după publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale. 

(2) În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 146 
lit. b) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor nu poate 
ratifica tratatul sau acordul internaţional declarat ca fiind 
neconstituţional”. 
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134. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 134 devin art.1342 şi vor 

avea  următorul cuprins: 
“Art. 134 2 (1)  În cazurile de neconstituţionalitate constatate 

potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
dispoziţiile declarate neconstituţionale din legi, din regulamente şi din 
ordonanţele aprobate prin lege îşi încetează efectele juridice la 45 de zile 
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, termen pe durata căruia 
aceste dispoziţii sunt suspendate de drept. În cazul în care Camera 
Deputaţilor este Cameră de primă sesizare, secretarul general al 
Camerei informează Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are 
loc după publicarea deciziei Curţii Constituţionale despre situaţia 
creată. Biroul permanent  va sesiza Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi comisia în al cărui domeniu de activitate se încadrează 
respectiva lege în vederea reexaminării textelor şi a puneri lor de 
acord cu prevederile constituţionale. Textele revizuite se constituie 
într-o iniţiativă legislativă care se difuzează deputaţilor. După 
scurgerea unui termen de 7 zile, înăuntrul căruia se pot face 
amendamente, cele două comisii elaborează, în termen de 5 zile, un 
raport care se supune dezbaterii şi adoptării plenului Camerei 
Deputaţilor. Iniţiativa legislativă se adoptă cu majoritatea cerută de 
caracterul ordinar sau organic al actului normativ la care se referă şi 
se trimite Senatului. 

(2) După scurgerea termenului de 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale, actul normativ la care se referă 
respectiva decizie se republică, la cererea  Camerei Deputaţilor, în 
Monitorul Oficial al României, Partea I-a, fără textele declarate 
neconstituţionale. Dacă în interiorul termenului de 45 de zile s-au 
adoptat textele revizuite, acestea vor fi cuprinse în textul republicat. 
În cazul în care procesul de reexaminare al legi a început, dar nu a 
fost finalizat în interiorul termenului de 45 de zile, republicarea se va 
face după ce iniţiativa legislativă a fost promulgată”. 

 
135. Alineatele (1), (2), (3), (4) şi (5) ale articolului 135 vor avea 

urmtătorul cuprins: 
“(1) Reexaminarea legii de către Camera Deputaţilor, în urma 

cererii făcute de Preşedintele României în temeiul art. 77 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată, se va realiza în conformitate cu 
regulile procedurii legislative.  

(2) Cererea Preşedintelui României privind reexaminarea unei legi 
este de competenţa  comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu 
proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă; aceasta va 
întocmi un raport cu privire la adoptarea sau respingerea cererii de 
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reexaminare. În cazul în care obiecţiile din cererea de reexaminare 
sunt acceptate, în totalitate sau în parte, comisia va formula, după 
caz, textele corespunzătoare. 

(3) Raportul cu privire la adoptarea sau respingerea cererii de 
reexaminare se supune dezbaterii Camerei Deputaţilor. Votul asupra 
raportului pe ansamblu se dă în şedinţa specială de vot şi se adoptă 
cu majoritatea cerută de caracterul ordinar sau organic al respectivei 
iniţiative legislative.  

(4) În cazul în care nu se întruneşte numărul necesar de voturi 
adoptării raportului cu privire la adoptarea în totalitate sau în parte 
a cererii de reexaminare,  legea se retrimite Preşedintelui pentru 
promulgare în forma adoptată iniţial de către Parlamentul României. 

(5) În cazul în care comisia a înaintat un raport de respingere a 
solicitării de reexaminare, iar această propunere nu întruneşte 
numărul necesar de voturi adoptării în şedinţa de vot final, raportul 
se restituie comisiei pentru întocmirea unui nou raport”. 

 
136. După alineatul (2) al articolului 135 se introduce un nou 

alineat cu următorul cuprins: 
“(21) Raportul comisiei sesizate în fond va fi difuzat 

deputaţilor, care pot depune amendamente la textele formulate de 
către comisie în termen de 7 zile. După scurgerea termenului de mai 
sus, comisia va întocmi un raport înlocuitor în termen de 5 zile, care 
cuprinde textele aprobate de către comisie, cât şi amendamentele 
respinse”. 

 
137. Alineatul (3) al articolului 137 se abrogă. 

 
138. Articolul 139 va avea următorul cuprins: 
“Art. 139. - Şedinţele Camerei Deputaţilor sunt publice. Ele pot fi 

difuzate şi on-line, în afara cazurilor în care, la cererea preşedintelui sau a 
unui grup parlamentar, se hotărăşte, cu votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi, ca anumite şedinţe să fie secrete”. 

