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HOT√R¬RI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind Regulamentul Senatului
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul Senatului, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Regulamentul prev„zut la art. 1 intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Regulamentul
Senatului, republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 58 din
2 februarie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ó∫i Ónceteaz„
aplicabilitatea.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 24 octombrie
2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 28.
ANEX√

REGULAMENTUL SENATULUI
CAPITOLUL I
Organizarea Senatului
SECﬁIUNEA 1
Constituirea Senatului

Art. 1. — (1) Parlamentul este organul reprezentativ
suprem al poporului rom‚n ∫i unica autoritate legiuitoare a
˛„rii.
(2) Parlamentul este alc„tuit din Camera Deputa˛ilor ∫i
Senat.
Art. 2. — (1) Senatul este ales pentru un mandat de
4 ani care se prelunge∫te, de drept, numai Ón condi˛iile
excep˛ionale prev„zute de Constitu˛ie.
(2) Senatul se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ potrivit
dispozi˛iilor Constitu˛iei, legii privind statutul deputa˛ilor ∫i
senatorilor ∫i prezentului regulament.
Art. 3. — Senatul nou-ales se Óntrune∫te Ón locul, ziua
∫i la ora stabilite prin decretul de convocare emis de
Pre∫edintele Rom‚niei, Ón cel mult 20 de zile de la alegeri,
potrivit art. 63 alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
Art. 4. — (1) Senatul legal constituit alege Biroul
permanent.
(2) P‚n„ la alegerea Biroului permanent, lucr„rile
plenului Senatului sunt conduse de cel mai Ón v‚rst„
senator, Ón calitate de pre∫edinte decan de v‚rst„, asistat

de cei mai tineri 4 senatori, Ón calitate de secretari
asisten˛i. Œn situa˛ia Ón care 2 sau mai mul˛i senatori au
aceea∫i dat„ de na∫tere, desemnarea se face Ón ordinea
alfabetic„ a numelui.
(3) Imposibilitatea exercit„rii atribu˛iilor de c„tre
pre∫edintele decan de v‚rst„ ori de c„tre unul sau mai
mul˛i secretari asisten˛i, indiferent de motiv, se constat„
prin votul majorit„˛ii senatorilor ∫i atrage, de drept,
Ónlocuirea acestora cu urm„torii senatori, potrivit criteriilor
prev„zute la alin. (2).
(4) Refuzul exercit„rii atribu˛iilor de c„tre pre∫edintele
decan de v‚rst„ ori de c„tre unul sau mai mul˛i secretari
asisten˛i, indiferent de motiv, se comunic„ personal Ón
plenul Senatului ∫i atrage, de drept, Ónlocuirea sa potrivit
dispozi˛iilor prev„zute la alin. (2).
(5) P‚n„ la alegerea Biroului permanent pot avea loc
numai dezbateri cu privire la validarea mandatelor de
senator, a procedurilor necesare depunerii jur„m‚ntului sau
legate de constituirea noului Senat.
Art. 5. — (1) Pentru validarea mandatelor, Senatul alege
Ón prima sa ∫edin˛„ o comisie compus„ din 15 senatori.
(2) Num„rul senatorilor care sunt propu∫i Ón Comisia de
validare de fiecare partid, organiza˛ie a cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛„ politic„ sau alian˛„
electoral„ este Ón func˛ie de num„rul membrilor s„i raportat
la num„rul total al senatorilor ∫i se stabile∫te prin negocieri
realizate de reprezentan˛ii acestora.
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(3) Partidele, organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice sau alian˛ele
electorale fac propuneri nominale Ón limita num„rului stabilit
potrivit alin. (2).
(4) Propunerile nominale se transmit secretarilor
asisten˛i. Pre∫edintele decan de v‚rst„ prezint„ aceste
propuneri plenului Senatului Ón ordinea num„rului de
senatori ai fiec„rui partid, fiec„rei organiza˛ii a cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, fiec„rei alian˛e politice
sau alian˛e electorale. Senatul hot„r„∫te asupra propunerilor
cu votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
(5) Nu pot s„ fac„ parte din comisia de validare
senatorii Ómpotriva c„rora au fost Ónregistrate, la Senat,
sesiz„ri motivate de invalidare a mandatului, anterior
constituirii comisiei.
Art. 6. — (1) Comisia de validare Ó∫i Óncepe de Óndat„
activitatea, aleg‚ndu-∫i un pre∫edinte ∫i 2 vicepre∫edin˛i,
care alc„tuiesc biroul comisiei ∫i se organizeaz„ Ón 4 grupe
de lucru cuprinz‚nd fiecare c‚te 3 membri. Alegerea acestora
se face prin votul deschis al membrilor comisiei.
(2) Desemnarea pre∫edintelui ∫i a vicepre∫edin˛ilor se
face prin negociere, potrivit configura˛iei politice rezultate
din alegeri.
Art. 7. — (1) Secretarul general al Senatului preia
dosarele privind alegerea senatorilor de la Biroul Electoral
Central ∫i le pred„ pre∫edintelui Comisiei de validare, dup„
constituirea acesteia.
(2) Pre∫edintele Comisiei de validare Ómpreun„ cu
vicepre∫edin˛ii repartizeaz„ grupelor de lucru dosarele
privind alegerea senatorilor primite de la Biroul Electoral
Central, Ón ordinea circumscrip˛iilor electorale, cu excep˛ia
celor referitoare la membrii comisiei.
(3) Verificarea legalit„˛ii alegerii senatorilor se face de
c„tre grupele de lucru. Verificarea legalit„˛ii alegerii
senatorilor care compun grupele de lucru se face de c„tre
biroul Comisiei de validare, iar a membrilor biroului, de
c„tre cei 12 membri ai grupelor de lucru.
(4) Grupele de lucru, respectiv biroul Comisiei de
validare, sunt obligate s„ prezinte, Ón scris, Ón plenul
comisiei propunerile de validare sau invalidare privind
dosarele repartizate Ón termen de cel mult 3 zile de la
constituirea comisiei. Propunerile grupelor de lucru ∫i a
biroului Comisiei de validare se adopt„ cu votul majorit„˛ii
membrilor acestora.
(5) Dup„ expirarea termenului de 3 zile, discutarea
dosarelor nesolu˛ionate, precum ∫i a dosarelor membrilor
biroului Comisiei de validare se face Ón plenul comisiei.
(6) Comisia de validare se pronun˛„ prin votul majorit„˛ii
membrilor s„i asupra propunerilor referitoare la validarea
sau invalidarea alegerii senatorilor, precum ∫i asupra
contesta˛iilor primite Ón termen de 4 zile de la constituirea sa.
(7) Contesta˛iile pot fi formulate de cet„˛eni rom‚ni cu
drept de vot.
Art. 8. — (1) Comisia de validare poate propune
invalidarea alegerii unui senator Ón cazul Ón care constat„
c„ alegerea acestuia s-a f„cut prin Ónc„lcarea dispozi˛iilor
legii electorale privind candidatura sau ob˛inerea mandatului
ori Ón situa˛ii de fraud„ dovedit„ sau recunoscut„.
(2) Audierea senatorilor pentru care s-a propus
invalidarea alegerii este obligatorie at‚t Ón cadrul Comisiei
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de validare, c‚t ∫i Ón plenul Senatului. Œn fa˛a Comisiei de
validare cel Ón cauz„ Ó∫i poate alege un ap„r„tor dintre
membrii Senatului sau poate fi asistat de un avocat cu
drept de a pune concluzii la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie.
Art. 9. — Œn cel mult 5 zile de la constituire Comisia
de validare Óntocme∫te un raport Ón care nominalizeaz„
senatorii pentru care propune validarea sau invalidarea
mandatelor, cu motivarea propunerilor de invalidare.
Art. 10. — Raportul este aprobat de Comisia de
validare cu votul majorit„˛ii membrilor acesteia. Opiniile
diferite se consemneaz„ ∫i fac parte din raport.
Art. 11. — Senatul se Óntrune∫te, de drept, Ón a 5-a zi
de la constituirea Comisiei de validare, pentru dezbaterea
raportului prezentat de pre∫edintele acesteia.
Art. 12. — (1) Senatul hot„r„∫te prin vot asupra listei
cuprinz‚nd numele ∫i prenumele senatorilor propu∫i pentru
validarea alegerii, ordona˛i pe circumscrip˛ii electorale.
(2) Senatul dezbate ∫i hot„r„∫te prin vot cu privire la
fiecare senator propus pentru invalidare.
(3) Hot„r‚rea privind validarea sau invalidarea alegerii
senatorilor se adopt„ cu votul majorit„˛ii senatorilor.
Art. 13. — (1) Senatorii a c„ror alegere a fost validat„
depun jur„m‚ntul de credin˛„ fa˛„ de ˛ar„ ∫i popor, Ón
condi˛iile prev„zute de lege.
(2) Refuzul de a depune jur„m‚ntul atrage pierderea
mandatului.
Art. 14. — (1) Senatul este legal constituit dup„
validarea mandatelor a trei p„trimi din num„rul total de
senatori.
(2) Validarea mandatului de senator presupune validarea
alegerii senatorului, precum ∫i depunerea jur„m‚ntului de
c„tre acesta.
Art. 15. — Atribu˛iile Comisiei de validare revin Comisiei
juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri, odat„ cu
constituirea acesteia, iar Comisia de validare Ó∫i Ónceteaz„
activitatea.
SECﬁIUNEA a 2-a
Grupurile parlamentare

Art. 16. — (1) Dup„ validare ∫i depunerea jur„m‚ntului,
senatorii se constituie Ón grupuri parlamentare, care sunt
structuri interne ale Senatului. Un senator poate face parte
dintr-un singur grup parlamentar.
(2) Un grup parlamentar poate fi constituit ∫i poate
func˛iona numai dac„ cuprinde cel pu˛in 7 senatori, care
au fost ale∫i pe listele aceluia∫i partid, ale aceleia∫i
organiza˛ii a cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale,
alian˛e politice sau alian˛e electorale.
(3) Senatorii membri ai unui partid politic sau ai unei
organiza˛ii a cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale nu
pot constitui dec‚t un singur grup parlamentar.
(4) Senatorii care au fost ale∫i pe listele unei alian˛e
electorale sau ale unei alian˛e politice pot constitui fie
grupuri parlamentare ale partidelor sau organiza˛iilor
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale componente, fie
un singur grup parlamentar al alian˛ei. Partidele sau
organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale pot
constitui ∫i grupuri comune.
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(5) Senatorii apar˛in‚nd partidelor sau organiza˛iilor
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale care nu
Óntrunesc num„rul necesar pentru a forma un grup
parlamentar se pot afilia altor grupuri parlamentare sau pot
constitui grupul parlamentar mixt.
(6) Dispozi˛iile alin. (5) se aplic„ Ón mod corespunz„tor
∫i senatorilor ale∫i sau deveni˛i independen˛i.
(7) Constituirea unui grup parlamentar care s„
reprezinte sau s„ poarte denumirea unui partid, a unei
organiza˛ii a cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, a
unei alian˛e electorale sau alian˛e politice care nu a ob˛inut
mandate de senator Ón alegeri este interzis„.
Art. 17. — Grupurile parlamentare Ó∫i aleg un lider, unul
sau 2 vicelideri ∫i un secretar. La Ónceputul fiec„rei sesiuni
ordinare conducerea grupurilor parlamentare este anun˛at„
Ón plenul Senatului.
Art. 18. — (1) Liderul grupului parlamentar are
urm„toarele atribu˛ii:
a) prezint„ Senatului denumirea grupului, precum ∫i
componen˛a sa numeric„ ∫i nominal„;
b) prezint„ Senatului reprezentan˛ii grupului pentru
negocierile privind compunerea Biroului permanent, precum
∫i pentru compunerea comisiilor Senatului ∫i a birourilor
comisiilor Senatului;
c) prezint„ Senatului candida˛ii grupului pentru func˛iile
din Biroul permanent;
d) particip„, f„r„ drept de vot, la ∫edin˛ele Biroului
permanent;
e) poate cere continuarea, Óntreruperea sau Óncheierea
dezbaterilor, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament;
f) poate solicita lista nominal„ a voturilor exprimate cu
prilejul dezbaterilor Ón plenul Senatului;
g) poate contesta rezultatul votului exprimat Ón plenul
Senatului;
h) poate cere pauz„ pentru consult„ri Ón grupul
parlamentar al c„rui lider este sau, dup„ caz, cu ceilal˛i
lideri ai grupurilor parlamentare;
i) poate propune modalitatea de vot;
j) poate propune, Ón numele grupului parlamentar,
retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizat„ Ón fond;
k) poate propune completarea sau modificarea ordinii
de zi;
l) anun˛„ modific„rile privind participarea membrilor
grupului la comisiile Senatului;
m) cere, Ón numele grupului parlamentar, revocarea
membrilor Biroului permanent sau a membrilor birourilor
comisiilor propu∫i de grupul pe care Ól reprezint„;
n) informeaz„ membrii grupului asupra activit„˛ilor
Senatului ∫i ale comisiilor Senatului;
o) reprezint„ grupul ori de c‚te ori este nevoie Ón
activitatea Senatului;
p) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite prin
regulamentul grupului sau decise prin votul grupului.
(2) Unul dintre viceliderii grupului Ól Ónlocuie∫te pe lider
Ón lipsa acestuia sau ori de c‚te ori este nevoie, Ón baza
mandatului dat de acesta.
(3) Secretarul grupului asigur„ Óntocmirea documentelor
necesare grupului.
Art. 19. — (1) Orice modificare intervenit„ Ón
conducerea sau Ón componen˛a unui grup parlamentar se

aduce la cuno∫tin˛„, Ón scris, pre∫edintelui Senatului, sub
semn„tura liderului de grup.
(2) Pre∫edintele de ∫edin˛„ informeaz„ senatorii, Ón
prima ∫edin˛„ public„, asupra modific„rilor intervenite Ón
componen˛a sau Ón conducerea grupurilor parlamentare.
Art. 20. — Repartizarea locurilor ce urmeaz„ a fi
ocupate de grupurile parlamentare, precum ∫i de senatorii
independen˛i, Ón sala de ∫edin˛„, se stabile∫te, prin
negociere, de liderii grupurilor parlamentare, av‚ndu-se Ón
vedere ordinea descresc„toare a m„rimii grupurilor.
Art. 21. — (1) Grupurile parlamentare Ó∫i constituie un
secretariat tehnic ale c„rui m„rime ∫i structur„ se stabilesc
de Biroul permanent, Ón func˛ie de m„rimea grupurilor.
(2) Persoanele care compun secretariatele tehnice ale
grupurilor parlamentare sunt angajate potrivit legii.
(3) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a personalului
secretariatelor tehnice ale grupurilor parlamentare se fac
prin ordin al secretarului general al Senatului, la
propunerea grupului parlamentar respectiv, prin liderul
acestuia.
Art. 22. — (1) Grupurile parlamentare au dreptul la
mijloacele de transport ∫i la logistica necesar„ Ón vederea
desf„∫ur„rii activit„˛ii, stabilite de Biroul permanent, Ón
func˛ie de m„rimea grupurilor.
(2) Œn func˛ie de posibilit„˛i, Biroul permanent asigur„
logistic„ ∫i senatorilor care nu au aderat la nici un grup
parlamentar.
SECﬁIUNEA a 3-a
Biroul permanent al Senatului

