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RAPORT
asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 56 și art. 57 din
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și
Senatului, republicat, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al
senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului a fost
sesizată spre dezbatere cu proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 56 din
Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, înregistrat cu nr.1531BP din
16.11.2015 și cu proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 56 și 57 din Regulamentului
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, înregistrat cu nr. 1551BP din 19.11.2015.

Proiectele de Hotărâre vizează modificarea articolelor 56 și 57 din Regulamentului activităților comune
ale Camerei Deputaților și Senatului, în sensul precizării procedurii legislative în cazul solicitărilor de
reexaminare formulate de Președintele României și în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art.
146 lit.a) din Constituția României, republicată. Modificările preconizate urmăresc punerea de acord a
prevederilor Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului cu Deciziile Curții
Constituționale a României nr. 991/2008, nr. 1596/2011, nr. 1598/2011 și nr. 872/2010.
Membrii Comisiei au examinat cele două proiecte în ședința din 08 decembrie 2015, la lucrări fiind
prezenți 7 din cei 8 membri ai comisiei.
Constatând că cele 2 inițiative legislative au același obiect de reglementare, membrii Comisiei au
hotărăt să rețină proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 56 din Regulamentului
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, înregistrat cu nr.1531BP din 16.11.2015 ca proiect
de bază, pentru care se întocmește raport de admitere cu amendamente, iar pentru proiectul de Hotărâre
privind modificarea și completarea art. 56 și 57 din Regulamentului activităților comune ale Camerei
Deputaților și Senatului, înregistrat cu nr. 1551BP din 19.11.2015 se întocmește raport de respingere, textul
propus de iniţiator urmând a fi preluat ca amendament la proiectul de bază.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, să supună plenului celor două Camere ale Parlamentului spre dezbatere și adoptare proiectul de
Hotărâre privind modificarea și completarea art. 56 și art . 57 din Regulamentului activităților comune
ale Camerei Deputaților și Senatului, cu amendamentele admise care se regăsesc în anexa care face
parte integrantă din prezentul raport.
Potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 13 din
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Proiectul de Hotărâre
privind modificarea și completarea art. 56 și art. 57 d i n Regulamentul activităților comune ale Camerei
Deputaților și Senatului urmează să fie dezbătut de cele două Camere ale Parlamentului în ședință comună.

PREȘEDINTE,
Deputat Bogdan NICULESCU DUVĂZ

SECRETAR,
Deputat Mircea-Nicu TOADER

ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea art. 56 și art. 57 din Regulamentului activităților comune ale
Camerei Deputaților și Senatului
Nr.
Crt.

1.

Textul în vigoare al
Regulamentului activităților
comune ale Camerei
Deputaților și Senatului

Textul Proiectului de
Hotărâre privind modificarea
și completarea art.56 din
Regulamentului activităților
comune ale Camerei
Deputaților și Senatului
(nr. 1531BP/2015)
Titlu:
Hotărâre
privind
modificarea și completarea
art.56
din
Regulamentului
activităților
comune
ale
Camerei
Deputaților
și
Senatului

Text adoptat de Comisia
sesizată în fond

Titlu:
Hotărâre
privind
modificarea și completarea art.
56 și art. 57 din Regulamentul
activităților
comune
ale
Camerei
Deputaților
și
Senatului
(autor: Deputat UNPR Eugen
Nicolicea - Grup parlamentar PSD)

2.

Articol I - Regulamentul
activităţilor
comune
ale
Camerei
Deputaţilor
şi
Senatului,
aprobat
prin
Hotărârea Parlamentului nr. 4
din 3 martie 1992, publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.34 din 4 martie
1992, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I,

Art. I.
Regulamentul
activităţilor
comune
ale
Camerei
Deputaţilor
şi
Senatului,
aprobat
prin
Hotărârea Parlamentului nr. 4
din 3 martie 1992, publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.34 din 4 martie
1992, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I,

Motivare

nr. 461 din 25 iulie 2013, se nr. 461 din 25 iulie 2013, se
modifică după cum urmează:
modifică și se completează
după cum urmează:
1. Articolul 56 se modifică şi 1. Articolul 56 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
va avea următorul cuprins:

3.
Art.56. - (1) Preşedintele
României are dreptul, înainte de
a promulga legea, să solicite
ambelor Camere, printr-o cerere
motivată, o nouă deliberare
asupra legii sau a unor articole
din lege adoptate în şedinţa
comună a celor două Camere.
Cererile de reexaminare a legii
adoptate în şedinţe comune se
trimit spre dezbatere comisiilor
sesizate iniţial în fond. Cererile
de reexaminare a legilor pentru
care Guvernul şi-a angajat
răspunderea se trimit, spre
dezbatere, comisiilor în a căror
competenţă
intră
materia
reglementată de respectivele
legi. După reexaminarea legii
sau a articolelor în cauză,
potrivit procedurii legislative,
cele
două
Camere
ale
Parlamentului,
în
ședință
comună, se pronunță asupra
obiecțiilor cuprinse în cererea
Președintelui României; ele se
adoptă cu votul a cel puțin două
treimi din numărul deputaților
și senatorilor în cazul legilor

”Art.56. - (1) Preşedintele
României are dreptul, înainte de
a promulga legea, să solicite
ambelor Camere, printr-o cerere
motivată, o nouă deliberare
asupra legii sau a unor articole
din lege adoptate în şedinţa
comună a celor două Camere.
Cererile de reexaminare a legii
adoptate în şedinţe comune se
trimit spre dezbatere comisiilor
sesizate iniţial în fond. Cererile
de reexaminare a legilor pentru
care Guvernul şi-a angajat
răspunderea se trimit, spre
dezbatere, comisiilor în a căror
competenţă
intră
materia
reglementată de respectivele
legi. În cadrul cererii de
reexaminare,
Parlamentul
poate adopta orice fel de
soluţie pe care o va considera
necesară. Astfel, poate să
modifice în totalitate sau
parţial anumite texte care au
legătură cu cererea de
reexaminare, inclusiv prin
recorelarea dispoziţiilor legii.

”Art.56.
(1)
Preşedintele României are
dreptul, înainte de a promulga
legea, să solicite ambelor
Camere,
printr-o
cerere
motivată, o nouă deliberare
asupra legii sau a unor articole
din lege adoptate în şedinţa
comună a celor două Camere.
Cererile de reexaminare a legii
adoptate în şedinţe comune se
trimit spre dezbatere comisiilor
sesizate iniţial în fond. Cererile
de reexaminare a legilor pentru
care Guvernul şi-a angajat
răspunderea se trimit, spre
dezbatere, comisiilor în a căror
competenţă
intră
materia
reglementată de respectivele
legi. În cadrul cererii de

Pentru punerea de
acord cu Deciziile
Curții Constituționale a României :
DCCR
nr.
991/2008, DCCR
nr. 1596/2011 și
nr. 1598/2011;

reexaminare, Parlamentul Reformulare text;
poate să modifice în
totalitate sau parţial textele
care au legătură cu cererea
de reexaminare, inclusiv
prin
recorelarea
dispoziţiilor legii.
(autor: Deputat UNPR Eugen
Nicolicea - Grup parlamentar PSD)

constituționale,
cu
votul
majorității
deputaților
și
senatorilor în cazul legilor
organice și cu votul majorității
deputaților
și
senatorilor
prezenți în cazul legilor
ordinare.
(2) În cazul în care obiecțiile
cuprinse
în
cererea
de
reexaminare
formulată
de
Președintele României sunt
adoptate,
parțial
sau
în
totalitate, legea , după votarea
sa în ansamblu, se trimite spre
promulgare
în
noua
sa
redactare.

(2) În cazul în care anumite
texte care au legătură cu
cererea de reexaminare, au
fost modificate în totalitate
sau parţial, legea, cuprinzând
aceste texte reexaminate, se
trimite spre promulgare.

(3) Dacă obiecțiile cuprinse în
cerere sunt respinse, legea,
după votarea sa în ansamblu, se
trimite spre promulgare în
redactarea inițială.