 
139. Alineatul (3) al articolului 140 va avea următorul cuprins: 
“(3) La dezbaterea proiectelor de legi iniţiate de Guvern participă 

în mod obligatoriu, sub sancţiunea amânării dezbaterii proiectului, 
ministrul de resort sau un secretar de stat din ministerul respective”. 
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140. După alineatul (3) al articolului 140 se introduc două noi 
aliniate cu următorul cuprins: 

“(31) Absenţa reprezentantului ministerului va fi constatată de 
preşedintele de şedinţă care va dispune amânarea dezbaterii cu cel 
mult 7 zile calendaristice. 

(32) În cazul în care nici la termenul fixat conform alin. (31) 

pentru dezbaterea proiectului de lege nu se prezintă nici un 
reprezentant al ministerului, preşedintele de şedinţă va dispune 
dezbaterea  respectivului proiect de lege şi va informa în scris pe 
primul ministru asupra situaţiei create”. 

 
141. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 141 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Deputaţii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Camerei, aşa 

cum acestea sunt definite la art.84 alin.(2), şi să-şi înregistreze 
electronic prezenţa. În cazul în care sistemul electronic nu 
funcţionează vor fi semnate liste de prezenţă. 

(3) Deputatului care nu îşi poate motiva absenţele i se reţine din 
indemnizaţia lunară, pentru fiecare zi de absenţă, o sumă de bani ce 
reprezintă a 21-a parte din indemnizaţia lunară, la care se adaugă diurna 
de deplasare”. 

 
 
142. Alineatul (1) al articolul 142 va avea următorul cuprins: 
“(1) Deputaţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile art.841 şi art.842 din prezentul regulament. În timpul 
sesiunilor, de regulă, a 5-a şi a 6-a zi din săptămână sunt rezervate 
activităţii în circumscripţiile electorale în care deputaţii au fost aleşi”. 
 

143. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 143 vor avea următorul 
cuprins: 

“(2) Preşedintele de şedinţă este obligat să precizeze dacă este 
cazul, întrunirea cvorumul legal, să anunţe ordinea de zi şi programul de 
lucru sau eventuale modificări ale acestora, după caz.  

(3) Lucrările în plenul Camerei se pot desfăşura numai dacă 
preşedintele este asistat de 2 secretari stabiliţi prin rotaţie, din care unul, 
de regulă, este din opoziţie”. 

 
144.  Articolul 144 va avea următorul cuprins: 
“(1) Camera Deputaţilor adoptă legi, hotărâri ale Camerei.  

moţiuni simple, mesaje, declaraţii, rezoluţii şi alte acte cu caracter 
normativ sau politic în prezenţa majorităţii deputaţilor.  
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(2) În cadrul procedurii legislative prevederile alin. (1) se aplică 
numai la votul final pentru adoptarea legilor, hotărârii sau a celorlalte 
documente în ansamblul lor, precum şi atunci când, potrivit prevederilor 
prezentului regulament, se supune la vot respingerea proiectului de lege 
sau a propunerii legislative.  

(3) Verificarea întrunirii cvorumului se poate dispune la şedinţele 
de vot final sau în cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2) ale prezentului 
articol de către preşedinte, imediat înaintea votării, din proprie iniţiativă 
ori la cererea liderului unui grup parlamentar.  

(4) În cazul în care cvorumul nu este întrunit, adoptarea legilor, 
hotărârilor, moţiunilor simple sau luare altor decizii care presupun 
existenţa cvorumului legal se amână, iar preşedintele va comunica data 
şi ora reluării lucrărilor. Reluarea lucrărilor se face şi prin derogare de la 
ordinea de zi aprobată, cu respectarea succesiunii stabilite prin aceasta.  

(5) Preşedintele Camerei Deputaţilor poate dispune ca toţi deputaţii 
aflaţi în sediul Camerei să se prezinte la votul final, sub sancţiunea 
considerării lor ca absenţi, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta”. 

 
145.  Articolul 145 va avea următorul cuprins: 
“Art. 145. - Preşedintele Camerei sau vicepreşedintele care îl 

înlocuieşte conduce dezbaterile, asigură respectarea prevederilor 
regulamentului şi menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor cu ajutorul 
chestorilor”. 