Art. 23. — (1) Dup„ constituirea legal„ a Senatului se
aleg pre∫edintele Senatului ∫i ceilal˛i membri ai Biroului
permanent al acestuia.
(2) Biroul permanent al Senatului se compune din:
pre∫edintele Senatului, 4 vicepre∫edin˛i, 4 secretari ∫i
4 chestori. Pre∫edintele Senatului este ∫i pre∫edintele
Biroului permanent.
(3) Apartenen˛a politic„ a membrilor Biroului permanent,
Ón care se include ∫i pre∫edintele Senatului, trebuie s„
reflecte configura˛ia politic„ rezultat„ din alegeri, cu
observarea principiului consacrat de art. 16 alin. (3) teza a
doua din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(4) Senatorul care a fost ales independent se poate
autopropune.
Art. 24. — (1) Pre∫edintele Senatului este ales, prin vot
secret, cu buletine de vot pe care sunt Ónscrise, Ón ordinea
descresc„toare a m„rimii grupului parlamentar, numele ∫i
prenumele tuturor candida˛ilor propu∫i de liderii grupurilor
parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o
singur„ propunere.
(2) Este declarat ales pre∫edinte al Senatului candidatul
care a Óntrunit, la primul tur de scrutin, votul majorit„˛ii
senatorilor.
(3) Dac„ nici un candidat nu a Óntrunit num„rul de
voturi necesar, se organizeaz„ un al doilea tur de scrutin,
la care particip„ primii 2 candida˛i care au ob˛inut cel mai
mare num„r de voturi sau, dup„ caz, to˛i candida˛ii care
s-au clasat pe primul loc la egalitate de voturi ori primul
clasat ∫i to˛i candida˛ii care s-au clasat pe locul al doilea,
cu un num„r egal de voturi; va fi declarat ales pre∫edinte
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al Senatului candidatul care a ob˛inut votul majorit„˛ii
senatorilor.
(4) Dup„ cel de-al doilea tur de scrutin, Ón cazul Ón care
candidatul aflat pe primul loc nu a ob˛inut votul majorit„˛ii
senatorilor, se organizeaz„ noi tururi de scrutin, la care
particip„ candida˛i dup„ sistemul prev„zut la alin. (3), Ón
urma c„rora va fi declarat ales pre∫edinte al Senatului
candidatul care a Óntrunit majoritatea voturilor senatorilor
prezen˛i.
(5) Constatarea rezultatelor votului ∫i Óntocmirea
procesului-verbal se fac de c„tre o comisie constituit„ din
c‚te un reprezentant al fiec„rui grup parlamentar.
Art. 25. — (1) Pre∫edintele este ales pe durata
mandatului Senatului.
(2) Odat„ cu alegerea pre∫edintelui Senatului, activitatea
pre∫edintelui de v‚rst„ Ónceteaz„.
Art. 26. — (1) Propunerea de repartizare a celorlalte
func˛ii din Biroul permanent se stabile∫te, dup„ alegerea
pre∫edintelui, pentru toate sesiunile legislaturii, respect‚nd
configura˛ia politic„ a Senatului rezultat„ din alegeri, prin
negocieri Óntre reprezentan˛ii grupurilor parlamentare.
(2) Num„rul de reprezentan˛i Ón Biroul permanent ai
fiec„rui grup parlamentar, Ón care se include ∫i pre∫edintele
Senatului, trebuie s„ respecte ponderea num„rului de
senatori ai fiec„rui grup fa˛„ de num„rul total de senatori,
at‚t Ón fiecare sesiune, c‚t ∫i pe Óntreaga legislatur„,
potrivit art. 64 alin. (5) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
(3) Œn cazul Ón care nu se ajunge la un acord Ón cel
mult 3 zile, problemele r„mase Ón divergen˛„ se supun
plenului Senatului, care decide prin votul majorit„˛ii
membrilor s„i.
(4) Constatarea rezultatelor votului ∫i Óntocmirea
procesului-verbal se fac de c„tre comisia prev„zut„ la
art. 24 alin. (5).
Art. 27. — (1) Alegerea vicepre∫edin˛ilor, secretarilor ∫i
chestorilor se face la Ónceputul fiec„rei sesiuni ordinare,
conform art. 26 alin. (1) ∫i (2).
(2) Œn vederea depunerii propunerilor nominale, Senatul
valideaz„ prin votul majorit„˛ii senatorilor repartizarea
func˛iilor din Biroul permanent ce revin fiec„rui grup
parlamentar Ón acea sesiune.
(3) Propunerile nominale pentru func˛iile de
vicepre∫edinte, secretar ∫i chestor repartizate se anun˛„ Ón
plenul Senatului de c„tre liderii grupurilor parlamentare
respective. Lista candida˛ilor propu∫i pentru func˛iile din
Biroul permanent se supune Ón Óntregime votului Senatului
∫i se aprob„ cu majoritatea voturilor senatorilor. Dac„ nu
se realizeaz„ aceast„ majoritate se organizeaz„ un nou tur
de scrutin, Ón care lista este aprobat„ cu majoritatea
voturilor senatorilor prezen˛i.
Art. 28. — (1) Odat„ cu alegerea celorlal˛i membri ai
Biroului permanent, activitatea secretarilor asisten˛i
desemna˛i Ón condi˛iile art. 4 Ónceteaz„.
(2) Œn locul secretarilor asisten˛i a c„ror activitate a
Óncetat, pre∫edintele Senatului va nominaliza 2 dintre
secretarii ale∫i Ón calitate de secretari de ∫edin˛„, cu
respectarea urm„toarelor reguli: un secretar de la
majoritate, unul de la opozi˛ie ∫i cu observarea art. 16
alin. (3) teza a doua din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Art. 29. — Calitatea de pre∫edinte al Senatului, de
vicepre∫edinte, secretar sau chestor Ónceteaz„, Ónainte de
expirarea mandatului, ca urmare a pierderii calit„˛ii de
senator, potrivit art. 70 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, a demisiei din func˛ie sau a revoc„rii Ón
condi˛iile prezentului regulament.
Art. 30. — (1) Revocarea din func˛ie a pre∫edintelui
Senatului poate fi propus„ la cererea a minimum o treime
din num„rul total al senatorilor, Ón cel pu˛in una dintre
urm„toarele Ómprejur„ri:
a) Óncalc„ prevederile Constitu˛iei;
b) Óncalc„ grav sau Ón mod repetat prevederile
Regulamentului Senatului ori ale Regulamentului ∫edin˛elor
comune.
(2) Revocarea din func˛ia de pre∫edinte al Senatului
poate fi propus„ ∫i de jum„tate plus unu din num„rul total
al senatorilor.
(3) Propunerea de revocare prev„zut„ la alin. (1) sau
(2) se face Ón scris, sub semn„tura ini˛iatorilor, o singur„
dat„ Óntr-o sesiune.
(4) Propunerea de revocare se depune la Biroul
permanent, care analizeaz„, Ón prima sa ∫edin˛„,
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la alin. (1) sau (2) ∫i
decide, prin vot, introducerea acesteia Ón proiectul de
ordine de zi a urm„toarei ∫edin˛e de plen.
Art. 31. — (1) Pre∫edintele Senatului c„ruia i s-a cerut
revocarea nu poate conduce ∫edin˛a Biroului permanent
sau pe cea de plen Ón care se discut„ revocarea sa.
(2) La conducerea ∫edin˛elor prev„zute la alin. (1),
pre∫edintele Senatului va fi Ónlocuit de unul dintre
vicepre∫edin˛i, desemnat de Biroul permanent.
Art. 32. — (1) Propunerea de revocare se prezint„ Ón
plenul Senatului. Dac„ propunerea de revocare este
aprobat„ prin votul secret al majorit„˛ii senatorilor, func˛ia
de pre∫edinte devine vacant„ ∫i, imediat, se organizeaz„
alegeri Ón conformitate cu prevederile art. 24.
(2) Pe perioada vacan˛ei func˛iei de pre∫edinte al
Senatului, atribu˛iile acestuia vor fi Óndeplinite de unul dintre
vicepre∫edin˛i, desemnat de Biroul permanent.
(3) Dup„ alegerea unui nou pre∫edinte al Senatului se
renegociaz„, dac„ este cazul, de Óndat„, repartizarea
celorlalte func˛ii din Biroul permanent, proced‚ndu-se
potrivit dispozi˛iilor prezentului regulament, astfel Ónc‚t noul
Birou permanent s„ reflecte configura˛ia politic„ rezultat„
din alegeri.
Art. 33. — (1) Revocarea oric„ruia dintre ceilal˛i membri
ai Biroului permanent poate fi solicitat„ de grupul
parlamentar care l-a propus.
(2) Propunerea de revocare se depune la Biroul
permanent, care decide introducerea ei Ón proiectul de
ordine de zi a urm„toarei ∫edin˛e de plen.
Art. 34. — Vicepre∫edintele sau secretarul c„ruia i s-a
propus revocarea nu poate participa, dup„ caz, la
conducerea ∫edin˛ei Biroului permanent sau la conducerea
celei de plen, Ón care se discut„ aceast„ cerere, dar Ó∫i
poate exercita dreptul de vot.
Art. 35. — Propunerea de revocare se prezint„ Ón
plenul Senatului. Dac„ propunerea de revocare este
aprobat„ cu votul secret al majorit„˛ii senatorilor, func˛ia
respectiv„ din Biroul permanent devine vacant„ ∫i, Ón
aceea∫i ∫edin˛„, liderul grupului parlamentar anun˛„
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nominalizarea altui candidat care este supus votului
plenului Senatului.
Art. 36. — (1) Biroul permanent al Senatului are
urm„toarele atribu˛ii:
a) propune datele de Óncepere ∫i de terminare ale
fiec„rei sesiuni a Senatului, cu respectarea art. 66 alin. (1)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„;
b) cere pre∫edintelui Senatului convocarea Ón sesiune
extraordinar„, conform art. 66 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„;
c) propune Ónscrierea pe ordinea de zi a aprob„rii
Regulamentului Senatului sau a modific„rilor acestuia;
d) preg„te∫te ∫i asigur„ desf„∫urarea Ón bune condi˛ii a
lucr„rilor Senatului;
e) prime∫te proiectele de lege sau propunerile legislative
∫i decide:
— re˛inerea proiectului la Senat ∫i sesizarea comisiilor
permanente competente Ón vederea Óntocmirii rapoartelor ∫i
avizelor, Ón cazul Ón care Senatul este competent s„
dezbat„ ∫i s„ adopte ca prim„ Camer„ sesizat„, precum
∫i Ón cazul Ón care Senatul este sesizat de c„tre Camera
Deputa˛ilor;
— transmiterea proiectelor de lege sau a propunerilor
legislative Camerei Deputa˛ilor, Ón cazul Ón care aceasta
este competent„ s„ le dezbat„ ∫i s„ le adopte ca prim„
Camer„ sesizat„, ca urmare a hot„r‚rii plenului Senatului
∫i cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i
∫i valid„ri;
f) dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor
legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor,
dup„ Óndeplinirea cerin˛ei prev„zute la lit. e) ∫i publicarea
acestora pe site-ul Senatului;
g) stabile∫te, cu consultarea pre∫edin˛ilor comisiilor,
repartizarea proiectelor de lege ∫i a ini˛iativelor legislative
c„tre comisii pentru amendamente, avize ∫i Óntocmirea
rapoartelor, precum ∫i termenul pentru fiecare dintre
acestea;
h) Óntocme∫te proiectul ordinii de zi a ∫edin˛elor
Senatului ∫i programul de activitate, cu consultarea liderilor
grupurilor parlamentare, a pre∫edin˛ilor comisiilor
permanente ∫i a reprezentantului Guvernului pentru rela˛ia
cu Parlamentul, ∫i dispune publicarea acestora pe site-ul
Senatului;
i) stabile∫te, cu consultarea liderilor grupurilor
parlamentare, timpul total de dezbatere ∫i alocarea acestuia
pentru lu„ri de cuv‚nt la dezbaterile politice, precum ∫i
timpul total necesar ∫i alocarea acestuia pentru lu„ri de
cuv‚nt la declara˛iile politice;
j) organizeaz„ rela˛iile Senatului cu parlamentele altor
state sau cu organiza˛iile parlamentare interna˛ionale;
k) supune spre aprobare Senatului componen˛a
numeric„ ∫i nominal„ a delega˛iilor la organiza˛iile
parlamentare interna˛ionale, pe baza deciziilor negociate de
reprezentan˛ii grupurilor parlamentare;
l) supune aprob„rii Senatului proiectul de buget al
acestuia ∫i contul de Óncheiere a exerci˛iului bugetar;
m) aprob„ regulamentele comisiilor permanente;
n) exercit„ controlul financiar-contabil intern, prin
intermediul chestorilor, ∫i ia hot„r‚rile ce se impun Ón acest
domeniu;

