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                                                                            Parlamentul României       

Camera Deputaţilor                                        Senatul 

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 

Nr. BPI86/2022  

PH CD 14/2022 

RAPORT 

asupra Proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului 
activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului  

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor  comune  ale  Camerei  Deputaţilor  şi Senatului  a  fost 
sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind 
modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, înregistrat 
cu nr. PH CD14/2022 (BP86/2022). 

 
Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Regulamentului activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în sensul diversificării şi înăspririi normelor referitoare la disciplina 
parlamentară, cu scopul corelării dispoziţiilor sancţionatorii prevăzute de Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaților și al senatorilor și de Regulamentele celor două Camere. 
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Membrii Comisiei au examinat propunerile legislative menţionate mai sus în şedinţa din 07.03.2022, la 

lucrările Comisiei fiind prezenți 8  din totalul de 9  membri. 
 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(6 voturi pentru, 1 vot împotrivă - AUR și o abținere - USR), să propună plenului reunit al celor două 
Camere ale Parlamentului adoptarea Proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea 
Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 14/2022) cu amendamentele 
admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

 
Potrivit dispozițiilor art. 65 alin. (2) din Constituția  României, republicată, Proiectul de Hotărâre a 

Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului urmează să fie dezbătut de cele două Camere ale Parlamentului în ședință comună.  

 
 
 

 
     PREŞEDINTE,                                                                                      SECRETAR, 

 
     Eugen BEJINARIU                                                                             Silviu DEHELEAN 
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   ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
Crt. 

Textul în vigoare al 
Regulamentului activităților 

comune ale Camerei Deputaților 
și Senatului 

Textul Proiectului de Hotârâre 
privind modificarea și 

completarea Regulamentului 
activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului 
(BPI 86/23.02.2022 /  

PH CD 14/2022) 

 
Amendamente adoptate de 

Comisie 
 

 
Motivare 

1.  Titlu: Hotărâre privind 
modificarea și completarea 
Regulamentului activităților 
comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului 

 
 

Nemodificat 
 

 
 

2.  Articol unic: Regulamentul 
activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, aprobat 
prin Hotărârea Parlamentului 
României nr. 4/1992,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, 
republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 110 din 5 
februarie 2018, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Articol unic. - Regulamentul 
activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, aprobat 
prin Hotărârea Parlamentului 
României nr. 4/1992, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 247 din 25 martie 
2020, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă;  
 
Data corectă a ultimei 
republicări în Monitorul 
Oficial 

3. Art. 40 
(1)Este interzisă proferarea de 
insulte sau calomnii atât de la 
tribună, cât şi din sala de şedinţe. 
 
(2)Se interzice dialogul între 
vorbitorii aflaţi la tribună şi 
persoanele aflate în sală. 

I. La art. 40 se completează cu trei 
noi alineate, alin.(3), alin.(4) și 
alin.(5), cu următorul conținut: 
 
 
(3) Cardul de vot electronic care 
permite deputatului sau senatorului 
accesul la mijloacele electronice de 
vot este personal. Utilizarea 
acestuia de către o altă persoană 
este interzisă. 

1. La articolul 40, după alineatul 
(2) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (3) - (5), cu următorul 
cuprins:  
 
(3) Cardul de vot electronic care 
permite deputatului sau senatorului 
accesul la mijloacele electronice de 
vot este personal. Utilizarea 
acestuia de către o altă persoană 
este interzisă. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă;  
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(4) Este interzisă transmiterea în 
direct sau înregistrarea ședinței 
Camerei Deputaților sau ședinței 
Senatului, ori a ședinței comune a 
Camerei Deputaților și Senatului, 
ședinței comune a Birourilor 
permanente sau a comisiilor, prin 
alte mijloace decât prin mijloacele 
electronice aflate în dotarea 
Secretariatului General al Camerei 
Deputaților sau Senatului ori prin 
mijloacele electronice utilizate de 
mass-media acreditată de Camera 
Deputaților ori, după caz, de către 
Senat. Prin derogare de la 
paragraful anterior, deputații sau 
senatorii pot transmite sau 
înregistra ședința camerei din care 
fac parte ori ședința comună a 
celor două camere și ședințele 
comisiilor numai în perimetrul din 
sala de ședințe alocat grupului 
parlamentar ai cărui membri sunt 
sau în cazul celor neafiliați în 
perimetrul alocat acestora. 
 