 
146. Alineatul (3) al articolului 146 va avea următorul cuprins: 
“(3) Miniştrilor cărora li s-a solicitat prezenţa în Camera la 

dezbaterea unei iniţiative legislative li se poate da cuvântul în orice fază 
a dezbaterilor, ori de câte ori solicită sau li se solicită  acest lucru”. 
 

147.  Alineatul (2) al articolului 148 va avea următorul cuprins: 
“(2) Deputaţii şi celelalte persoane care iau cuvântul au obligaţia 

să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-au înscris la 
cuvânt, cu excepţia declaraţiilor politice, care sunt făcute în intervalul de 
timp alocat acestora, conform programului. În caz contrar, preşedintele le 
atrage atenţia şi, dacă nu se conformează, le retrage cuvântul şi întrerupe 
microfonul”. 

 
148.  Alineatele (1), (4) şi (6)  ale articolului 149 vor avea 

următorul cuprins: 
“(1) În cadrul dezbaterilor legislative sau politice care se 

desfăşoară în Cameră, conform ordinii de zi, un deputat poate solicita să i 
se dea cuvântul pentru probleme de procedură sau pentru un drept la 
replică. În afara dezbaterilor legislative sau politice, un deputat poate 
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solicita să i se dea cuvântul  pentru a comunica plenului probleme de 
ordin personal”. 

(4) Un deputat poate cere dreptul la replică în situaţia în care, la 
adresa sa, în acel moment al dezbaterilor, s-au făcut afirmaţii incorecte 
sau ofensatoare de la microfonul Camerei Deputaţilor. Dreptul la replică 
va fi formulat într-un mod care să nu genereze un nou drept la replică, în 
caz contrar preşedintele de şedinţă putând să îi retragă cuvântul. 

(6) Luările de cuvânt făcute în conformitate cu prevederile alin. (3), 
(4),  (5) şi (51)  nu vor depăşi două minute”. 
 

149.  După alineatul (5) al articolului 149 se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins: 

“(51) În urma exercitării unui vot, liderul unui grup 
parlamentar poate solicita cuvântul pentru explicarea votului”. 

 
150. Alineatele (2) şi (3)  ale articolului 153 vor avea următorul 

cuprins: 

“(2) Stenogramele se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor şi în 
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, cu excepţia celor privitoare 
la şedinţele secrete, în cel mult 10 zile, dar nu mai devreme de 5 zile de 
la data şedinţei.  

(3) Sintezele lucrărilor Biroului permanent şi ale şedinţelor 
comisiilor se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor în cel mult 10 zile, în 
conformitate cu prevederile art.31 alin.(3) şi respectiv ale art.58 
alin.(3) cu excepţia celor privitoare la şedinţele secrete”. 

 
 
151.  Alineatele (1) şi (2)  ale articolului 165 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) În cadrul şedinţelor Camerei consacrate întrebărilor, 

fiecare deputat poate formula întrebări scrise sau poate adresa întrebări 
orale membrilor Guvernului, la care solicită răspuns oral, răspuns scris 
sau răspuns scris şi oral.  

(2) Întrebarea constă într-o simplă cerere de a răspunde dacă un 
fapt este adevărat, dacă o informaţie este exactă, ori dacă Guvernul sau 
celelalte organe ale administraţiei publice au intenţia de a lua o hotărâre 
într-o problemă determinată”. 
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152. După alineatul (1) al  articolului 165 se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins: 

“(11) În cadrul activităţii birourilor parlamentare, fiecare 
deputat poate adresa întrebări scrise conducătorilor administraţiei 
publice locale şi conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, 
întrebări la care solicită răspuns scris conform reglementărilor legale 
în vigoare”. 

 
153. Alineatul (4) al articolului 166 va avea următorul cuprins: 
“(4) Întrebările adresate Guvernului  la care nu s-a răspuns se 

publică la solicitarea Camerei Deputaţilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea a II-a, la sfârşitul fiecărei sesiuni ordinare”.  

 
154.  Alineatele (1) şi  (3) ale articolului 169 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Fiecare deputat are dreptul să adreseze membrilor 

Guvernului, întrebări scrise care se depun la secretarul desemnat al 
Camerei Deputaţilor.  

(3) Întrebările scrise se transmit membrilor Guvernului de către 
secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor”. 

 
155. Alineatul (2) al articolului 170 va avea următorul cuprins: 
“(2) Întrebările scrise la care se solicită un răspuns oral de la 

tribuna Camerei Deputaţilor se înscriu pe ordinea de zi a şedinţei în 
succesiunea primirii răspunsurilor, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 
înregistrării acestora”. 