o) supune aprob„rii Senatului structura serviciilor
acestuia;
p) propune Senatului numirea sau revocarea secretarului
general ∫i a secretarului general adjunct;
q) aprob„ statul de func˛ii ∫i regulamentele de
organizare ∫i func˛ionare a serviciilor Senatului, la
propunerea secretarului general;
r) controleaz„ activitatea serviciilor Senatului;
s) aprob„ Regulamentul privind paza ∫i accesul Ón
sediul Senatului;
∫) adopt„ hot„r‚ri care sunt obligatorii pentru senatori ∫i
aparatul tehnic;
t) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii prev„zute de lege, de
prezentul regulament sau hot„r‚te de Senat.
(2) Dezbaterile Biroului permanent al Senatului se
consemneaz„ Ón stenograme ∫i procese-verbale ∫i se
Ónregistreaz„ audio. La decizia Biroului permanent, se pot
realiza ∫i Ónregistr„ri video ale ∫edin˛elor.
(3) Senatorii pot ob˛ine, de Óndat„, copii de pe
stenogramele Biroului permanent, cu excep˛ia p„r˛ilor
declarate confiden˛iale prin votul Biroului permanent, care
pot fi numai consultate.
Art. 37. — (1) Biroul permanent se convoac„ din oficiu
de c„tre pre∫edintele Senatului sau la solicitarea a cel
pu˛in 5 dintre ceilal˛i membri ai s„i, a unui grup
parlamentar sau a cel pu˛in 7 senatori independen˛i.
(2) Convocarea trebuie Ónso˛it„ de o propunere de
ordine de zi ∫i, eventual, de o propunere privind invitarea
altor persoane la anumite puncte de pe ordinea de zi.
(3) Biroul permanent invit„ la lucr„rile sale liderii
grupurilor parlamentare, pre∫edin˛ii comisiilor parlamentare
sau alte persoane, ori de c‚te ori consider„ necesar.
Art. 38. — (1) Biroul permanent lucreaz„ Ón prezen˛a
majorit„˛ii membrilor s„i ∫i adopt„ hot„r‚rile cu votul
deschis al majorit„˛ii membrilor prezen˛i. Hot„r‚rile
importante se public„ pe site-ul Senatului.
(2) Oricare membru al Biroului permanent poate cere
consemnarea Ón stenogram„ sau Ón procesul-verbal a
rezultatului nominal al votului.
Art. 39. — (1) Pre∫edintele Senatului are urm„toarele
atribu˛ii:
a) convoac„ Senatul Ón sesiuni ordinare ∫i extraordinare;
b) conduce lucr„rile Senatului ∫i asigur„ respectarea
programului orar ∫i a ordinii de zi;
c) acord„ cuv‚ntul, modereaz„ discu˛iile, sintetizeaz„
problemele supuse dezbaterii, stabile∫te ordinea vot„rii
explic„ semnifica˛ia votului ∫i anun˛„ rezultatul votului;
d) asigur„ men˛inerea ordinii Ón timpul dezbaterilor ∫i
respectarea Constitu˛iei ∫i a Regulamentului Senatului;
e) convoac„ ∫i conduce lucr„rile Biroului permanent;
f) reprezint„ Senatul Ón rela˛iile cu Pre∫edintele
Rom‚niei, Camera Deputa˛ilor, Guvernul, Curtea
Constitu˛ional„, precum ∫i cu alte autorit„˛i ∫i institu˛ii
interne ori interna˛ionale;
g) poate sesiza Curtea Constitu˛ional„, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 146 lit. a), b), c) ∫i e) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„;
h) dispune de fondul pre∫edintelui, conform legii ∫i Ón
limitele prevederilor bugetare;
i) aprob„ decontarea cheltuielilor pentru deplas„rile Ón
str„in„tate;
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j) aprob„ indemniza˛iile persoanelor utilizate Ón cadrul
Senatului Ón calitate de colaboratori, precum ∫i decontarea
cheltuielilor suportate de persoanele invitate la Senat,
potrivit legii;
k) prezint„ Biroului permanent rapoarte anuale privind
utilizarea fondului pre∫edintelui;
l) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii prev„zute de lege, de
prezentul regulament sau hot„r‚te de Senat.
(2) Pre∫edintele Senatului asigur„ interimatul func˛iei de
Pre∫edinte al Rom‚niei, conform art. 98 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
Art. 40. — (1) Vicepre∫edin˛ii Óndeplinesc atribu˛iile
stabilite de Biroul permanent sau Óncredin˛ate de
pre∫edintele Senatului.
(2) Vicepre∫edin˛ii conduc activitatea Biroului permanent
∫i a Senatului, la solicitarea pre∫edintelui sau, Ón absen˛a
acestuia, prin decizie.
(3) Œn perioada Ón care pre∫edintele Senatului asigur„
interimatul func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei, atribu˛iile
pre∫edintelui Senatului se exercit„ de unul dintre
vicepre∫edin˛i, desemnat de pre∫edintele Senatului.
(4) Fiecare vicepre∫edinte coordoneaz„ ∫i activitatea
unor comisii permanente stabilite de Biroul permanent.
(5) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute la alin. (4),
vicepre∫edintele coordonator poate participa la lucr„rile
comisiilor, f„r„ drept de vot, prezent‚nd inform„ri Biroului
permanent.
Art. 41. — (1) Secretarii Senatului au urm„toarele
atribu˛ii curente Ón activitatea de legiferare:
a) particip„ la conducerea ∫edin˛elor de plen, asist‚ndu-l
pe pre∫edintele Senatului Ón ordinea hot„r‚t„ de Biroul
permanent, apar˛in‚nd, de regul„, unul majorit„˛ii ∫i cel„lalt
opozi˛iei;
b) semnaleaz„ pre∫edintelui Ónscrierile la cuv‚nt, Ón
ordinea Ón care acestea au fost f„cute;
c) prezint„ pre∫edintelui propunerile, amendamentele ∫i
orice alte comunic„ri adresate Senatului;
d) urm„resc prezen˛a senatorilor la lucr„ri;
e) verific„ cvorumul de ∫edin˛„ ∫i efectueaz„ apelul
nominal, din dispozi˛ia pre∫edintelui;
f) consemneaz„ rezultatul votului atunci c‚nd acest
lucru se impune;
g) r„spund de eviden˛a hot„r‚rilor adoptate;
h) urm„resc Óntocmirea stenogramelor ∫i verific„
transmiterea lor spre publicare Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a II-a;
i) urm„resc eviden˛a situa˛iei proiectelor de lege ∫i a
propunerilor legislative Ónregistrate la Senat ∫i ˛in leg„tura
cu autorit„˛ile publice implicate Ón procedura de legiferare,
potrivit repartiz„rii Biroului permanent;
j) urm„resc avizele preliminare, necesare pentru
propunerile legislative;
k) urm„resc eviden˛a proiectelor de lege ∫i a
propunerilor legislative transmise de la Camera Deputa˛ilor
pentru care Senatul decide Ón mod definitiv;
l) Óndeplinesc orice alte atribu˛ii prev„zute de lege, de
prezentul regulament, hot„r‚te de Biroul permanent sau de
Senat.
(2) Atribu˛iile prev„zute la alin. (1) lit. g)—k) se
Óndeplinesc prin serviciile Senatului.
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Art. 42. — (1) Chestorii Senatului au urm„toarele atribu˛ii:
a) prezint„ Senatului proiectul de buget ∫i contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar anual;
b) verific„ modul de gestionare a patrimoniului ∫i
exercit„ controlul financiar intern asupra cheltuielilor
efectuate;
c) verific„ func˛ionarea ∫i calitatea serviciilor Senatului,
potrivit repartiz„rii Biroului permanent;
d) asigur„ men˛inerea ordinii Ón timpul ∫edin˛elor de plen
∫i Ón Óntregul sediu al Senatului;
e) Óndeplinesc orice alte atribu˛ii prev„zute de lege, de
prezentul regulament, hot„r‚te de Biroul permanent sau de
Senat.
(2) Chestorii prezint„ inform„ri Biroului permanent, iar la
sf‚r∫itul fiec„rei sesiuni ordinare prezint„ Senatului un
raport cu privire la rezultatele controalelor efectuate.
SECﬁIUNEA a 4-a
Comisiile Senatului
1. Dispozi˛ii comune

Art. 43. — Comisiile sunt structuri interne de lucru ale
Senatului, constituite pentru preg„tirea activit„˛ii de
legiferare, precum ∫i pentru realizarea func˛iei de control
parlamentar.
Art. 44. — (1) Senatul Ó∫i constituie comisii permanente
∫i poate institui comisii de anchet„, comisii speciale,
inclusiv comisii paritare de mediere, sau comisii comune cu
Camera Deputa˛ilor.
(2) Num„rul comisiilor de anchet„, speciale sau
comune, denumirea ∫i competen˛a fiec„rei astfel de comisii,
precum ∫i num„rul membrilor acestora se hot„r„sc de
c„tre Senat, la propunerea Biroului permanent.
Art. 45. — (1) Num„rul locurilor Ón comisii, ce revine
fiec„rui grup parlamentar, se stabile∫te, Ón termenul hot„r‚t
de Biroul permanent, prin negocieri Óntre reprezentan˛ii
grupurilor parlamentare, astfel Ónc‚t s„ se respecte
configura˛ia politic„ a Senatului rezultat„ din alegeri. Œn
cazul Ón care unul dintre membrii comisiei demisioneaz„
din grupul parlamentar care l-a propus, liderul grupului
respectiv poate propune un alt reprezentant.
(2) Problemele r„mase Ón divergen˛„ dup„ termenul
stabilit la alin. (1) se supun direct votului Senatului.
Art. 46. — (1) Propunerile nominale se anun˛„ de c„tre
liderii grupurilor parlamentare Ón termenul stabilit de Biroul
permanent, cu observarea principiului consacrat de art. 16
alin. (3) teza a doua din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(2) To˛i senatorii, cu excep˛ia pre∫edintelui Senatului,
sunt obliga˛i s„ fac„ parte din cel pu˛in o comisie
permanent„.
(3) Un senator nu poate face parte din mai mult de
dou„ comisii permanente, cu excep˛ia Comisiei pentru
regulament.
(4) Senatul aprob„ componen˛a nominal„ a fiec„rei
comisii cu votul deschis al majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
Art. 47. — Liderii grupurilor parlamentare pot anun˛a
oric‚nd decizia grupului de a opera schimb„ri Óntre membrii
grupului privind apartenen˛a la comisii, cu respectarea
num„rului total al membrilor comisiei, a num„rului de
reprezentan˛i ai grupului respectiv ∫i a prevederilor art. 46
alin. (3). Schimb„rile se supun votului Senatului.
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Art. 48. — (1) Comisiile sunt conduse de un birou
compus din: un pre∫edinte, un vicepre∫edinte ∫i un
secretar.
(2) Un senator poate face parte din biroul de conducere
al unei singure comisii permanente.
Art. 49. — Componen˛a membrilor birourilor comisiilor
pe grupuri parlamentare se stabile∫te prin negocieri Óntre
reprezentan˛ii acestora, astfel Ónc‚t s„ se respecte
configura˛ia politic„ a Senatului rezultat„ din alegeri,
precum ∫i principiul consacrat de art. 16 alin. (3) teza a
doua din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„. Componen˛a
astfel stabilit„ se supune votului plenului Senatului.
Art. 50. — (1) Propunerile nominale pentru func˛iile din
birourile comisiilor se fac prin lider de grupurile
parlamentare c„rora le-au fost atribuite, cu observarea
principiului prev„zut de art. 16 alin. (3) teza a doua din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(2) Œn prima ∫edin˛„ a comisiilor, convocat„ de
pre∫edintele Senatului, se aduce la cuno∫tin˛„ membrilor
acestora componen˛a birourilor, negociat„ potrivit alin. (1).
Art. 51. — (1) Revocarea unui membru al biroului
comisiei se face de c„tre grupul care l-a desemnat.
(2) Func˛ia respectiv„ devine vacant„, iar grupul
parlamentar, prin liderul s„u, face o nou„ desemnare.
(3) Pierderea calit„˛ii de membru al unui grup
parlamentar atrage Óncetarea de drept a func˛iei de
conducere Ón cadrul unei comisii parlamentare.
Art. 52. — Locurile vacante din birourile comisiilor sunt
ocupate numai de c„tre senatori apar˛in‚nd grupului
parlamentar c„ruia i-a fost atribuit„ func˛ia respectiv„,
nominaliza˛i de liderul grupului, potrivit art. 49.
Art. 53. — Comisiile adopt„ propriul regulament de
organizare ∫i func˛ionare, care se supune aprob„rii Biroului
permanent ∫i se revizuie∫te ori de c‚te ori este necesar.
Art. 54. — Biroul fiec„rei comisii Óntocme∫te propuneri
pe care le supune votului comisiei privind:
a) ordinea de zi a fiec„rei ∫edin˛e;
b) atribu˛iile ce revin fiec„rui senator Ón cadrul comisiei;
c) constituirea de subcomisii, precum ∫i sarcinile ∫i
competen˛a acestora;
d) organizarea de ∫edin˛e, de consult„ri sau audieri pe
diverse teme din domeniul de activitate a comisiei;
e) alte m„suri ce intereseaz„ bunul mers al activit„˛ilor
comisiei.
Art. 55. — Pre∫edintele comisiei are urm„toarele
atribu˛ii:
a) asigur„ reprezentarea comisiei Ón raporturile cu Biroul
permanent ∫i cu celelalte comisii;
b) conduce ∫edin˛ele comisiei, conform normelor stabilite
Ón Regulamentul Senatului ∫i Ón regulamentul comisiei;
c) invit„, din proprie ini˛iativ„ sau la solicitarea
membrilor comisiei, s„ participe la lucr„rile comisiei
persoane din afara acesteia;
d) are acces sau poate desemna un alt reprezentant al
comisiei la ∫edin˛ele altor comisii care examineaz„ lucr„ri
ce prezint„ importan˛„ pentru comisia pe care o conduce;
e) semneaz„ rapoartele ∫i celelalte acte elaborate de
comisie;
f) Óndepline∫te alte atribu˛ii prev„zute de regulamentul
comisiei sau stabilite prin votul majorit„˛ii membrilor
acesteia.