(3) În cazul în care textele (3) Nemodificat
reexaminate nu au fost
adoptate, legea se trimite spre
promulgare
în
forma
adoptată iniţial de către
Parlament” .
2. Articolul 57 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Art.57. - În cazul în care Curtea
Constituţională constată că unul
sau mai multe articole dintr-o
lege adoptată în plenul celor
două
Camere
nu
sunt
constituţionale,
birourile
permanente vor sesiza în fond

”Art.57. - În cazul în care
Curtea Constituţională constată
că unul sau mai multe articole
dintr-o lege adoptată în plenul
celor două Camere nu sunt
constituţionale,
birourile
permanente vor sesiza în fond

4.

(2) În cazul în care textele care
au legătură cu cererea de
reexaminare, au fost modificate
în totalitate sau parţial, legea,
cuprinzând
aceste
texte
reexaminate, după adoptare,
se trimite Președintelui în
vederea promulgării.

Nemodificat

Pentru punerea de
acord cu Deciziile
Curții Constituționale a României :
DCCR
nr.
1596/2011 și nr.
1598/2011;

Pentru punerea de
acord cu DCCR
nr. 872/2010

cele două comisii juridice şi,
pentru avize, comisiile în a
căror competenţă intră materia
reglementată de respectiva lege.

5.

cele două comisii juridice şi,
pentru avize, comisiile în a
căror competenţă intră materia
reglementată de respectiva lege.
Comisiile
sesizate
vor
reexamina numai dispoziţiile
constatate
ca
fiind
neconstituţionale, pentru a le
pune de acord cu decizia
Curţii Constituţionale, şi, în
măsura în care se impune, va
recorela celelalte dispoziţii ale
legii ca operaţiune de tehnică
legislativă”.
Art. II. - Regulamentul
activităţilor
comune
ale
Camerei
Deputaţilor
şi
Senatului,
aprobat
prin
Hotărârea Parlamentului nr.
4
din 3 martie 1992,
republicat
în
Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 461 din 25 iulie 2013, cu
modificările și completările
aduse prin prezenta hotărâre
se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă
numerotare.

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Senatul

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea art. 56 și art. 57 din
Regulamentului activităţilor comune
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului nr. 4 din 3 martie 1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 34 din 4 martie 1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 25 iulie
2013, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.56. - (1) Preşedintele României are dreptul, înainte de a promulga legea, să solicite
ambelor Camere, printr-o cerere motivată, o nouă deliberare asupra legii sau a unor articole din lege
adoptate în şedinţa comună a celor două Camere. Cererile de reexaminare a legii adoptate în şedinţe
comune se trimit spre dezbatere comisiilor sesizate iniţial în fond. Cererile de reexaminare a legilor
pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea se trimit, spre dezbatere, comisiilor în a căror
competenţă intră materia reglementată de respectivele legi. În cadrul cererii de reexaminare,
Parlamentul poate să modifice în totalitate sau parţial textele care au legătură cu cererea de
reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii.
(2) În cazul în care textele care au legătură cu cererea de reexaminare, au fost modificate în
totalitate sau parţial, legea, cuprinzând aceste texte reexaminate, după adoptare, se trimite Președintelui
în vederea promulgării.
(3) În cazul în care textele reexaminate nu au fost adoptate, legea se trimite spre promulgare în
forma adoptată iniţial de către Parlament”.
2. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.57. - În cazul în care Curtea Constituţională constată că unul sau mai multe articole dintro lege adoptată în plenul celor două Camere nu sunt constituţionale, birourile permanente vor sesiza în
fond cele două comisii juridice şi, pentru avize, comisiile în a căror competenţă intră materia

reglementată de respectiva lege. Comisiile sesizate vor reexamina numai dispoziţiile constatate ca fiind
neconstituţionale, pentru a le pune de acord cu decizia Curţii Constituţionale, şi, în măsura în care se
impune, va recorela celelalte dispoziţii ale legii ca operaţiune de tehnică legislativă”.
Art. II. - Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului nr. 4 din 3 martie 1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 461 din 25 iulie 2013, cu modificările și 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 în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din
data de ……… cu respectarea prevederior art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Valeriu-Ştefan ZGONEA

Bucureşti,
Nr…..

PREŞEDINTELE
SENATULUI
Călin POPESCU TĂRICEANU