 
156. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 173 vor avea următorul 

cuprins: 
“(2) Interpelarea constă într-o cerere adresată Guvernului sau 

unuia dintre membrii acestuia, de un grup parlamentar, de unul sau mai 
mulţi deputaţi, prin care se solicită explicaţii asupra politicii Guvernului 
în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe. Guvernul şi 
fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la interpelări în cel 
mult două săptămâni. Pentru motive temeinice Biroul permanent poate 
acorda un nou termen. 

(3) Interpelările se citesc în şedinţa publică din ziua de luni, 
consacrată întrebărilor, între orele 19,30-20,00, după care se prezintă 
preşedintelui Camerei spre a fi transmise primului-ministru”.  
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157.  Alineatul (3) al articolului 180 va avea următorul cuprins: 
“(3) Biroul permanent îl informează pe primul-ministru, respectiv 

primul-ministru informează Biroul permanent şi stabileşte data dezbaterii, 
în prima zi de luni de la înregistrarea solicitării”. 

 
158. Alineatul (5) al articolului 180 se abrogă. 
 
159. După articolul 180 se introduc două noi articole cu 

următorul cuprins: 
“Art.18o1 În cazul în care mai multe grupuri parlamentare 

solicită organizarea unor dezbateri politice se dă prioritate solicitării 
celui mai numeros grup parlamentar din opoziţie.  

Art.18o2  În cadrul dezbaterii politice, primul ministru prezintă 
o expunere, ce nu va depăşi 30 minute, urmată de dezbateri la care 
participă reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare. Timpul 
alocat dezbaterii este aprobat de către Cameră la propunerea 
Biroului permanent, propunere formulată ca urmare a consultării 
liderilor grupurilor parlamentare. După terminarea intervenţiilor 
reprezentanţilor grupurilor parlamentare, primul ministru are 
dreptul la o intervenţie care nu va depăşi 15 minute”. 

 
160. Articolul 181 va avea următorul cuprins: 
“(1)  - Camera Deputaţilor şi deputaţii au dreptul să obţină 

informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii lor din partea 
Guvernului şi din partea celorlalte organe ale administraţiei publice.  

(2) În cazul întocmirii unui studiu de impact al unei politici 
publice, acesta se transmite de Guvern împreună cu proiectul de lege 
Camerei Deputaţilor”. 

 
161. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 182 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Deputatul poate solicita de la Guvern şi de la  organele 

administraţiei publice centrale şi locale printr-o cerere adresată 
preşedintelui Camerei Deputaţilor sau preşedintelui comisiei permanente 
din care face parte, orice informaţii sau documente, în copie certificată, 
utile pentru desfăşurarea activităţii sale. Cererea poate fi refuzată în cazul 
în care aceasta priveşte secrete de stat de importanţă deosebită. Refuzul se 
aduce la cunoştinţă Camerei Deputaţilor care va decide în şedinţă secretă.  

(2) În cazul în care informaţiile sau documentele solicitate privesc, 
potrivit legii, secrete de stat, Guvernul sau organele administraţiei 
publice informează Camera Deputaţilor despre aceasta, iar Camera 
decide în şedinţă secretă”. 
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162. După alineatul (1) al  articolului 182 se introduce un nou 
alineat cu următorul cuprins: 

“(11) Deputatul poate solicita, prin intermediul biroului său 
parlamentar, Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale 
sau locale, informaţiile de interes public necesare activităţii sale, în 
conformitate cu prevederile legale în  vigoare”. 

 
163. Alineatul (1) al articolului 183 va avea următorul cuprins: 
“(1) Oricine are dreptul de a se adresa Camerei Deputaţilor cu 

petiţii privind abuzuri săvârşite în aplicarea legilor sau cu petiţii care 
vizează cazuri concrete de corupţie”. 

 
164. Articolul 184   va avea următorul cuprins: 
“Art. 184. - Petiţiile se înscriu într-un registru, în ordinea primirii, 

consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul 
petiţionarului, obiectul cererii şi soluţia adoptată. Forma electronică a 
registrului se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor”. 

 
165. Alineatul (1) al articolului 185 va avea următorul cuprins: 
“(1) Petiţiile înregistrate se transmit Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi altor comisii permanente, după 
caz, spre dezbatere şi soluţionare”. 

 
166.  Alineatul (1) al articolului 186 va avea următorul cuprins: 
“(1) Comisia sesizată va decide, în termen de cel mult 10 zile, dacă 

va trimite petiţia unei autorităţi publice competente, dacă va face o 
anchetă sau dacă o va clasa”. 