Art. 56. — Vicepre∫edintele Óndepline∫te, Ón lipsa sau la
cererea pre∫edintelui, atribu˛iile acestuia, precum ∫i alte
atribu˛ii prev„zute de regulamentul comisiei sau stabilite
prin votul comisiei.
Art. 57. — Secretarul comisiei are urm„toarele atribu˛ii:
a) ˛ine eviden˛a prezen˛ei senatorilor la ∫edin˛ele
comisiei;
b) urm„re∫te primirea avizelor de la celelalte comisii
permanente ∫i a punctului de vedere al Guvernului;
c) asigur„ redactarea tuturor actelor comisiei;
d) num„r„ voturile exprimate Ón ∫edin˛ele comisiei;
e) urm„re∫te Óntocmirea proceselor-verbale ale ∫edin˛elor
comisiei;
f) contrasemneaz„ toate actele comisiei;
g) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii prev„zute de
regulamentul comisiei sau stabilite prin votul acesteia.
Art. 58. — (1) Convocarea ∫edin˛elor comisiei se face,
potrivit programului de lucru al Senatului, de pre∫edintele
acesteia sau, Ón lipsa sa, de vicepre∫edintele care Ól
Ónlocuie∫te, pe baza hot„r‚rii biroului comisiei.
(2) ™edin˛ele comisiilor pot avea loc Ón acela∫i timp cu
cele ale plenului, numai cu aprobarea Senatului.
(3) Œn afara programului de lucru, comisiile pot fi
convocate ∫i pot ˛ine ∫edin˛e cu aprobarea sau din
dispozi˛ia Biroului permanent. Aceste ∫edin˛e trebuie
anun˛ate tuturor membrilor comisiei cu cel pu˛in 24 de ore
Ónainte.
Art. 59. — (1) Comisiile pot adopta avize ∫i rapoarte
numai Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor.
(2) Avizele ∫i rapoartele comisiilor se adopt„ cu votul
majorit„˛ii membrilor prezen˛i.
(3) Votul Ón comisie este deschis. La propunerea
oric„rui membru, comisia poate decide prin vot ca anumite
avize ∫i rapoarte s„ fie supuse votului secret.
(4) La propunerea oric„rui membru, votul se va
consemna nominal Ón procesul-verbal sau Ón stenogram„.
Art. 60. — (1) Senatorul care absenteaz„ nemotivat la
3 ∫edin˛e ale unei comisii speciale, de anchet„ sau de
mediere va fi Ónlocuit de drept de grupul parlamentar
respectiv.
(2) La ∫edin˛ele comisiilor pot participa ∫i senatori din
alte comisii sau deputa˛i care au leg„tur„ cu materialele
aflate Ón dezbatere, f„r„ a avea drept de vot.
(3) Biroul comisiei hot„r„∫te condi˛iile ∫i limitele
particip„rii la ∫edin˛ele comisiei a unor persoane interesate,
care au Ónaintat acesteia o cerere scris„ ∫i motivat„, sau a
personalului de specialitate al Senatului.
Art. 61. — (1) Membrii Guvernului sau reprezentan˛ii
mandata˛i ai acestora au acces la lucr„rile comisiilor.
(2) Œn cazul Ón care comisiile solicit„ participarea la
lucr„rile lor a unor membri ai Guvernului sau a
conduc„torilor unor institu˛ii publice, prezen˛a acestora este
obligatorie.
(3) Data la care are loc ∫edin˛a comisiei ∫i subiectul Ón
leg„tur„ cu care sunt convoca˛i vor fi aduse la cuno∫tin˛„
acestora cu minimum 48 de ore Ónainte.
(4) Œn cazul propunerilor legislative, la dezbateri Ón
comisii sunt invita˛i, Ón scris ∫i cu cel pu˛in 3 zile Ónainte,
ini˛iatorii.
Art. 62. — (1) La ∫edin˛ele comisiilor pot asista
reprezentan˛ii presei.
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(2) Comisia, cu majoritate de voturi, decide, Ón func˛ie
de ordinea de zi, asupra caracterului dezbaterilor.
Art. 63. — (1) Œn cadrul dezbaterilor din comisii nimeni
nu poate lua cuv‚ntul dec‚t dac„ Ói este acordat de
pre∫edinte.
(2) Vorbitorii sunt obliga˛i s„ se refere strict la subiectul
aflat Ón discu˛ie. Œn caz contrar, pre∫edintele le retrage
cuv‚ntul.
(3) La propunerea oric„rui membru, comisia poate hot„rÓ
limitarea duratei unor dezbateri sau a lu„rilor de cuv‚nt, cu
votul a dou„ treimi din num„rul membrilor comisiei.
Art. 64. — (1) Œn prima ∫edin˛„ dup„ primirea proiectului
de lege sau a propunerii legislative, comisia poate
desemna, dintre membrii care Ó∫i exprim„ dorin˛a sau la
propunerea pre∫edintelui, unul sau mai mul˛i raportori.
(2) Rapoartele ∫i avizele vor cuprinde opinia majorit„˛ii
membrilor comisiei, opinii separate, motivate ale altor
senatori din comisie, la cererea acestora, precum ∫i
rezultatul voturilor ∫i men˛ionarea amendamentelor admise
sau respinse, Ón anexe distincte.
Art. 65. — (1) Lucr„rile comisiilor se consemneaz„ Ón
procese-verbale ∫i, prin decizia comisiei, vor fi stenografiate
sau Ónregistrate audiovideo, la cererea membrilor comisiei.
(2) Senatorii care nu sunt membri ai comisiei pot
consulta, la sediul comisiei, actele ∫i documentele acesteia,
f„r„ ca lucr„rile comisiei s„ fie st‚njenite.
(3) Actele ∫i documentele comisiilor pot fi consultate ∫i
de alte persoane interesate, numai cu aprobarea biroului
comisiei.
(4) Toate actele ∫i documentele emise de comisie vor fi
semnate de pre∫edintele ∫i de secretarul de ∫edin˛„.
(5) Secretarul comisiei supravegheaz„ personalul de
specialitate al acesteia, Óns„rcinat cu eviden˛a ∫i p„strarea
tuturor actelor ∫i documentelor comisiei.
2. Comisiile permanente

Art. 66. — (1) Comisiile permanente func˛ioneaz„ pe
toat„ durata mandatului Senatului.
(2) Comisiile permanente sunt urm„toarele:
I. Comisia juridic„, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i
valid„ri;
II. Comisia pentru buget, finan˛e, activitate bancar„ ∫i
pia˛„ de capital;
III. Comisia economic„, industrii ∫i servicii;
IV. Comisia pentru agricultur„, silvicultur„ ∫i dezvoltare
rural„;
V. Comisia pentru politic„ extern„;
VI. Comisia pentru administra˛ie public„, organizarea
teritoriului ∫i protec˛ia mediului;
VII. Comisia pentru ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„;
VIII. Comisia pentru munc„, familie ∫i protec˛ie social„;
IX. Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„, tineret ∫i sport;
X. Comisia pentru s„n„tate public„;
XI. Comisia pentru cultur„, art„ ∫i mijloace de informare
Ón mas„;
XII. Comisia pentru drepturile omului, culte ∫i minorit„˛i;
XIII. Comisia pentru egalitatea de ∫anse;
XIV. Comisia pentru privatizare ∫i administrarea activelor
statului;
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XV. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea
corup˛iei ∫i peti˛ii;
XVI. Comisia pentru regulament.
(3) Regulamentul comisiilor permanente va cuprinde, Ón
detaliu, domeniul lor specific de activitate.
(4) Comisia pentru regulament este o comisie
permanent„ special„ format„ din c‚te un reprezentant al
fiec„rui grup parlamentar. Membrii Comisiei pentru
regulament nu pot face parte din Biroul permanent.
Art. 67. — Œn domeniul lor de activitate, comisiile
permanente au urm„toarele atribu˛ii:
a) examineaz„ proiecte ∫i propuneri legislative, Ón
vederea elabor„rii rapoartelor sau avizelor;
b) solicit„ rapoarte, informa˛ii sau documente de la
autorit„˛ile publice;
c) efectueaz„ anchete parlamentare ∫i prezint„ rapoarte
Biroului permanent;
d) controleaz„ modul Ón care ministerele ∫i celelalte
organe ale administra˛iei publice Óndeplinesc Programul de
guvernare aprobat de Parlament, Ón domeniile lor specifice
de activitate;
e) dezbat ∫i hot„r„sc asupra altor probleme transmise
de Biroul permanent;
f) Óndeplinesc alte atribu˛ii prev„zute Ón regulamentul
propriu sau hot„r‚te de Senat.
Art. 68. — Biroul permanent trimite proiectele de lege,
propunerile legislative sau amendamentele comisiilor Ón
competen˛a c„rora intr„ materia reglementat„ prin acestea,
spre dezbatere ∫i elaborarea rapoartelor sau avizelor.
Art. 69. — (1) Orice comisie permanent„ care se
consider„ competent„ cu privire la un proiect de lege sau
o propunere legislativ„, trimis„ de Biroul permanent altei
comisii, poate solicita acestuia, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte
de termenul stabilit pentru depunerea raportului, s„ Ói fie
transmise spre avizare sau pentru Óntocmirea unui raport
comun.
(2) Œn caz de refuz din partea Biroului permanent,
Senatul hot„r„∫te asupra solicit„rii comisiei, prin votul
majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
Art. 70. — (1) Dac„ o comisie permanent„ consider„
c„ un proiect de lege sau o propunere legislativ„ este de
competen˛a Ón fond a altei comisii, poate cere Biroului
permanent transmiterea proiectului de lege sau a propunerii
legislative c„tre acea comisie, Ón termen de cel mult 5 zile
de la Ónregistrarea la comisie.
(2) Œn caz de refuz din partea Biroului permanent sau Ón
cazul unui conflict de competen˛„ Óntre comisii, se
procedeaz„ potrivit art. 69 alin. (2).
Art. 71. — (1) Comisia permanent„ sesizat„ Ón fond
prime∫te ∫i analizeaz„ avizele celorlalte comisii care
examineaz„ proiectul de lege sau propunerea legislativ„, Ón
termenul stabilit de Biroul permanent.
(2) Œn cazul nerespect„rii acestui termen, comisia
sesizat„ Ón fond poate redacta raportul f„r„ a mai a∫tepta
avizul sau avizele respective.
Art. 72. — (1) Œn raportul comisiilor sesizate Ón fond se
fac referiri motivate la avizele celorlalte comisii care au
examinat proiectul, la avizul Consiliului Legislativ ∫i al altor
institu˛ii sau organisme care, potrivit legii, sunt competente
s„ avizeze un proiect de lege sau o propunere legislativ„,
precum ∫i la toate amendamentele, inclusiv cele prev„zute
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Ón punctul de vedere al Guvernului. Œn cazul
amendamentelor respinse se men˛ioneaz„ motivele avute
Ón vedere.
(2) Raportul care se Ónainteaz„ Biroului permanent va
cuprinde propuneri motivate privind admiterea f„r„
modific„ri a actului examinat, respingerea acestuia sau
admiterea lui cu modific„ri.
(3) Œn toate cazurile raportul va cuprinde, Ón anexe
distincte, amendamentele admise ∫i cele respinse de
comisie, cu motivarea corespunz„toare, preciz‚nd Camera
decizional„ pentru fiecare amendament admis sau respins.
(4) Œn cazul Ón care o comisie examineaz„ Ón fond mai
multe proiecte de lege ∫i propuneri legislative care au
acela∫i obiect de reglementare, aceasta va Óntocmi un
singur raport de admitere, cu respectarea prevederilor
alin. (1)—(3).
(5) Pentru fiecare dintre celelalte proiecte de lege sau
propuneri legislative se Óntocme∫te raport de respingere.
(6) Prevederile alineatelor precedente se aplic„ ∫i
ordonan˛elor Guvernului, cu obliga˛ia de a fi prev„zute Ón
raport ∫i m„surile necesare cu privire la efectele juridice
produse pe perioada de aplicare a ordonan˛elor respective.
Art. 73. — Raportul comisiei sesizate Ón fond se depune
la Biroul permanent Ón termenul stabilit de acesta.
Termenul poate fi modificat, la cererea motivat„ a comisiei,
f„r„ a dep„∫i 15 zile de la data sesiz„rii de c„tre Biroul
permanent, Ón cazul ordonan˛elor de urgen˛„ ∫i Ón cazul Ón
care Senatul este prima Camer„ sesizat„.
Art. 74. — (1) Avizarea amendamentelor scrise, depuse
de senatori, se face de c„tre comisia sesizat„ Ón fond ∫i,
numai dac„ aceasta consider„ necesar, avizarea se va
face ∫i de c„tre o alt„ comisie.
(2) Pentru observa˛iile formulate Ón plen cu privire la
probleme de redactare, avizarea se face oral de c„tre
raportorul comisiei sesizate Ón fond.
(3) Data amendamentului este data Ónregistr„rii sale la
comisie, care va ˛ine o eviden˛„ special„ a tuturor
amendamentelor depuse.
Art. 75. — Comisiile permanente pot ˛ine ∫edin˛e
comune prin decizia Biroului permanent. Œn asemenea
situa˛ii, comisiile dezbat ∫i adopt„ un raport sau aviz
comun.
Art. 76. — (1) Orice comisie permanent„ poate ini˛ia o
anchet„ parlamentar„, Ón limitele competen˛elor sale
materiale, privitoare la activitatea desf„∫urat„ de un
minister sau de alt„ autoritate public„ central„ ori a unei
institu˛ii de sub autoritatea acestora.
(2) Pentru a ob˛ine Óncuviin˛area, comisia permanent„
va prezenta o cerere scris„, temeinic motivat„, adoptat„ cu
votul majorit„˛ii membrilor s„i, Ón care vor fi enun˛ate
obiectivele ∫i scopul anchetei, mijloacele necesare de
realizare ∫i termenul de depunere a raportului.
(3) Biroul permanent al Senatului va decide asupra
cererii, precum ∫i dac„ raportul se supune dezbaterii sau
aprob„rii Senatului.
(4) Œn vederea desf„∫ur„rii anchetei, comisia permanent„
poate invita, pentru a da rela˛ii, orice demnitar, func˛ionar
sau angajat al Guvernului ∫i al celorlalte organe ale
administra˛iei publice.
(5) Persoanele invitate pentru audiere vor fi Ón∫tiin˛ate
despre subiectul, data ∫i condi˛iile audierii cu cel pu˛in

5 zile Ónainte. Cheltuielile de deplasare ∫i, eventual, de
cazare vor fi suportate din bugetul Senatului, la solicitarea
persoanelor invitate, Ón condi˛iile aprobate de Biroul
permanent.
(6) Prezen˛a la audieri este obligatorie. Persoanele care,
cu rea-credin˛„, nu r„spund solicit„rilor comisiilor Senatului
vor fi sanc˛ionate, potrivit legii.
(7) Procedura audierii este cea prev„zut„ Ón
regulamentele comisiilor permanente.
3. Comisii speciale