(5) În sala de ședințe a plenului 
fiecărei Camere sau în sălile în 
care se desfășoară ședințele 
Biroului permanent, ori ale 
comisiilor, sunt interzise: 
 
 
a) participarea la desfășurarea unui 
banner; 
 

(4) Este interzisă transmiterea în 
direct sau înregistrarea ședinței 
comune a Camerei Deputaților și 
Senatului, a ședinței comune a 
birourilor permanente sau a 
ședinței comune a comisiilor, prin 
alte mijloace decât prin mijloacele 
electronice aflate în dotarea 
Secretariatului General al Camerei 
Deputaților sau  al Senatului ori 
prin mijloacele electronice 
utilizate de mass-media acreditate 
de Camera Deputaților ori, după 
caz, de către Senat. Prin excepție 
de la teza anterioară, deputații 
sau senatorii pot transmite sau 
înregistra ședința comună  a 
Camerei Deputaților și Senatului 
și ședința comună a comisiilor 
numai în perimetrul din sala de 
ședințe alocat grupului 
parlamentar ai cărui membri sunt 
sau în cazul celor neafiliați în 
perimetrul alocat acestora. 
 
 
(5) În sala de ședințe a plenului 
celor două Camere sau în sălile în 
care se desfășoară ședințele 
comune ale celor două birouri 
permanente ori ședințele comune 
ale comisiilor sunt interzise: 
 
a) participarea la desfășurarea unui 
banner; 
 

Regulamentul activită-
ților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului 
conține norme care 
reglementează structurile 
și activitățile comune ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului. Normele 
referitoare la desfășurarea 
activităților Senatului sau 
Camerei Deputaților sunt 
cuprinse în Regulamentul 
Senatului, respectiv al 
Camerei Deputaților. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă și 
corectitudine gramaticală;  
 
Formularea corectă este 
”prin excepție de la teza 
anterioară”; 
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b) utilizarea violenței fizice 
împotriva unui deputat, senator sau 
alt demnitar; 
 
c) utilizarea violenței verbale 
constând în țipete, injurii, 
amenințări, invective, calomnie la 
adresa unui deputat sau senator. 

b) utilizarea violenței fizice 
împotriva unui deputat, senator sau 
alt demnitar; 
 
c) utilizarea violenței verbale 
constând în țipete, injurii, 
amenințări, invective, calomnie la 
adresa unui deputat, senator sau 
alt demnitar. 

 
 
 
 
Pentru corelare cu litera 
precedentă; 
 
 

4.  
 
Art. 41 
Preşedintele cheamă la ordine 
deputaţii sau senatorii care tulbură 
dezbaterile sau creează agitaţie. El 
poate întrerupe şedinţa când 
tulburarea persistă şi poate dispune 
evacuarea din sală a persoanelor 
care împiedică în orice mod 
desfăşurarea normală a lucrărilor 
şedinţei comune. 
 

II. La art. 41 se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 
(1) Președintele cheamă la ordine 
deputații sau senatorii care tulbură 
dezbaterile sau creează agitație. El 
poate întrerupe ședința când 
tulburarea persistă și poate dispune 
evacuarea din sală a persoanelor 
care împiedică în orice mod 
desfășurarea normală a lucrărilor 
ședinței comune, inclusiv pentru 
încălcarea interdicțiilor 
prevăzute la alin. (3), alin. (4) 
sau alin. (5) din art. 40 al 
prezentului Regulament. 
 