 
167. Alineatele (1) şi (4)  al articolului 187 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii  

şi anchetarea cazurilor de abuzuri, şi de corupţie, sesizate prin  petiţii 
prezintă Biroului permanent, la începutul fiecărei sesiuni, pentru 
sesiunea anterioară un raport asupra petiţiilor primite şi asupra modului 
de soluţionare a acestora. Raportul se multiplică şi se distribuie 
deputaţilor. 

(4) La solicitarea unui grup parlamentar va fi inclusă în 
ordinea de zi a Camerei o dezbatere asupra raportului Comisiei 
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei 
Deputaţilor”. 

 
168. Punctul 6 al Capitolului III va avea următoarea 

formulare: 
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“6. Declaraţii politice şi intervenţii” 
 
169. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 188 vor avea următorul 

cuprins: 
“(1) În fiecare zi de luni, după şedinţele grupurilor 

parlamentare, între orele 16.00 şi 18.00 se vor prezenta, de la tribuna 
Camerei, declaraţii politice de către deputaţi sau se vor organiza 
dezbateri politice conform prevederilor art.180.  

(2) Împărţirea timpului alocat declaraţiilor politice se va face pe 
grupuri parlamentare ale majorităţii, opoziţiei şi pe deputaţi care nu fac 
parte din acestea. În cazul în care timpul afectat nu se epuizează, 
preşedintele de şedinţă este abilitat să acorde cuvântul în continuare, 
respectându-se aceeaşi regulă”. 

 
170. Alineatul (4) al articolului 188 se abrogă. 
 
171. Articolul 189 va avea următorul cuprins: 
“(1) Înscrierile pentru declaraţiile politice se fac până în ziua de 

joi, la ora 13.00, pentru lunea care urmează, la secretarul desemnat al 
Camerei Deputaţilor. 

(2) Înscrierile pentru diverse intervenţii consacrate unor aniversări, 
comemorări etc. se vor face cu o săptămână înainte, la secretarul 
desemnat în acest scop”. 

 
172. După articolul 189 se introduce un nou articol cu 

următorul cuprins: 
“Art.189 1 Durata declaraţiei politice sau a intervenţiei nu 

poate depăşi 3 minute”. 
 
173. Articolul 190 va avea următorul cuprins: 
“Art. 190. - În cazul în care tematica şi conţinutul declaraţiei 

politice sau anumite elemente ale intervenţiei vizează activitatea şi 
politica Guvernului, extrasul respectiv din stenogramă va fi transmis 
ministrului pentru relaţia cu Parlamentul”. 

 
174. Alineatele (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 193 vor avea 

următorul cuprins: 
“(3) Preşedintele Camerei Deputaţilor aduce de îndată cererea la 

cunoştinţa Biroului permanent, după care o trimite Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, care va întocmi un raport în termen de 3 zile. 
Hotărârea Comisiei juridice se adoptă prin votul secret al majorităţii 
membrilor săi. 
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(4) Cererea ministrului justiţiei, însoţită de raportul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi se supune spre dezbatere şi adoptare 
plenului Camerei Deputaţilor, în termen de 5 zile de la depunerea 
raportului. 

(5) Camera hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii 
membrilor săi. Hotărârea Camerei se comunică de îndată ministrului 
justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I în termen 
de 3 zile. Data comunicării către ministrul justiţiei este data intrării în 
vigoare a hotărârii. 

(6) În condiţiile în care Parlamentul se găseşte în vacanţă, 
preşedintele Camerei ia măsurile necesare respectării termenelor 
prevăzute în prezentul articol”. 

 
175. Alineatele (7) şi (8) ale articolului 193 se abrogă. 

 
176.  Alineatul (1) al articolului 194 va avea următorul cuprins: 
“(1) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii pot fi reţinuţi şi 

supuşi percheziţiei. Situaţia va fi adusă de îndată la cunoştinţă ministrului 
justiţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele 
Camerei Deputaţilor asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care 
Camera constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat 
revocarea acestei măsuri, cu votul secret al majorităţii membrilor 
Camerei”. 

 
177. După alineatul (1) al  articolului 194 se introduce un nou 

alineat cu următorul cuprins: 
“(11) Dacă Parlamentul nu este în sesiune, Camera va fi convocată 

de urgenţă de către preşedintele acesteia. Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor este competent a lua de urgenţă măsura provizorie a revocării 
reţinerii pe care o va supune plenului de îndată la întrunirea Camerei”. 