Art. 77. — (1) La propunerea Biroului permanent,
Senatul poate hot„rÓ constituirea unor comisii speciale
pentru elaborarea unor propuneri legislative sau pentru alte
scopuri, indicate Ón hot„r‚rea de Ónfiin˛are a comisiei.
(2) Prin hot„r‚rea de Ónfiin˛are se vor preciza, la
propunerea Biroului permanent, senatorii ce compun
comisia ∫i biroul acesteia, precum ∫i termenul la care va fi
depus raportul comisiei.
(3) Propunerile legislative elaborate de comisia special„
se distribuie senatorilor pentru formularea de
amendamente, Ón termenul stabilit de Biroul permanent. Pe
baza amendamentelor, comisia va Óntocmi raportul dup„
regulile de func˛ionare a comisiei permanente.
(4) Raportul comisiei este depus la Biroul permanent,
care va asigura includerea lui Ón proiectul ordinii de zi, Ón
termen de cel mult 10 zile de la data depunerii.
(5) La cererea motivat„ a comisiei, Senatul poate
aproba prelungirea termenului stabilit pentru depunerea
raportului. Œn acest caz comisia poate prezenta la termen
un raport preliminar.
(6) Membrii comisiilor speciale Ó∫i p„streaz„ ∫i calitatea
de membri ai comisiilor permanente.
(7) Celelalte probleme legate de organizarea ∫i
func˛ionarea comisiilor speciale vor fi reglementate de
birourile acestora, Ón m„sura Ón care prevederile art. 43—65
nu sunt Óndestul„toare.
4. Comisii de anchet„

Art. 78. — (1) La cererea unei treimi din num„rul
membrilor s„i, Senatul poate hot„rÓ Ónfiin˛area unei comisii
de anchet„, fiind aplicabile prevederile art. 43—65, art. 76
∫i ale art. 77 alin. (2)—(7). Raportul comisiei se depune la
Biroul permanent, care Ól include pe ordinea de zi a
plenului Senatului Ón cel mult 15 zile.
(2) Dup„ dezbaterea raportului Senatul adopt„ o
hot„r‚re cu privire la acesta.
Art. 79. — (1) Comisia de anchet„ poate invita orice
persoan„ care poate avea cuno∫tin˛„ despre o fapt„ sau o
Ómprejurare de natur„ s„ serveasc„ la aflarea adev„rului Ón
cauza care formeaz„ obiectul activit„˛ii comisiei.
(2) La cererea comisiei de anchet„, orice persoan„ care
cunoa∫te fapte sau Ómprejur„ri Ón leg„tur„ cu obiectul
cercet„rii ori care de˛ine un mijloc de prob„ este obligat„
s„ le aduc„ la cuno∫tin˛„ sau s„ le Ónf„˛i∫eze. Institu˛iile ∫i
organiza˛iile sunt obligate, Ón condi˛iile legii, s„ r„spund„ la
solicit„rile comisiei de anchet„ Ón termenul stabilit de
aceasta.
(3) C‚nd, pentru l„murirea unor fapte sau Ómprejur„ri Ón
vederea afl„rii adev„rului, sunt necesare cuno∫tin˛ele unor
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exper˛i, comisia de anchet„ poate dispune efectuarea de
expertize.
CAPITOLUL II
Desf„∫urarea lucr„rilor Senatului
SECﬁIUNEA 1
Sesiunile ∫i actele Senatului

Art. 80. — Senatul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón dou„
sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune Óncepe Ón luna
februarie ∫i nu poate dep„∫i sf‚r∫itul lunii iunie. A doua
sesiune Óncepe Ón luna septembrie ∫i nu poate dep„∫i
sf‚r∫itul lunii decembrie.
Art. 81. — (1) Senatul se Óntrune∫te ∫i Ón sesiuni
extraordinare, la cererea Pre∫edintelui Rom‚niei, a Biroului
permanent ori a cel pu˛in o treime din num„rul total al
senatorilor.
(2) Cererea de convocare a unei sesiuni extraordinare
se face Ón scris ∫i va cuprinde motivul, ordinea de zi
propus„ ∫i durata de desf„∫urare a sesiunii extraordinare.
(3) Convocarea se face de pre∫edintele Senatului.
Pre∫edintele poate s„ nu ia Ón considerare cererile de
convocare a unei sesiuni extraordinare, care nu Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (2).
(4) Respingerea de c„tre Senat a ordinii de zi propuse
Ómpiedic„ ˛inerea sesiunii extraordinare.
Art. 82. — (1) Œn timpul sesiunilor, senatorii lucreaz„ Ón
∫edin˛e Ón plen, Ón comisii, Ón grupuri parlamentare, Ón
circumscrip˛iile electorale ori Óndeplinesc alte activit„˛i
dispuse de Biroul permanent.
(2) Œn afara sesiunilor, senatorii Ó∫i pot desf„∫ura
activitatea din dispozi˛ia sau cu aprobarea Biroului
permanent, Ón comisii permanente, speciale sau de
anchet„, Ón grupuri parlamentare, Ón circumscrip˛iile
electorale sau Óndeplinesc alte sarcini hot„r‚te de acesta.
Art. 83. — (1) Senatul adopt„ legi, hot„r‚ri ∫i mo˛iuni
simple.
(2) De asemenea, Senatul poate adopta mesaje,
declara˛ii, rezolu˛ii ∫i ale acte cu caracter politic.
SECﬁIUNEA a 2-a
Ordinea de zi ∫i programul de activitate

Art. 84. — (1) Proiectul programului de activitate pentru
s„pt„m‚na urm„toare este supus spre aprobare Senatului
∫i se adopt„, cu votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i, Ón
ultima zi de activitate Ón plen a s„pt„m‚nii; acesta se
distribuie senatorilor, se afi∫eaz„ la sediu ∫i se public„ pe
site-ul Senatului.
(2) Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse
Ón proiectul ordinii de zi ∫i Ón programul de activitate a
Senatului, Óntocmite de Biroul permanent.
(3) Propunerile legislative se comunic„ Guvernului Ón
termen de 3 zile de la prezentarea Ón Biroul permanent,
pentru a se pronun˛a ∫i Ón ceea ce prive∫te aplicarea
art. 111 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
Art. 85. — (1) Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte
de lege, propuneri legislative, rapoarte, inform„ri ∫i alte
acte prev„zute de lege pentru a fi dezb„tute de Senat,
precum ∫i, dup„ caz, Óntreb„ri, interpel„ri, declara˛ii sau
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alte probleme propuse de Biroul permanent, de senatori ori
de Guvern.
(2) La Óntocmirea ∫i aprobarea ordinii de zi se va
asigura prioritate dezbaterii ordonan˛elor de urgen˛„ ale
Guvernului, proiectelor de lege sau propunerilor legislative
Ón procedur„ de urgen˛„, proiectelor de lege ori
propunerilor legislative care sunt Ón competen˛a Senatului,
ca prim„ Camer„ sesizat„, ∫i rapoartelor Óntocmite de
comisiile de mediere.
(3) Alte propuneri sau documente dec‚t cele din
domeniul legislativ se transmit Biroului permanent pentru a
fi incluse Ón proiectul ordinii de zi, cu cel pu˛in dou„ zile
Ónainte de ∫edin˛a Biroului permanent, dac„ prin lege, prin
prezentul regulament sau prin hot„r‚rea Senatului nu se
prevede alt termen.
(4) Biroul permanent poate include Ón proiectul ordinii de
zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri
legislative la care termenul de depunere a raportului a fost
dep„∫it, cu Óncadrarea pentru dezbatere ∫i aprobare Ón
termenul prev„zut de Constitu˛ie.
Art. 86. — Proiectele de lege pentru ratificarea tratatelor
interna˛ionale, precum ∫i rapoartele sau declara˛iile primuluiministru cu privire la politica Guvernului se Ónscriu Ón
proiectul ordinii de zi ∫i se dezbat cu prioritate.
Art. 87. — (1) Ordinea de zi poate fi modificat„ numai
la propunerea Biroului permanent, a unui grup parlamentar
sau a unei comisii a Senatului pentru motive bine
Óntemeiate ∫i urgente.
(2) Modificarea ordinii de zi pentru s„pt„m‚na
urm„toare este supus„ spre aprobare Senatului ∫i se
adopt„ cu votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i, Ón ultima zi
de activitate Ón plen a s„pt„m‚nii Ón curs.
(3) Motivarea cererii de modificare a ordinii de zi se
face printr-o singur„ luare de cuv‚nt, limitat„ Ón timp. Œn
cazul Ón care exist„ opozi˛ie, se va da cuv‚ntul unui singur
vorbitor pentru fiecare grup parlamentar, dup„ care se va
trece la vot.
SECﬁIUNEA a 3-a
Procedura legislativ„

Art. 88. — (1) Ini˛iativa legislativ„ apar˛ine, dup„ caz,
Guvernului, deputa˛ilor, senatorilor sau unui num„r de cel
pu˛in 100.000 de cet„˛eni cu drept de vot, Ón conformitate
cu art. 74 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(2) Proiectele de lege ini˛iate de Guvern ∫i propunerile
legislative ini˛iate de senatori, de deputa˛i sau de cet„˛enii
care exercit„ dreptul la ini˛iativ„ legislativ„ trebuie s„ fie
Ónso˛ite de expunere de motive, s„ fie redactate Ón forma
proprie unui act normativ, pe articole ∫i, dup„ caz, pe
capitole ∫i sec˛iuni.
(3) Guvernul Ó∫i exercit„ ini˛iativa legislativ„ prin
transmiterea c„tre Senat a proiectului de lege ce intr„ Ón
competen˛a acestuia de adoptare, ca prim„ Camer„
sesizat„.
(4) Senatorii, deputa˛ii ∫i cet„˛enii Ó∫i exercit„ dreptul la
ini˛iativ„ legislativ„ prin transmiterea c„tre Camera
competent„ a propunerii legislative, Ón scopul de a o
dezbate ∫i de a o adopta ca prim„ Camer„ sesizat„.
(5) Legile constitu˛ionale pot fi ini˛iate Ón condi˛iile
art. 150 ∫i 151 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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(6) Propunerile legislative formulate de senatori ∫i
deputa˛i, care implic„ modificarea bugetului de stat sau a
bugetului asigur„rilor sociale de stat, trebuie s„ fie Ónso˛ite
de dovada solicit„rii inform„rii Guvernului, Ónaintat„ prin
pre∫edintele Senatului, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 111 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(7) Senatul, ca prim„ Camer„ sesizat„, are Ón
competen˛„ spre dezbatere ∫i adoptare proiectele de lege
∫i propunerile legislative Ón domeniile stabilite de art. 75
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, dup„ cum urmeaz„:
1. proiectele de lege ∫i propunerile legislative de nivelul
legilor ordinare;
2. proiectele legilor organice prev„zute la:
— art. 3 alin. (2) — Teritoriul;
— art. 5 alin. (1) — Cet„˛enia;
— art. 12 alin. (4) — Simboluri na˛ionale;
— art. 16 alin. (4) — Egalitatea Ón drepturi;
— art. 44 alin. (2) — Dreptul de proprietate privat„;
— art. 70 alin. (1) — Jur„m‚ntul deputa˛ilor ∫i
senatorilor;
— art. 73 alin. (3) — Categorii de legi:
• lit. a) — sistemul electoral, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Electorale Permanente;
• lit. b) — organizarea, func˛ionarea ∫i finan˛area
partidelor politice;
• lit. d) — organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului;
• lit. f) — regimul st„rii de mobilizare par˛ial„ sau total„
a for˛elor armate ∫i al st„rii de r„zboi;
• lit. g) — regimul st„rii de asediu ∫i al st„rii de
urgen˛„;
• lit. h) — infrac˛iunile, pedepsele ∫i regimul execut„rii
acestora;
• lit. i) — acordarea amnistiei sau a gra˛ierii colective;
• lit. j) — statutul func˛ionarilor publici;
• lit. m) — regimul juridic general al propriet„˛ii ∫i al
mo∫tenirii;
• lit. p) — regimul general privind raporturile de munc„,
sindicatele, patronatele ∫i protec˛ia social„;
• lit. r) — statutul minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia;
• lit. s) — regimul general al cultelor;
— art. 83 alin. (3) — Pre∫edintele Rom‚niei —
prelungirea mandatului;
— art. 136 alin. (3), (4) ∫i (5) — Proprietatea;
— art. 141 — Consiliul Economic ∫i Social.
(8) Senatul ia Ón dezbatere ∫i adoptare, Ón calitate de
Camer„ decizional„, proiectele de lege ∫i propunerile
legislative adoptate de Camera Deputa˛ilor, la sesizarea
acesteia, Ón domeniile stabilite la art. 75 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, dup„ cum urmeaz„:
1. proiectele de lege ∫i propunerile legislative pentru
ratificarea tratatelor sau a altor acorduri interna˛ionale ∫i a
m„surilor legislative ce rezult„ din aplicarea acestor tratate
ori acorduri;
2. proiectele legilor organice prev„zute la:
— art. 31 alin. (5) — Organizarea ∫i func˛ionarea
serviciilor publice de radio ∫i televiziune ∫i controlul
parlamentar al acestora;
— art. 40 alin. (3) — Dreptul de asociere;
— art. 52 alin. (2) — Dreptul persoanei v„t„mate de o
autoritate public„, respectiv art. 73 alin. (3) lit. k) —
Contenciosul administrativ;
— art. 55 alin. (2) ∫i (3) — Ap„rarea ˛„rii;
— art. 58 alin. (3) — Organizarea ∫i func˛ionarea
institu˛iei Avocatul Poporului;
— art. 73 alin. (3) — Categorii de legi:
• lit. e) — organizarea Guvernului ∫i a Consiliului
Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii;