(2) Încălcarea interdicțillor prevăzute de 
alin. (3), alin. (4) sau alin. (5) din art. 40 
al prezentului Regulament 
constituie abatere disciplinară și se 
sancționează prin aplicarea uneia 
dintre următoarele sancțiuni: 
a) diminuarea indemnizației cu 
până la 50%, pe o durată de 
maximum 6 luni, pentru 
exprimarea votului prin mijloace 

2. Articolul 41 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 41 
(1) Președintele cheamă la ordine 
deputații sau senatorii care tulbură 
dezbaterile sau creează agitație. El 
poate întrerupe ședința când 
tulburarea persistă și poate dispune 
evacuarea din sală a persoanelor 
care împiedică în orice mod 
desfășurarea normală a lucrărilor 
ședinței comune, inclusiv pentru 
încălcarea interdicțiilor prevăzute 
la art. 40 alin. (3) - (5). 
 
 
(2) Încălcarea interdicțillor  prevăzute la 
art. 40 alin. (3) - (5) constituie 
abatere disciplinară și se 
sancționează prin aplicarea uneia 
dintre următoarele sancțiuni: 
 
a) diminuarea indemnizației cu 
până la 50%, pe o durată de 
maximum 6 luni, pentru 
exprimarea votului prin mijloace 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
exprimării și simetrie cu 
norma preconizată pentru 
art. 40 alin.(4).  
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electronice prin utilizarea cardului 
de vot electronic al altui deputat, 
pentru participarea la desfășurarea 
unui banner în sala de sedințe a 
plenului sau în sălile comisiilor 
Camerei Deputaților sau Senatului 
ori în cadrul ședinței comune a 
celor două Camere pentru 
înregistrarea sau transmiterea în 
direct a ședințelor Camerei 
Deputaților sau Senatului ori în 
cadrul ședinței comune a celor 
două camere cu încălcarea 
derogării prevăzute de art.18 alin. 
(3) paragraful al II-lea, Biroului 
permanent sau ale comisiilor, 
pentru violența fizică utilizată 
împotriva unui alt parlamentar sau 
violența verbală constând în țipete, 
injurii, amenințări, invective sau 
calomnie la adresa unui alt 
parlamentar; 
 
b) reducerea duratei luării de 
cuvânt la maximum 10 
secunde/intervenție pentru o 
perioadă de până la 3 luni în cadrul 
ședințelor Camerei Deputaților, 
Senatului ori ședințelor comune ale 
celor două camere începând cu 
ziua aplicării sancțiunii 
disciplinare, pentru săvârșirea 
abaterii disciplinare de violență 
verbală constând în țipete, injurii, 
amenințări, invective, calomnie la 
adresa unui alt parlamentar; 

electronice prin utilizarea cardului 
de vot electronic al altui deputat 
sau senator, pentru participarea la 
desfășurarea unui banner în sala de 
ședințe a plenului celor două 
Camere sau în sălile în care se 
desășoară ședințele comune ale 
comisiilor, pentru înregistrarea 
sau transmiterea în direct a 
ședinței comune a Camerei 
Deputaților și Senatului, a ședinței 
comune a celor două birouri 
permanente sau a ședinței 
comune a  comisiilor, cu excepția 
prevăzută la art.40 alin. 4), teza 
a II-a,  pentru violența fizică 
utilizată împotriva unui alt 
deputat, alt senator sau alt 
demnitar ori pentru violența 
verbală constând în țipete, injurii, 
amenințări, invective sau calomnie 
la adresa unui alt deputat, alt 
senator sau alt demnitar; 
b) reducerea duratei luării de 
cuvânt la maximum 10 secunde pe 
intervenție pentru o perioadă de 
până la 3 luni în cadrul ședințelor 
comune ale celor două Camere 
începând cu ziua aplicării 
sancțiunii disciplinare pentru 
utilizarea violenței verbale 
constând în țipete, injurii, 
amenințări, invective, calomnie la 
adresa unui alt deputat, alt 
senator sau alt demnitar; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conf.  Constituției, 
parlementarii exercită un 
mandat de deputat sau 
senator. 
 
