
 
 

 
 
 

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, republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 35 din 16 februarie 2006, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează : 

 
 1. La articolul 21, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „(2) Este declarat ales preşedinte al Camerei Deputaţilor candidatul 
care a întrunit votul majorităţii deputaţilor prezenţi.  
  (3) Dacă nici un candidat nu a întrunit votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi se organizează un nou tur de scrutin la care participă primii doi 
clasaţi, în urma căruia va fi declarat preşedinte al Camerei Deputaţilor 
candidatul care a obţinut majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi.”  
 
 2. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(3) Propunerile nominale pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) se 
fac de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de funcţii 
repartizate, ca urmare a negocierilor şi cu respectarea configuraţiei 
politice a Camerei. Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul permanent se 
supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi se aprobă cu 
majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă 
prin bile.”  
 
 3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 25. - Preşedintele Camerei Deputaţilor şi orice alt membru al 
Biroului permanent pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului, cu 
votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă prin 
buletine de vot în cazul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi prin bile în 
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cazul celorlalţi membri ai Biroului permanent. Propunerea de revocare se 
face în scris de către liderul grupului parlamentar căruia îi aparţine 
membrul biroului a cărui revocare se solicită şi este însoţită de 
semnăturile membrilor respectivului grup”. 
 
 4.  La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (4) se abrogă. 
 
 5. La articolul 26, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(6) Dacă propunerea de revocare este aprobată de plenul Camerei, 
cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai acesteia, se organizează 
alegerea unui nou preşedinte, în conformitate cu prevederile art. 21”.  

 
6. La articolul 26, alineatul (7) se abrogă. 

 
7. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă. 

 
 8. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(3) 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. ” 
 
 9. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „(3) Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor sunt formate 
dintr-un număr de 11-41 de deputaţi, Numărul membrilor comisiilor 
permanente se stabileşte, pentru fiecare caz în parte, de plenul Camerei 
Deputaţilor, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare 
din Camera Deputaţilor. Obiectivele, numărul membrilor, componenţa 
nominală şi conducerea comisiilor de anchetă sau speciale ale Camerei 
Deputaţilor se aprobă de plenul acesteia odată cu constituirea acestora.” 
 
 10. La articolul 45, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „Art. 45. - (1) În prima lor şedinţă, convocată de Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor, comisiile permanente îşi aleg birourile, compuse 
din câte un preşedinte, 2-3 vicepreşedinţi şi 2 secretari. 
……………………………………………………………………………. 
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 (5) - Revocarea unui membru din biroul comisiei se hotărăşte cu 
votul majorităţii deputaţilor prezenţi la lucrările comisie, la solicitarea 
grupului parlamentar care l-a propus.” 
 

11. La articolul 71, alineatul (2) se modifică şi  va avea 
următorul cuprins: 
 „(2) Pentru a obţine încuviinţarea,  comisia permanentă va prezenta 
o cerere motivată, adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi, 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”. 
 
 12. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 82. - Hotărârile comisiei se iau cu acordul majorităţii 
membrilor prezenţi ai acesteia, în condiţiile prevăzute de art.51 alin.(3)”. 
 
 13. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(2) În cazul în care comisia de mediere nu ajunge la un acord cu 
privire la textele aflate în divergenţă, în termenul stabilit potrivit art. 81 
alin. (1), sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de 
mediere, precum şi în cazul în care, în cadrul comisiei, s-a înregistrat 
paritate de voturi, textele rămase în divergenţă se supun dezbaterii în 
şedinţa comună a celor două Camere, potrivit regulamentului acestor 
şedinţe.” 
 

14. La articolul 92 alineatul (8), litera c) a punctului 2 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) art.55 alin. (2) – Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor 
militare de către cetăţenii români;” 
 

15. La articolul 92 alineatul (9), literele g) şi h) ale punctului 2 
se abrogă. 
 
 16. La articolul 134, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea 
raportului comun de către comisiile prevăzute la alin. (1) nu va putea fi 
mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor, care va cuprinde şi corelările 
tehnico-legislative care ar putea rezulta după reexaminare, se înscrie cu 
prioritate pe ordinea de zi a plenului Camerei şi se dezbate conform 
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prevederilor art. 99-112. Raportul comisiilor se adoptă, după caz, cu 
majoritatea cerută de caracterul ordinar sau organic al iniţiativei 
legislative supuse reexaminării. După adoptarea raportului şi a legii în 
ansamblul ei, legea se trimite Senatului, dacă acesta este Cameră 
decizională”. 
 