• lit. l) — organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului
Superior al Magistraturii, a instan˛elor judec„tore∫ti, a
Ministerului Public ∫i a Cur˛ii de Conturi;
• lit. n) — organizarea general„ a Ónv„˛„m‚ntului;
• lit. o) — organizarea administra˛iei publice locale, a
teritoriului, precum ∫i regimul general privind autonomia
local„;
— art. 79 alin. (2) — Consiliul Legislativ;
— art. 102 alin. (3) — Guvernul — rolul ∫i structura;
— art. 105 alin. (2) — Guvernul — incompatibilit„˛i;
— art. 117 alin. (3) — Œnfiin˛area de autorit„˛i administrative
autonome;
— art. 118 alin. (2) ∫i (3) — Sistemul de ap„rare;
— art. 120 alin. (2) — Administra˛ia public„ local„ —
principii de baz„;
— art. 123 alin. (3) — Prefectul;
— art. 125 alin. (2) — Statutul judec„torilor;
— art. 126 alin. (4) ∫i (5) — Instan˛ele judec„tore∫ti;
— art. 128 alin. (2) — Folosirea limbii materne ∫i a
interpretului Ón justi˛ie;
— art. 134 alin. (2) ∫i (4) — Consiliul Superior al
Magistraturii — atribu˛ii;
— art. 140 alin. (1) — Curtea de Conturi;
— art. 142 alin. (5) — Curtea Constitu˛ional„ — structura.
Art. 89. — (1) Proiectele de lege ∫i propunerile
legislative se supun spre dezbatere ∫i adoptare Senatului,
ca prim„ Camer„ sesizat„, Ón condi˛iile prev„zute la art. 75
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„. Œn cazul propunerilor
legislative care sunt depuse la Senat, ca prim„ Camer„
sesizat„, acestea se Ónregistreaz„ ∫i se ˛in Ón eviden˛„. Ele
vor intra Ón procesul legislativ numai dup„ primirea avizelor
legale de la Consiliul Legislativ, Guvern, Consiliul Economic
∫i Social.
(2) Pentru celelalte proiecte de lege ∫i propuneri
legislative care se dezbat ∫i se adopt„, potrivit art. 75
alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, mai Ónt‚i de
Camera Deputa˛ilor, ca prim„ Camer„ sesizat„, competen˛a
decizional„ apar˛ine Senatului.
(3) Senatul, ca prim„ Camer„ sesizat„, se pronun˛„
asupra proiectelor de lege ∫i propunerilor legislative cu
care este sesizat, Ón termen de 45 de zile de la data
prezent„rii acestora Ón Biroul permanent. Pentru coduri ∫i
alte legi de complexitate deosebit„, termenul este de 60 de
zile de la data prezent„rii Ón Biroul permanent.
(4) Caracterul complex al legii se stabile∫te prin
hot„r‚rea plenului Senatului, la propunerea Biroului
permanent, av‚ndu-se Ón vedere elemente precum:
Óntinderea reglement„rii, importan˛a domeniului de
reglementare, implica˛iile deosebite Óntr-un anumit domeniu
∫i necesitatea aplic„rii unor norme comunitare.
(5) Œn situa˛ia ordonan˛elor de urgen˛„ ale Guvernului,
termenul este de 30 de zile, potrivit art. 115 alin. (5) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
(6) Dup„ adoptarea ori respingerea de c„tre Senat, ca
prim„ Camer„ sesizat„, a proiectului de lege sau a
propunerii legislative, acestea se trimit Camerei Deputa˛ilor,
care va decide definitiv.
(7) Œn cazul dep„∫irii termenelor prev„zute la alin. (3),
proiectul de lege sau propunerea legislativ„ se consider„
c„ a fost adoptat„ ∫i se Ónainteaz„ Camerei Deputa˛ilor,
care va decide definitiv.
(8) Termenele prev„zute la alin. (3) ∫i (5) se calculeaz„
potrivit art. 114.
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Art. 90 — (1) Œn vederea Óncadr„rii Ón termenele
prev„zute la art. 89 alin. (3) ∫i la art. 108, 109 ∫i 110 din
prezentul regulament, precum ∫i la art. 115 alin. (5) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, proiectele de lege ∫i
propunerile legislative se Ónainteaz„ Biroului permanent al
Senatului, care dispune:
a) sesizarea comisiilor permanente competente pentru
Óntocmirea avizelor sau a raportului, stabilind ∫i termenele
de depunere a acestora;
b) transmiterea proiectului de lege sau a propunerii
legislative Camerei Deputa˛ilor, Ón cazul Ón care o comisie
permanent„ apreciaz„ c„ Senatul nu este competent s„
dezbat„ ∫i s„ adopte proiectul, ca prim„ Camer„ sesizat„.
Œn aceste cazuri, avizul Comisiei juridice, de numiri,
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri este obligatoriu;
c) solicitarea avizului Consiliului Legislativ, al Consiliului
Economic ∫i Social ∫i al altor institu˛ii sau organisme care,
potrivit legii, au competen˛a de avizare, dac„ acesta nu a
fost dat;
d) distribuirea c„tre senatori a proiectelor sau
propunerilor legislative, a avizului Consiliului Legislativ, al
Consiliului Economic ∫i Social ∫i al altor institu˛ii ori
organisme care, potrivit legii, au competen˛a de avizare, a
hot„r‚rii Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón cazurile prev„zute de
Constitu˛ie, ∫i a punctului de vedere al Guvernului, Ón
cazurile cerute de lege, pentru propunerile legislative,
stabilind ∫i termenul de depunere a amendamentelor de
c„tre senatori, sub sanc˛iunea dec„derii.
(2) M„surile hot„r‚te de Biroul permanent se duc la
Óndeplinire de secretarul general, prin serviciile Senatului.
Termenele prev„zute pentru toate opera˛iunile reglementate
Ón acest articol se stabilesc de Biroul permanent, Ón func˛ie
de procedura ordinar„ sau procedura de urgen˛„.
(3) Propunerile legislative f„cute de cet„˛eni se distribuie
senatorilor ∫i sunt transmise comisiilor permanente
competente, Ómpreun„ cu hot„r‚rea Cur˛ii Constitu˛ionale
privind Óndeplinirea condi˛iilor pentru exercitarea ini˛iativei
legislative de c„tre cet„˛eni.
(4) Termenele prev„zute la alin. (1) ∫i (2), precum ∫i
cele prev„zute la art. 89, pentru avize, rapoarte ∫i
amendamente, nu pot fi mai scurte de 5 zile calendaristice,
pentru procedura ordinar„, ∫i de 3 zile calendaristice,
pentru procedura de urgen˛„.
Art. 91. — Toate proiectele ∫i propunerile legislative se
Ónregistreaz„ la Senat Ón ordinea primirii lor, se distribuie
senatorilor ∫i se public„ pe site-ul Senatului.
Art. 92. — (1) Proiectele ∫i propunerile legislative se
trimit, sub semn„tura pre∫edintelui Senatului, spre
dezbatere ∫i avizare comisiilor permanente competente.
(2) Examinarea proiectelor ∫i propunerilor legislative se
poate face ∫i la cererea altei comisii care se consider„
competent„, Ón condi˛iile art. 69.
Art. 93. — (1) Ini˛iatorul proiectului de lege sau al
propunerii legislative poate s„ Ó∫i retrag„ proiectul sau
propunerea p‚n„ la Ónceperea dezbaterilor generale, cu
aprobarea plenului.
(2) Œn cazul Ón care proiectul sau propunerea legislativ„
a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor, retragerea nu mai
poate fi f„cut„ din momentul sesiz„rii Senatului.
Art. 94. — (1) Dup„ examinarea proiectului de lege sau
a propunerii legislative, comisia permanent„ sesizat„ Ón
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fond Óntocme∫te un raport, care va cuprinde propuneri
motivate cu privire la adoptarea sau, dup„ caz, modificarea
ori respingerea proiectului de lege sau a propunerii
legislative examinate.
(2) Raportul se transmite Biroului permanent, care
dispune ∫i asigur„, prin secretarul general al Senatului,
difuzarea acestuia senatorilor, Guvernului ∫i ini˛iatorului, cu
cel pu˛in 3 zile lucr„toare Ónainte de data dezbaterii Ón
plen.
Art. 95. — Proiectele de lege sau propunerile legislative,
avizate potrivit art. 92 ∫i 94, se supun dezbaterii Senatului
Ón succesiunea prev„zut„ pe ordinea de zi aprobat„ de
acesta. Œnscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de lege ∫i
a propunerilor legislative se face Ón cel mult 5 zile de la
depunerea raportului comisiei permanente sesizate Ón fond,
Ón cazul Ón care Senatul este prima Camer„ sesizat„, ∫i Ón
cel mult 10 zile, Ón celelalte situa˛ii prev„zute la art. 75 din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
Art. 96. — (1) Amendamentele care implic„ modificarea
bugetului de stat sau a bugetului asigur„rilor sociale de
stat se trimit de pre∫edintele comisiei sesizate Ón fond la
Guvern, solicit‚ndu-se punctul de vedere al acestuia. Œn
cazul Ón care Guvernul nu transmite un punct de vedere
p‚n„ la data stabilit„ de comisie, se consider„ c„
amendamentul a fost acceptat.
(2) Concluziile examin„rii amendamentelor se includ Ón
raportul comisiei, iar amendamentele se anexeaz„ la
acesta.
Art. 97. — (1) Dezbaterea general„ a proiectului de
lege sau a propunerii legislative Óncepe cu prezentarea, de
c„tre ini˛iator sau, dup„ caz, de c„tre reprezentantul
acestuia, a motivelor care au condus la promovarea
proiectului sau a propunerii. Guvernul este reprezentat Ón
mod obligatoriu de un membru al s„u sau de un secretar
de stat.
(2) Dezbaterea continu„ cu prezentarea raportului
comisiei permanente sesizate Ón fond, de pre∫edintele,
vicepre∫edintele sau secretarul acesteia sau de un raportor
desemnat de comisie.
Art. 98. — (1) Œnainte de prezentarea punctului de
vedere al grupului parlamentar, senatorii pot adresa
Óntreb„ri ini˛iatorului proiectului de lege sau al propunerii
legislative.
(2) Pentru dezbaterea general„ a proiectului de lege
sau a propunerii legislative, fiecare grup parlamentar Ó∫i
desemneaz„ un singur reprezentant.
(3) Œn cazuri justificate, la cererea oric„rui senator,
Senatul poate aproba, cu votul deschis al majorit„˛ii
senatorilor prezen˛i, s„ se dea cuv‚ntul la dezbaterile
generale ∫i altor senatori.
(4) Pre∫edintele Senatului d„ cuv‚ntul reprezentan˛ilor
grupurilor parlamentare ∫i apoi, dup„ caz, celorlal˛i senatori,
Ón ordinea Ónscrierii lor la cuv‚nt. Pre∫edintele poate
propune Senatului limitarea timpului destinat dezbaterilor
generale, iar aceasta se hot„r„∫te cu votul deschis al
majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
Art. 99. — Ini˛iatorul proiectului de lege sau al
propunerii legislative ∫i raportorul comisiei sesizate Ón fond
au dreptul s„ ia cuv‚ntul Ónainte de Óncheierea dezbaterii
generale.
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Art. 100. — (1) Œn faza dezbaterii generale Ón plen a
proiectului sau a propunerii legislative nu pot fi propuse
amendamente.
(2) Œn cazuri deosebite, prin votul majorit„˛ii senatorilor
se poate aproba depunerea de amendamente ∫i Ón timpul
dezbaterii Ón plen a proiectului de lege sau a propunerii
legislative.
Art. 101. — (1) Dac„ prin raportul comisiei sesizate Ón
fond se propune respingerea proiectului sau a propunerii
legislative, dup„ Óncheierea dezbaterii generale pre∫edintele
cere Senatului s„ se pronun˛e prin vot.
(2) Dac„ prin raportul comisiei se propun dezbaterea ∫i
adoptarea proiectului de lege, iar Ón dezbaterile generale
se cere respingerea proiectului de lege, dup„ Óncheierea
acestora se supune votului Senatului mai Ónt‚i cererea de
respingere.
Art. 102. — (1) Dup„ dezbaterile generale, dac„
proiectul de lege nu a fost respins ∫i se constat„ c„ prin
raportul comisiei sesizate Ón fond nu s-au operat modific„ri
ori complet„ri la textele proiectului de lege sau propunerii
legislative, raportul ∫i proiectul de lege sau propunerea
legislativ„ se supun Ón Óntregime votului final.
(2) Œn cazurile Ón care comisia sesizat„ Ón fond a operat
modific„ri sau complet„ri la textele proiectului de lege sau
propunerii legislative, cuprinse Ón raportul acesteia,
pre∫edintele consult„ Senatul dac„ sunt observa˛ii la
acestea ∫i dezbaterile se fac numai asupra textelor la care
se refer„ aceste observa˛ii ∫i se rezolv„ prin vot.
(3) Œn cazurile Ón care sunt ∫i amendamente respinse de
comisie, se dezbat numai cele pentru care senatorul care
le-a propus cere sus˛inerea Ón plen ∫i se rezolv„ prin votul
majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
(4) Dup„ terminarea dezbaterilor asupra modific„rilor ∫i
complet„rilor operate de comisie, raportul Ón Óntregime se
supune votului ∫i, dup„ aceasta, proiectul de lege Ón
Óntregime se supune votului final.
(5) Raportul comisiei sesizate Ón fond se aprob„ sau se
respinge de Senat cu acela∫i cvorum cu care se aprob„
sau se respinge legea pentru care este Óntocmit.
Art. 103. — (1) La dezbaterile care au loc Ón condi˛iile
art. 102 senatorii pot lua cuv‚ntul pentru a exprima punctul
de vedere al grupului parlamentar din care fac parte sau
punctul lor de vedere.
(2) De asemenea, pot lua cuv‚ntul reprezentantul
Guvernului sau ini˛iatorul, precum ∫i reprezentan˛ii comisiei
sesizate Ón fond.
(3) Pre∫edintele poate supune spre aprobare Senatului
sistarea discu˛iilor la textele aflate Ón dezbatere.
Art. 104. — Œn cursul dezbaterilor senatorii, grupurile
parlamentare sau Guvernul pot pune Ón discu˛ie numai
amendamentele depuse Ón termen la comisie, Ón condi˛iile
procedurii prev„zute la art. 100 ∫i 102.
Art. 105. — Dac„ din dezbaterile desf„∫urate Ón
condi˛iile art. 102 rezult„ necesitatea reexamin„rii de c„tre
comisia sesizat„ Ón fond a unor texte, oricare senator
poate propune, iar plenul decide, prin votul deschis al
majorit„˛ii senatorilor prezen˛i, suspendarea dezbaterilor ∫i
trimiterea spre reexaminare a textelor Ón discu˛ie, comisia
pronun˛‚ndu-se de urgen˛„, prin raport suplimentar.
Art. 106. — (1) Discutarea textelor Ón condi˛iile art. 102
Óncepe cu cele prin care se propune eliminarea ∫i continu„

cu cele privind modificarea sau completarea acestora. Œn
cazul Ón care exist„ mai multe amendamente de acela∫i
fel, ele se supun la vot Ón ordinea Ón care au fost
prezentate.
(2) Senatul se va pronun˛a prin vot distinct asupra
fiec„rui amendament, Ón afar„ de cazul Ón care prin
adoptarea unuia se exclude acceptarea celorlalte.
SECﬁIUNEA a 4-a
Procedura de urgen˛„