 
Pentru corelare cu art. 40 
alin. (5) lit. c). 
Ideograma „/” are 
înțelesul contextual de 
„sau”; 
 
Reformulare pentru 
claritate și concizia 
textului; 
 
Pentru corelare cu art. 40 
alin. (5) lit. c). 
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c) reducerea la jumătate a timpului 
rezervat luărilor de cuvânt, cu 
ocazia moțiunilor, orei Guvernului, 
orei prim-ministrului sau ședintelor 
solemne, alocat grupului 
parlamentar din care face parte 
deputatul sau senatorul sancționat 
pentru săvârșirea abaterii 
disciplinare constând în violență 
verbală, injurii, invective sau 
calomnie la adresa unui alt 
parlamentar; 
d) retragerea și punerea la 
dispoziția secretarului general al 
Camerei Deputaților sau Senatului 
pentru o perioadă de până la 6 luni 
a tuturor angajaților și a logisticii 
auto repartizate grupului 
parlamentar care prin acțiunile 
sale, ale deputaților ori senatorilor 
sau ale angajaților săi pune în 
pericol buna funcționare și 
siguranța autorității publice, a 
demnitarilor sau angajaților 
acesteia în incinta Camerei 
Deputaților sau Senatului începând 
cu data constatării afectării bunei 
funcționări a activității Camerei. 
 
 
(3) Abaterile care implică aplicarea 
sancțiunilor prevăzute la alin.(2) se 
constată de către comisia care are 
în competență analiza problemelor 
de disciplină la nivelul Camerei al 
cărui membru este parlamentarul a 

c) reducerea la jumătate a timpului 
rezervat luărilor de cuvânt cu 
ocazia moțiunilor de cenzură sau 
ședințelor solemne, alocat 
grupului parlamentar din care face 
parte deputatul sau senatorul 
sancționat pentru utilizarea 
violenței verbale constând în 
injurii, invective sau calomnie la 
adresa unui alt deputat, alt 
senator sau alt demnitar; 
 
d) retragerea și punerea la 
dispoziția secretarului general al 
Camerei Deputaților sau al 
Senatului pentru o perioadă de 
până la 6 luni a personalului 
angajat și a autoturismelor 
repartizate grupului parlamentar 
care prin acțiunile sale, ale 
deputaților ori senatorilor sau ale 
angajaților săi pune în pericol 
buna funcționare și siguranța 
autorității publice, a demnitarilor 
sau angajaților acesteia în incinta 
Camerei Deputaților sau Senatului 
începând cu data constatării 
afectării bunei funcționări a 
activității Camerei. 
 
(3) Abaterile care implică aplicarea 
sancțiunilor prevăzute la alin.(2) se 
constată de către comisia care are 
în competență analiza problemelor 
de disciplină la nivelul Camerei al 
cărui membru este parlamentarul a 

În cadrul ședințelor 
comune ale celor două 
Camere se dezbat moțiuni 
de cenzură. Ora 
Guvernului sau ora prim-
ministrului nu reprezintă 
activități comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate 
terminologică cu cadrul 
normativ; 
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cărui sancționare se propune, la 
sesizarea președintelui de ședință, 
a unui grup parlamentar ori la 
sesizarea unui deputat sau senator. 
Sesizarea se adresează 
președintelui Camerei respective în 
termen de cel mult 30 de zile de la 
data săvîrșirii faptei. 

cărui sancționare se propune, la 
sesizarea președintelui de ședință, 
a unui grup parlamentar ori a unui 
deputat sau senator. Sesizarea se 
adresează președintelui Camerei 
respective în termen de cel mult 30 
de zile de la data săvîrșirii faptei. 

5. Art. 46 (...) - (3) Cardul de vot electronic 
care permite deputatului sau senatorului 
accesul la mijloacele electronice de vot 
este personal. Utilizarea acestuia de către 
o altă persoană este interzisă. 
Nerespectarea interdicţiei atrage aplicarea 
sancţiunii prevăzute la art. 52 lit. e) din 
Legea nr. 96/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 3. La articolul 46 alineatul (3) se 
abrogă. 

Pentru evitarea dublei 
reglementări. Textul 
alin.(3) al art. 46 a fost 
preluat la alin. (3) al art. 
40, iar sancțiunea 
discipinară va fi cea 
preconizată la alin.(2) 
lit.a) a art. 41. 

 
 
 

 

https://idrept.ro/00175624.htm