 
178. După articolul 194 se introduc două noi articole cu 

următorul cuprins: 
“Art.1941  Hotărârile Camerei Deputaţilor ca şi cele ale Biroului 

permanent adoptate în materie de imunitate parlamentară sunt definitive 
şi executorii, obligatorii faţă de orice autoritate publică şi se execută 
întocmai şi de îndată. Ministrul justiţiei răspunde de executarea acestor 
hotărâri.  

Art.1942 Deputaţii pot fi chemaţi în faţa parchetului şi instanţei de 
judecată în calitate de martori. În cazul în care se solicită să depună 
mărturie asupra unor fapte sau informaţii de care au luat cunoştinţă în 
exercitarea mandatului parlamentar, care au caracter clasificat, mărturia 
se va depune în condiţiile Legii nr. 182/2002 privind protecţia 
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informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare şi cu prealabila 
aprobare a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor”. 

 
179.  Articolul 195 se abrogă. 

 
180. Articolul 197 va vea următorul cuprins: 
“Art. 197. - Calitatea de deputat este incompatibilă cu funcţia de 

Preşedinte al României, cu cea de senator şi cu calitatea de membru al 
Parlamentului European”. 

 
181. După articolul 203 se introduc două articole noi cu 

următorul cuprins: 
“Art.2031  Deputaţii sunt obligaţi să depună şi să reactualizeze, 

în conformitate cu prevederile legii, declaraţia de avere, declaraţia de 
interese, să declare cadourile primite în timpul mandatului şi să 
declare călătoriile ale căror costuri nu sunt suportate de către ei 
înşişi, de  Parlament sau de către o altă autoritate a statului român. 

Art.2032 Deputaţii sunt obligaţi să respecte prevederile legilor 
în vigoare, prevederile prezentului regulament şi principiile şi 
regulile de conduită parlamentară”. 

 
182. Articolul 206 va avea următorul cuprins: 
“Art. 206. - Deputaţii intră în exerciţiul mandatului, pe baza 

certificatului doveditor al alegerii, la data întrunirii legale a Camerei 
Deputaţilor, sub condiţia validării şi a depunerii jurământului de 
credinţă faţă de ţară şi popor”. 

 
183. Alineatele (1) – (7) ale articolului 212 vor avea următorul 

cuprins: 
 “(1) Participarea la lucrările Camerei reprezintă pentru 
deputaţi o obligaţie legală, morală şi regulamentară.  
 (2) Se consideră absent motivat de la lucrările Camerei 
deputatul care:  
a) este membru al Guvernului;  
b) a primit, de la Camera Deputaţilor o însărcinare care are legătură 
cu exercitarea mandatului;  
c) este în concediu medical;  
d) are aprobată solicitarea de motivare a absenţelor de la lucrările 
Camerei de către liderul grupului parlamentar din care face parte, 
pentru rezolvarea unor probleme ce rezultă din exercitarea 
mandatului, care justifică lipsa de la lucrările Camerei. 
 (3) Solicitările de motivare a absenţelor,  cu viza liderului de 
grup din care deputatul face parte vor fi prezentate secretarului 
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Biroului Permanent care are responsabilitatea supravegherii 
prezenţei deputaţilor, care va decide în conformitate cu prevederile 
prezentului regulament”. 

(4)  În situaţia în care, după expirarea lunii, nu s-a realizat 
motivarea absenţelor, secretarul Biroului permanent va dispune în 
termen de 7 zile calendaristice publicarea pe site-ul Camerei 
Deputaţilor a numelor, prenumelor şi apartenenţa politică a 
deputaţilor absenţi nemotivaţi de la lucrările Camerei Deputaţilor. 
 (5) În cazul în care secretarul Biroului permanent care are 
responsabilitatea supravegherii prezenţei deputaţilor constată că un 
deputat cumulează mai mult de 5 absenţe nemotivate la şedinţele 
plenului Camerei Deputaţilor sau mai mult de 3 absenţe nemotivate 
la şedinţele comisiei permanente din care face parte, în cadrul 
aceleiaşi sesiuni, fără a avea un concediu aprobat îi va solicita să-şi 
justifice în scris absenţele.  

(6)Deputatul care nu se conformează prevederilor alin. (5), în 
termen de 7 zile îşi pierde drepturile la indemnizaţie, la diurnă şi la 
celelalte drepturi băneşti, corespunzător absenţelor nemotivate. 
Decizia se ia de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. 
 (7)   Deputaţii pot obţine concedii plătite pentru rezolvarea 
unor probleme personale de cel mult 8 zile în cursul unei sesiuni. 
Concediile de până  la 4 zile se aprobă de către preşedintele Camerei 
Deputaţilor, iar cele de peste 4 zile de către Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor. Biroul permanent poate acorda la cerere şi 
concedii fără plată”. 
 