Art. 107. — (1) La cererea Guvernului sau din proprie
ini˛iativ„, Senatul poate adopta proiecte de lege sau
propuneri legislative cu procedur„ de urgen˛„.
(2) Cererea pentru procedura de urgen˛„ se analizeaz„
de c„tre Biroul permanent ∫i se supune aprob„rii Senatului
Ón prima ∫edin˛„ de plen.
Art. 108. — Proiectele de lege ∫i propunerile legislative
se dezbat ∫i se adopt„ cu procedur„ de urgen˛„, de drept,
Ón urm„toarele situa˛ii:
a) ordonan˛e de urgen˛„;
b) Senatul a adoptat, ca prim„ Camer„ sesizat„, o
prevedere care intr„ Ón competen˛a sa decizional„,
prevedere neÓnsu∫it„ de Camera Deputa˛ilor, care a
retrimis proiectul pentru o nou„ dezbatere;
c) Camera Deputa˛ilor a adoptat, Ón calitate de Camer„
decizional„, un proiect de lege ce con˛ine anumite
prevederi care sunt de competen˛a decizional„ a Senatului;
d) proiectele de lege referitoare la armonizarea
legisla˛iei na˛ionale cu cea a Uniunii Europene sau a
Consiliului Europei;
e) proiectele de lege necesare Óndeplinirii obliga˛iei
Rom‚niei Ón calitate de membr„ NATO.
Art. 109. — (1) Senatorii, grupurile parlamentare,
comisiile permanente sau Guvernul pot prezenta
amendamente Ón scris, motivate, care se trimit comisiei
sesizate Ón fond, Ón termenele stabilite de Biroul
permanent. Œn acela∫i interval de timp, avizul Consiliului
Legislativ sau al altor autorit„˛i ori organisme care, potrivit
legii, au competen˛e de avizare se va trimite comisiei
sesizate Ón fond.
(2) Comisia sesizat„ Ón fond este obligat„ s„ depun„
raportul Ón termenul stabilit de Biroul permanent.
(3) Biroul permanent, dup„ primirea raportului comisiei
sesizate Ón fond, Ónscrie cu prioritate Ón proiectul ordinii de
zi proiectul de lege sau propunerea legislativ„.
(4) Senatul va limita durata dezbaterilor generale, dup„
care va trece la dezbaterea proiectului, Ón condi˛iile
art. 102.
Art. 110. — Senatul se pronun˛„ Ón termen de 30 de
zile asupra proiectelor de lege sau propunerilor legislative
prev„zute la art. 108.
Art. 111. — Œn cazul proiectului de lege privind
aprobarea ordonan˛ei de urgen˛„, dac„ Senatul nu se
pronun˛„ Ón termen de cel mult 30 de zile de la depunere,
aceasta este considerat„ adoptat„ ∫i se trimite Camerei
Deputa˛ilor.
Art. 112. — Œn cazul proiectelor de lege ∫i al
propunerilor legislative primite de la Camera Deputa˛ilor,
dac„ au fost operate modific„ri substan˛iale fa˛„ de
proiectul ini˛ial, pre∫edintele comisiei permanente sesizate
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Ón fond poate cere Biroului permanent solicitarea unui nou
aviz al Consiliului Legislativ.
SECﬁIUNEA a 5-a
Termene procedurale

Art. 113. — Œn perioadele de vacan˛„ parlamentar„ a
Senatului proiectele de lege ∫i propunerile legislative se
Ónregistreaz„ la data depunerii lor, iar termenele
procedurale de legiferare Óncep s„ curg„ de la data relu„rii
activit„˛ii Senatului Ón sesiune.
Art. 114. — Pentru propunerile legislative termenele de
legiferare curg de la data Ónregistr„rii acestora la Biroul
permanent, Ónso˛ite de avizele necesare.
Art. 115. — Pentru termenele procedurale
ale
procesului legislativ se iau Ón calcul numai zilele Ón care
Senatul lucreaz„ Ón plen sau Ón comisii permanente.
SECﬁIUNEA a 6-a
Desf„∫urarea ∫edin˛elor Senatului

Art. 116. — ™edin˛ele Senatului sunt publice, Ón afara
cazurilor Ón care, la cererea pre∫edintelui, a unui grup
parlamentar sau a cel pu˛in 20 de senatori, se hot„r„∫te,
cu votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i, ca acestea s„ fie
secrete.
Art. 117. — (1) La lucr„rile Senatului au acces
deputa˛ii, Ón calitate de ini˛iatori ai propunerilor legislative
aflate pe ordinea de zi, precum ∫i membrii Guvernului sau
reprezentan˛ii acestora Ónso˛i˛i de speciali∫ti ori de consilieri.
Dac„ li se solicit„ participarea, prezen˛a ini˛iatorilor ∫i a
membrilor Guvernului este obligatorie.
(2) La ∫edin˛ele publice ale Senatului pot asista
diploma˛i, reprezentan˛i ai presei, radioului ∫i televiziunii,
precum ∫i al˛i invita˛i, pe baza acredit„rii sau a invita˛iei
semnate de secretarul general al Senatului, Ón condi˛iile
stabilite de Biroul permanent. Cet„˛enii pot asista la
lucr„rile Senatului pe baza unor permise de acces
distribuite la cerere, Ón ordinea solicit„rii de c„tre cei
interesa˛i, Ón limita locurilor disponibile Ón spa˛iul destinat
publicului.
(3) Persoanele care asist„ la ∫edin˛„ trebuie s„
p„streze lini∫tea ∫i s„ se ab˛in„ de la orice manifestare de
aprobare sau dezaprobare, Ón caz contrar put‚nd fi
evacuate din sal„.
Art. 118. — (1) Senatorii sunt obliga˛i s„ fie prezen˛i la
lucr„rile Senatului. Prezen˛a este urm„rit„ de un secretar
al Biroului permanent al Senatului ∫i, dup„ caz, de
secretarul comisiei permanente.
(2) Senatorul care nu poate lua parte la ∫edin˛„ din
motive independente de voin˛a sa va anun˛a Biroul
permanent, men˛ion‚nd cauzele care Ól Ómpiedic„ s„
participe.
Art. 119. — Senatul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea, Ón plen,
pe comisii ∫i pe grupuri parlamentare, conform programului
de activitate propus de Biroul permanent ∫i aprobat de
Senat.
Art. 120. — (1) ™edin˛a Senatului este deschis„ de
pre∫edinte sau de vicepre∫edintele care Ól Ónlocuie∫te.
(2) Pre∫edintele este asistat de 2 secretari apar˛in‚nd,
de regul„, unul majorit„˛ii ∫i cel„lalt opozi˛iei.
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(3) Œnainte de Ónceperea dezbaterilor, pre∫edintele de
∫edin˛„ anun˛„ dac„ este Óntrunit cvorumul ∫i se supune
spre aprobare plenului Senatului proiectul ordinii de zi ∫i
programul de activitate.
Art. 121. — (1) Senatul adopt„ legi, hot„r‚ri, mo˛iuni ∫i
alte acte cu caracter politic, Ón prezen˛a majorit„˛ii
senatorilor.
(2) Œnainte de votare, liderii grupurilor parlamentare pot
cere pre∫edintelui Senatului verificarea Óntrunirii cvorumului
de ∫edin˛„.
(3) Œn cazul Ón care cvorumul legal nu este Óntrunit,
pre∫edintele Senatului suspend„ ∫edin˛a ∫i anun˛„ ziua ∫i
ora de reluare a lucr„rilor.
Art. 122. — Pre∫edintele Senatului conduce dezbaterile,
vegheaz„ la respectarea regulamentului ∫i la men˛inerea
ordinii Ón sala de ∫edin˛e.
Art. 123. — (1) Œnainte de Ónceperea dezbaterilor
generale, secretarii Óntocmesc lista cu senatorii care s-au
Ónscris la cuv‚nt.
(2) Senatorii iau cuv‚ntul Ón ordinea Ónscrierii pe list„,
numai atunci c‚nd le este dat de pre∫edintele Senatului.
(3) Reprezentan˛ilor Guvernului li se d„ cuv‚ntul Ón
orice faz„ a dezbaterii ∫i ori de c‚te ori solicit„ acest
lucru. Acela∫i drept Ól au ∫i reprezentan˛ii comisiilor
sesizate pentru raport de fond.
Art. 124. — Persoanele care iau cuv‚ntul Ón Senat
vorbesc numai de la tribuna acestuia sau de la
microfoanele special instalate; nici o persoan„ nu poate lua
cuv‚ntul dec‚t dac„ Ói este dat de pre∫edinte.
Art. 125. — (1) Pre∫edintele de ∫edin˛„ sau liderul unui
grup parlamentar are dreptul s„ propun„ Senatului limitarea
duratei lu„rilor de cuv‚nt sau sistarea discu˛iilor, Ón func˛ie
de desf„∫urarea dezbaterilor.
(2) Propunerile prev„zute la alin. (1) se adopt„ cu votul
deschis al senatorilor prezen˛i.
Art. 126. — (1) Pre∫edintele Senatului va da cuv‚ntul
oric‚nd unui senator pentru a r„spunde Óntr-o chestiune de
ordin personal, limit‚nd timpul acordat Ón acest scop.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care se
cere cuv‚ntul pentru aspecte de procedur„.
Art. 127. — (1) Senatorii ∫i celelalte persoane care iau
cuv‚ntul sunt obliga˛i s„ se refere exclusiv la chestiunea
Ón dezbatere pentru care s-au Ónscris la cuv‚nt ∫i s„
respecte regulile deontologiei parlamentare. Œn caz contrar,
pre∫edintele le atrage aten˛ia ∫i, dac„ nu se conformeaz„,
le retrage cuv‚ntul.
(2) Nu se admite dialogul dintre persoana Ónscris„ la
cuv‚nt ∫i ceilal˛i senatori.
Art. 128. — Pre∫edintele Ói cheam„ la ordine pe
senatorii care tulbur„ dezbaterile. El poate Óntrerupe ∫edin˛a
c‚nd tulburarea persist„ ∫i poate dispune evacuarea din
sal„, prin intermediul chestorilor, a persoanelor care
Ómpiedic„ Ón orice mod desf„∫urarea normal„ a lucr„rilor
Senatului.
Art. 129. — (1) Dezbaterile din ∫edin˛ele Senatului se
Ónregistreaz„ pe band„ magnetic„ ∫i se stenografiaz„.
(2) Stenogramele se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a II-a, cu excep˛ia celor privitoare la
∫edin˛ele secrete, care urmeaz„ regimul legii speciale.
(3) Senatorii au dreptul s„ verifice exactitatea
stenogramei prin confruntarea ei cu banda magnetic„, Ón
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cel mult 3 zile de la data ∫edin˛ei, Ónainte de publicarea
stenogramei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a.
SECﬁIUNEA a 7-a
Procedura de vot

Art. 130. — Legile, hot„r‚rile, mo˛iunile simple, precum
∫i celelalte acte se adopt„ de c„tre Senat prin vot.
Art. 131. — (1) Votul deschis se exprim„ public prin
ridicarea m‚inii, ridicare Ón picioare, apel nominal sau
electronic. Œn cazul legilor constitu˛ionale, votul deschis se
poate exprima ∫i prin coresponden˛„, Ón condi˛iile stabilite
de Regulamentul Comisiei de revizuire a Constitu˛iei.
(2) Votul prin ridicarea m‚inii sau prin ridicare Ón
picioare poate avea una dintre urm„toarele semnifica˛ii:
pentru, contra sau ab˛inere. Constatarea rezultatelor se
face de secretari ∫i se comunic„ de pre∫edinte.
Pre∫edintele Senatului sau liderul oric„rui grup parlamentar
poate cere renum„rarea voturilor.
(3) Votul prin apel nominal se desf„∫oar„ astfel:
pre∫edintele explic„ obiectul vot„rii ∫i sensul cuvintelor
pentru, contra ∫i ab˛inere, dup„ care unul dintre secretari
d„ citire numelui ∫i prenumelui fiec„rui senator, care
r„spunde pentru, contra sau ab˛inere. Dup„ terminarea
apelului se repet„ numele ∫i prenumele senatorilor care nu
au r„spuns la primul apel.
(4) Votul electronic se desf„∫oar„ prin conectarea unuia
dintre contactele care reprezint„ vot pentru, vot contra sau
ab˛inere. Rezultatul votului electronic se afi∫eaz„ la
comanda pre∫edintelui Senatului. Œn cazul unei defec˛iuni
tehnice, votul se repet„. Dac„ defec˛iunea persist„, se
recurge, dup„ caz, la celelalte modalit„˛i de vot. Cartela de
vot este netransmisibil„.
(5) Dac„ votul electronic este deschis, la solicitarea
oric„rui grup parlamentar se elibereaz„ c‚te o list„
cuprinz‚nd rezultatele votului. Œn acest caz lista se public„
pe site-ul Senatului.
Art. 132. — (1) Votul secret poate fi exprimat prin
buletine de vot, pentru alegerea sau numirea Ón unele
func˛ii, ori prin bile sau electronic, Ón cazul vot„rii legilor,
hot„r‚rilor sau mo˛iunilor.
(2) Procedura votului secret pe buletine de vot se face
Ón cabine de vot, amenajate prin grija secretarului general
al Senatului.
(3) Œn cazul votului, pe buletinul de vot se trec num„rul
de ordine, numele ∫i prenumele candidatului, func˛ia pentru
care acesta candideaz„ ∫i, dup„ caz, grupul parlamentar
din care face parte.
(4) Senatorul voteaz„ pentru, l„s‚nd neatinse pe
buletinul de vot numele ∫i prenumele persoanei dorite, sau
voteaz„ contra, ∫terg‚nd numele ∫i prenumele persoanei
respective. Buletinele de vot se introduc Ón urne.
(5) Sunt nule buletinele de vot care nu corespund
modelului prezentat, cele care nu poart„ ∫tampila de
control ∫i cele pe care au fost l„sate neatinse numele ∫i
prenumele unor candida˛i care, Ón acest mod, dep„∫esc
num„rul func˛iilor pentru care se face alegerea sau
numirea.
Art. 133. — Œn cazul Ón care prin prezentul regulament
nu se stabile∫te o anumit„ procedur„ de vot obligatorie,
procedura de vot se va hot„rÓ de Senat, la propunerea
pre∫edintelui sau a oric„rui senator.