 17. La articolul 135, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  

„(3) Raportul comisiei împreună cu cererea de reexaminare se 
supun dezbaterii Camerei Deputaţilor după regulile procedurii legislative. 
După adoptarea raportului se votează legea în ansamblul ei în şedinţa 
destinată votului final. 

(4) În situaţia în care Camera Deputaţilor este sesizată cu cererea 
de reexaminare prevăzută la alin. (1) în calitate de Cameră decizională şi 
în cazul în care nu se întruneşte numărul necesar de voturi adoptării 
raportului cu privire la acceptarea în totalitate sau în parte a cererii de 
reexaminare, legea, după votarea în ansamblul ei, se trimite Preşedintelui 
pentru promulgare în forma adoptată iniţial de către Parlamentul 
României.” 

 
18. La articolul 200, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin.(3) cu următorul cuprins: 
(3) În cazul în care dintr-un raport al Agenţiei Naţionale de 

Integritate reiese o stare de incompatibilitate, termenul de 15 zile în care 
deputatul poate să opteze, curge de la data luării la cunoştinţă a raportului 
Agenţiei Naţionale de Integritate. 
 

19. Articolul 201 se abrogă. 
 
20. La articolul 204, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 204. – (1) Cazurile de incompatibilitate vor fi trimise spre 

examinare Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor care va întocmi un raport. Propunerile comisiei se aprobă  de 
Cameră printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.” 
 

21. Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 208. – (1)  Calitatea de deputat încetează la data întrunirii 

legale a Camerei nou-alese sau în caz de    demisie, de pierdere a 
drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. 

(2) Calitatea de deputat încetează: 
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a) în cazul alegerilor parlamentare, la data întrunirii legale a Camerei 
nou-alese; 
b) în caz de demisie, la data prevăzută în cererea scrisă adresată 
preşedintelui Camerei; 
c) în caz de pierdere a drepturilor electorale, la data rămânerii definitive şi 
irevocabile a hotărârii judecătoreşti de condamnare; 
d) în caz de incompatibilitate: 
- la data rămânerii definitive prin neatacare a raportului Agenţiei 
Naţionale de Integritate prin care se constată incompatibilitatea; 
- la data rămânerii definitive prin respingerea contestaţiei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a raportului Agenţiei 
Naţionale de Integritate prin care se constată incompatibilitatea; 
- la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin 
care se constată existenţa unei averi nejustificate şi a stării de 
incompatibilitate în conformitate cu prevederile art.33 din Legea 
nr.115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) în caz de deces, la data decesului înscrisă în certificatul de deces; 
f) în caz de incompatibilitate stabilită printr-o hotărâre a Camerei 
Deputaţilor, la data adoptării hotărârii, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu 
modificările ulterioare. 

 (3) În situaţia în care calitatea de deputat încetează în condiţiile 
prevăzute la alin.(2) literele b)-e), preşedintele Camerei Deputaţilor  
informează în prima şedinţă plenul  Camerei Deputaţilor despre această 
situaţie şi declară vacantarea locului de deputat. Vacantarea locului de 
deputat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

 
22. Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 209. Deputaţii pot să-şi retragă demisia prin cerere scrisă, 

adresată preşedintelui Camerei, până la data la care acesta trebuia să 
informeze plenul despre demisie.” 

 
23. Articolul 226 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 226. – Prevederile privind medierea, respectiv art. 80-83 şi 

art. 136-138, se aplică în cazul legilor constituţionale şi în cazul 
iniţiativelor legislative prevăzute la art. 155 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată.” 
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Art. II -  Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 35 din 16 februarie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările  aduse 
prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, 
Partea  I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
 

 
 

 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 
                            
 

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 
Nr. 
 