184. După alineatul (2) al articolului 212, se introduce alineatul 
(21) cu următorul cuprins: 
  “(21) Liderul de grup poate aviza şi solicitările de motivare a 
absenţelor de la lucrările Camerei înregistrate ca urmare a rezolvării 
unor probleme personale, urmând ca deputatul să facă cerere pentru 
concediu plătit sau pentru concediu fără plată, după caz”. 
 

185. După alineatul (3) al articolului 212 se introduce 
alineatul (31) cu următorul cuprins: 
 “(31) În situaţia în care secretarul Biroului permanent nu este 
de acord cu solicitarea motivării o va supune aprobării Biroului 
permanent”. 
 
 
 

186.  După articolul 212 se introduce articolul 2121 cu 
următorul cuprins: 
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 “Art. 2121 Constituie abateri disciplinare parlamentare 
următoarele fapte săvârşite de deputaţi dacă, potrivit legii, nu 
constituie infracţiuni:  
a) încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle deputaţilor prevăzute 
de Constituţie şi de legile în vigoare;  
b) nerespectarea prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
a Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului şi ale Codului de conduită parlamentară;  
c) exercitarea abuzivă a mandatului de senator sau de deputat;  
d) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui 
parlamentar ori a altui demnitar în şedinţele de plen, de comisii sau 
de birou ori în afara acestora, dar cu privire la exercitarea 
mandatului de parlamentar”.  
 

187. Alineatul (1) al  articolului 213 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

“(1) Sancţiunile disciplinare parlamentare pentru abaterile 
disciplinare prevăzute la art. 212 1 sunt următoarele: 
 “a) atenţionarea;  
   b) chemarea la ordine; 
   c) retragerea cuvântului; 
   d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei;  
   e) avertismentul; 
   f) interzicerea de a participa la lucrările Camerei Deputaţilor 
pe o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice”.  
 

188. Alineatul (2) al articolului 213 va avea următorul 
cuprins: 
 “(2) Sancţiunile de la art. 213 alin.(1)  lit. a), b) şi c) se aplică de 
către preşedintele de şedinţă”.  
 

189. După alineatul (2) al articolului  213 se introduc 
trei noi alineate, alin. (21), alin. (22) , şi alin. (23) cu următorul 
cuprins: 
 “(21) Sancţiunea de la art. 213 alin.(1) lit. d) se aplică la solicitarea 
preşedintelui de şedinţă sau a unui grup parlamentar de către plenul 
Camerei prin votul majorităţii celor prezenţi.  
 (22) La prima abatere de la regulament preşedintele de şedinţă al 
Camerei îl atenţionează pe deputatul în culpă şi îl invită să respecte 
regulamentul. 
 (23) Deputaţii care vor nesocoti atenţionarea şi invitaţia 
preşedintelui şi vor continua să se abată de la regulament, precum şi cei 
care, chiar pentru prima dată, încalcă în mod grav dispoziţiile 
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regulamentului vor fi chemaţi la ordine, iar  această chemarea la ordine se 
înscrie în stenograma şedinţei”. 
 

190. După articolul 213 se introduc opt noi articole cu 
următorul cuprins: 
 “Art. 2131 Înainte de a chema la ordine un deputat, preşedintele de 
şedinţă al Camerei îl invită să îşi retragă sau să explice cuvântul care a 
generat incidente şi care ar da loc la aplicarea sancţiunii. Dacă expresia 
întrebuinţată a fost retrasă sau regretată ori dacă explicaţiile date sunt 
apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se 
mai aplică. 
 
 Art. 2132 În cazul în care, după chemarea la ordine, un deputat 
continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage 
cuvântul, iar dacă persistă, îl va îndepărta din sală pe durata şedinţei. 
 
 Art. 2133 (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite de deputat în 
mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Camera poate aplica 
sancţiunea avertismentului sau pe cea interzicerii participării deputatului 
la lucrările Camerei pe o perioadă ce poate varia de la 1 - 30 de zile.  
 (2) Abaterile care implică aplicarea sancţiunilor de la art. 213 
alin.(1)  lit. e) şi f) se constată de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a Camerei Deputaţilor la sesizarea unui grup parlamentar ori la 
sesizarea personală a unui deputat. Sesizarea se adresează preşedintelui 
Camerei Deputaţilor în termen de cel mult o lună de la data săvârşirii 
faptei. 
 (3) Comisia juridică soluţionează sesizarea în termen de 10 zile 
lucrătoare de la înregistrarea ei. Hotărârea Comisiei se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor săi, în şedinţă secretă.  
 (4) Raportul Comisiei se înaintează de îndată, împreună cu dosarul 
cauzei, Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. 
 (5) Biroul permanent al Camerei Deputaţilor soluţionează cauza în 
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului. Hotărârea Biroului 
permanent se prezintă în şedinţă plenului. 
 
 Art. 2134 Aplicarea sancţiunii interzicerii de a participa la lucrările 
Camerei are următoarele consecinţe: 
a) suspendarea indemnizaţiei lunare pe timpul interzicerii; 
b) suspendarea drepturilor ce ţin de calitatea de deputat, cu excepţia 
imunităţii;  
c) interzicerea participării la lucrările Camerei şi ale comisiilor.  
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 Art. 2135 Îndepărtarea din sală pe durata şedinţei şi interzicerea de  
a participa la lucrările Camerei se execută de către chestor şi, în caz de 
opunere, cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui 
Camerei. 
 
 Art. 2136  (1) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor, 
preşedinţii de şedinţă ale acestora pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 
213 alin. (1) lit. a), b) şi c). 
 (2) În cazul în care un deputat săvârşeşte abateri deosebit de 
grave, preşedintele de şedinţă al comisiei va aduce cazul la cunoştinţă 
vicepreşedintelui Camerei în responsabilitatea căruia se află comisia 
respectivă, care va aplica procedura prevăzută la art. 2133 . 
 
 Art. 2137 (1) Împotriva hotărârii Biroului permanent al Camerei, 
care vizează aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 213 alin. (1) lit.e) şi 
f), se poate face contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
comunicării 
 (2) Contestaţia se soluţionează de către plenul Camerei în termen 
de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi ai Camerei, în şedinţă secretă.  
 (3) Hotărârea plenului Camerei este definitivă şi executorie şi se 
aduce la cunoştinţă publică în şedinţa de plen. 
 
 Art. 2138. - Sancţiunile aplicate de Camera Deputaţilor se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, şi pe site-ul Camerei 
Deputaţilor.  
 
 

191. Alineatul (3) al articolului 213 se abrogă. 
  

192. Articolele 214 , 215 , 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222  se abrogă. 
 

193. Alineatul (1) al articolului 223 va avea următorul 
cuprins: 

“(1) Personalul din serviciile Camerei Deputaţilor este condus de 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. În cazul personalului 
încadrat la cabinetele membrilor Biroului permanent, la grupurile 
parlamentare şi la comisiile parlamentare, deciziile privind situaţia 
respectivului personal se iau numai cu consultarea sau la propunerea 
membrului Biroului  permanent respectiv, a liderului de grup sau a 
preşedintelui şi respectiv al biroului comisiei, după caz, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare” 
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194.  Articolul 225 va avea următorul cuprins: 
“Art. 225. - Proiectele de legi şi propunerile legislative înscrise pe 

ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi a Senatului al căror mandat a 
expirat îşi continuă procedura în Camera Deputaţilor nou-aleasă. 
Procedura legislativă continuă şi în cazul proiectelor de legi de 
aprobare a ordonanţelor şi a celor de ratificare a unor documente cu 
caracter internaţional”. 

 
195. După articolul 228 se introduce un nou articol cu 

următorul cuprins: 
“Art. 2281 (1) Termenele din prezentul regulament sunt 

calculate pe zile calendaristice în afara situaţiilor în care, conform 
legii, sau unor dispoziţii regulamentare se prevede altfel. 

(2) Curgerea respectivelor termene este suspendată de 
încheierea sesiunii ordinare până la începerea următoarei sesiuni 
ordinare şi de expirare a mandatului Camerei în cazul 
reglementărilor cu caracter organic”. 

 
196. Articolul 229 va avea următorul cuprins: 
“Art. 229 Anexa ce cuprinde Codul de conduită al deputaţilor 

face  parte integrantă din  prezentul regulament”. 
 
197. După articolul 229 se introduce un nou articol cu 

următorul cuprins: 
“Art.2291  Prevederile art.201 sunt aplicabile numai în 

condiţiile utilizării sistemului de vot proporţional”. 
 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa 
din…….., cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată. 
 
  
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

BOGDAN OLTEANU 
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