Art. 134. — (1) Dac„ la alegerea sau numirea Ón
anumite func˛ii nu se ob˛ine num„rul necesar de voturi,
votul se reia conform reglement„rilor specifice. Œn caz de
paritate de voturi, procedura de votare se repet„.
(2) Œn situa˛iile Ón care votul este deschis, pre∫edintele
voteaz„ numai dup„ ce restul senatorilor ∫i-a exprimat
votul.
(3) Œn cursul vot„rii nu se acord„ dreptul de a lua
cuv‚ntul.
(4) Dup„ anun˛area rezultatului vot„rii, grupurile
parlamentare pot s„ explice felul Ón care au votat, printr-o
singur„ interven˛ie de maximum 3 minute.
Art. 135. — (1) Œn cazul votului secret exprimat prin
buletine de vot sau bile, se constituie o comisie de
num„rare ∫i validare a votului, format„ din c‚te un
reprezentant al fiec„rui grup parlamentar.
(2) Constatarea rezultatului Ón cazul votului cu bile sau
cu buletine de vot se face prin proces-verbal, Óncheiat de
c„tre comisia de num„rare ∫i validare.
Art. 136. — (1) Legile constitu˛ionale se adopt„ cu votul
unei majorit„˛i de cel pu˛in dou„ treimi din num„rul
senatorilor.
(2) Legile organice ∫i hot„r‚rile privind Regulamentul
Senatului se adopt„ cu votul majorit„˛ii senatorilor.
(3) Legile ordinare ∫i hot„r‚rile luate Ón procesul
legifer„rii se adopt„ cu votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
(4) Œn cazul legilor constitu˛ionale ∫i al legilor organice,
c‚nd pre∫edintele constat„, Ónainte de vot, c„ prezen˛a
senatorilor nu este asiguratorie pentru cvorumul de vot,
am‚n„ votul, stabilind ziua ∫i ora desf„∫ur„rii acestuia. O
nou„ am‚nare a votului nu poate dep„∫i termenul prev„zut
de Constitu˛ie pentru adoptarea legii.
(5) Dac„ prezentul regulament nu dispune altfel,
celelalte acte ale Senatului sau m„surile luate de acesta,
inclusiv raportul comisiei sesizate Ón fond, se adopt„ cu
votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i.
(6) Œnainte de votare, pre∫edintele de ∫edin˛„ poate cere
din proprie ini˛iativ„ sau la cererea unui grup parlamentar
verificarea cvorumului prin apel nominal sau prin num„rare
de c„tre secretari. Senatorii care nu Ó∫i exercit„ dreptul de
vot, dar care au fost prezen˛i Ón sala de ∫edin˛„ intr„ Ón
num„rul regulamentar de stabilire a cvorumului.
(7) Dac„ Ón sala de ∫edin˛„ nu se afl„ majoritatea
senatorilor, pre∫edintele am‚n„ votarea p‚n„ la Óntrunirea
cvorumului legal.
Art. 137. — (1) Votul final prive∫te ansamblul
reglement„rii.
(2) Votul final poate avea loc Óntr-o ∫edin˛„ consacrat„
acestui scop, Ón ordinea definitiv„rii proiectului de lege sau
a propunerii legislative.
Art. 138. — (1) Votul poate fi contestat numai de liderul
unui grup parlamentar, imediat dup„ anun˛area rezultatului
votului de c„tre pre∫edintele Senatului. Asupra contesta˛iei
Senatul se pronun˛„ prin votul majorit„˛ii senatorilor
prezen˛i. Contesta˛ia poate fi sus˛inut„ de un singur
vorbitor, Óntr-un interval de timp rezonabil, ∫i, Ón caz de
opozi˛ie, poate lua cuv‚ntul Óntr-un interval de timp egal,
de asemenea, un singur vorbitor din partea fiec„rui grup
parlamentar.
(2) Admiterea contesta˛iei are drept consecin˛„ repetarea
votului.
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Art. 139. — (1) Numirile, confirm„rile sau avizele pentru
numiri Ón func˛ii, care, potrivit Constitu˛iei ∫i legii, se fac de
c„tre Senat, se supun dezbaterii Senatului pe baza
raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i
valid„ri.
(2) Œn vederea Óntocmirii raportului, comisia va examina
propunerile de numiri, confirm„ri sau avize, av‚nd dreptul
de a chema pentru audiere candida˛ii.
(3) Candida˛ii vor fi invita˛i ∫i la dezbaterea Ón plen a
raportului, iar Senatul poate hot„rÓ audierea lor ∫i Ón plen.
SECﬁIUNEA a 8-a
Procedura pentru respingerea, reexaminarea
∫i promulgarea legii

Art. 140. — Proiectele de lege ∫i propunerile legislative
adoptate sau respinse de Senat, ca prim„ Camer„
sesizat„, se semneaz„ de pre∫edintele Senatului ∫i se
Ónainteaz„ Camerei Deputa˛ilor, Ón calitate de Camer„
decizional„. Guvernul va fi Ón∫tiin˛at despre aceasta.
Art. 141. — (1) Senatul se pronun˛„ asupra proiectelor
de lege ∫i propunerilor legislative ce intr„ Ón competen˛a
sa, ca prim„ Camer„ sesizat„, Ón termen de 45 de zile.
Pentru coduri sau alte legi de complexitate deosebit„
termenul este de 60 de zile. Asupra ordonan˛elor de
urgen˛„ Senatul se pronun˛„ Ón termen de 30 de zile de la
depunere.
(2) Œn cazul dep„∫irii termenelor prev„zute la alin. (1),
se consider„ c„ proiectul de lege sau propunerea
legislativ„ a fost adoptat„ Ón forma Ónaintat„ de ini˛iator. Œn
acest caz, adoptarea se anun˛„ Ón plenul Senatului, iar
proiectul de lege sau propunerea legislativ„ se transmite,
sub semn„tura pre∫edintelui Senatului, c„tre Camera
Deputa˛ilor, care va decide definitiv.
(3) Œn cazurile prev„zute la alin. (2), dac„ s-a adoptat
raport ∫i s-au dat avize ori amendamente, acestea se
Ónainteaz„ anexat proiectului de lege sau propunerii
legislative, ca material documentar.
Art. 142. — (1) Œn cazul Ón care Senatul, Ón calitate de
Camer„ decizional„, a adoptat f„r„ modific„ri un proiect de
lege sau o propunere legislativ„ primit„ de la Camera
Deputa˛ilor, aceasta va fi semnat„ de pre∫edintele
Senatului, va fi depus„ la secretarul general al Senatului
Ón vederea exercit„rii dreptului de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale ∫i va fi transmis„ Camerei Deputa˛ilor
pentru Óndeplinirea formalit„˛ilor de promulgare.
(2) Depunerea legii la secretarul general al Senatului se
face numai Ón zilele Ón care Senatul lucreaz„ Ón plen ∫i se
aduce la cuno∫tin˛„ senatorilor Ón aceea∫i zi, prin
prezentare Ón ∫edin˛a de plen ∫i prin afi∫are datat„ ∫i
certificat„ la avizierul general de la sala de ∫edin˛„.
Senatorii Ó∫i pot exercita dreptul de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, potrivit legii.
Art. 143. — (1) Œn cazul Ón care Senatul, ca prim„
Camer„ sesizat„, adopt„ o prevedere care, potrivit
dispozi˛iilor Constitu˛iei, intr„ Ón competen˛a sa decizional„,
prevederea este definitiv adoptat„ dac„ ∫i Camera
Deputa˛ilor este de acord. Œn caz contrar, numai pentru
prevederea respectiv„ legea se Óntoarce la Senat, care va
decide definitiv, Ón procedur„ de urgen˛„.
(2) Dispozi˛iile alin. (1) referitoare la Óntoarcerea legii se
aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i Ón cazul Ón care Senatul, Ón
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calitate de Camer„ decizional„, adopt„ o prevedere pentru
care competen˛a decizional„ apar˛ine Camerei Deputa˛ilor,
ca prim„ Camer„ sesizat„.
Art. 144. — Œn cazul Ón care Senatul respinge un
proiect de lege sau o propunere legislativ„, respins„
anterior de Camera Deputa˛ilor, respingerea este definitiv„,
iar proiectul de lege sau propunerea legislativ„ nu mai
poate fi readus„ Ón discu˛ia acestuia Ón cursul aceleia∫i
sesiuni parlamentare.
Art. 145. — (1) Œn cazurile de neconstitu˛ionalitate
constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, Senatul reexamineaz„ prevederile respective
pentru punerea lor de acord cu decizia Cur˛ii
Constitu˛ionale. Senatul dezbate pe baza raportului
Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri.
(2) Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplin„,
imunit„˛i ∫i valid„ri va cuprinde propuneri pentru punerea
de acord a prevederilor declarate neconstitu˛ionale cu
decizia Cur˛ii Constitu˛ionale. Raportul comisiei se dezbate
conform prevederilor art. 101—106. Cu aprobarea
Senatului, Ón urma dezbaterii raportului, Ón cuprinsul legii se
opereaz„ ∫i corel„rile tehnico-legislative necesare.
(3) Œn cazul unei obiec˛ii de neconstitu˛ionalitate asupra
tratatelor sau altor acorduri interna˛ionale, invocate potrivit
art. 146 lit. b) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
procedura parlamentar„ se suspend„ ∫i se reia dup„
publicarea deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale.
(4) Œn cazurile de neconstitu˛ionalitate constatate potrivit
art. 146 lit. b) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, Senatul
nu poate ratifica tratatul sau acordul interna˛ional declarat
ca fiind neconstitu˛ional.
(5) Œn cazurile de neconstitu˛ionalitate constatate potrivit
art. 147 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
dispozi˛iile declarate neconstitu˛ionale Ó∫i Ónceteaz„ efectele
juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Cur˛ii
Constitu˛ionale, dac„, Ón acest interval, Parlamentul sau
Guvernul, dup„ caz, nu pune de acord prevederile
declarate neconstitu˛ionale cu prevederile Constitu˛iei. Pe
durata acestui termen, dispozi˛iile constatate ca fiind
neconstitu˛ionale sunt suspendate de drept.
(6) Dispozi˛iile alin. (5) se aplic„ Ón mod corespunz„tor
∫i Ón cazul Ón care a fost declarat„ neconstitu˛ionalitatea
prevederilor din Regulamentul Senatului.
(7) Reexaminarea textelor declarate neconstitu˛ionale se
face Ónt‚i de prima Camer„ sesizat„.
Art. 146. — (1) Œn cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei
cere, Ónainte de promulgare, reexaminarea unei legi
adoptate prima dat„ de c„tre Senat, cererea va fi Ónscris„
Ón termen de cel mult 30 de zile Ón proiectul ordinii de zi a
Senatului.
(2) Reexaminarea legii pe baza cererii Pre∫edintelui
Rom‚niei se face cu respectarea procedurii legislative.
Art. 147. — Pentru legile adoptate, potrivit Constitu˛iei,
Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere, noua deliberare
se face tot Ón ∫edin˛„ comun„, conform Regulamentului
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
Art. 148. — Camera Deputa˛ilor face numerotarea legilor
adoptate de Parlament, Ón ordinea promulg„rii lor,
trimi˛‚ndu-le spre publicare la Monitorul Oficial al Rom‚niei.
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SECﬁIUNEA a 9-a
Procedura privind punerea sub urm„rire penal„
a membrilor Guvernului

Art. 149. — Senatul are dreptul s„ cear„ punerea sub
urm„rire penal„ a membrilor Guvernului, potrivit dispozi˛iilor
Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerial„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 150. — (1) Dezbaterea are loc pe baza raportului
Óntocmit fie de o comisie permanent„, ca urmare a unei
anchete desf„∫urate Ón condi˛iile art. 76, fie de o comisie
de anchet„. Dac„ ministrul are ∫i calitatea de senator,
cererea se trimite spre examinare Comisiei juridice, de
numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri, care va elabora Ón
cel mai scurt timp un raport pe care Ól Ónainteaz„
Senatului.
(2) Raportul comisiei se Ónscrie cu prioritate Ón proiectul
ordinii de zi.
(3) Hot„r‚rea se adopt„ cu votul majorit„˛ii senatorilor.
Art. 151. — Dac„ Senatul hot„r„∫te s„ cear„ punerea
sub urm„rire penal„ a unui membru al Guvernului,
pre∫edintele Senatului va adresa ministrului justi˛iei o
cerere pentru Ónceperea urm„ririi penale, potrivit legii. De
asemenea, va Ón∫tiin˛a Pre∫edintele Rom‚niei pentru
eventuala suspendare din func˛ie a acestuia.
Art. 152. — Œn cazul prev„zut la art. 151, dispozi˛iile
art. 116—135 se aplic„ corespunz„tor.
CAPITOLUL III
Mo˛iuni, Óntreb„ri, interpel„ri, inform„ri, peti˛ii
SECﬁIUNEA 1
Mo˛iuni simple

Art. 153. — (1) Mo˛iunea simpl„ exprim„ pozi˛ia
Senatului Óntr-o anumit„ problem„ de politic„ intern„ sau
extern„ ori, dup„ caz, cu privire la o problem„ ce a f„cut
obiectul unei interpel„ri.
(2) Mo˛iunea simpl„ poate fi ini˛iat„ de cel pu˛in o
p„trime din num„rul senatorilor.
(3) Mo˛iunea simpl„ trebuie s„ fie Óntocmit„
corespunz„tor actelor juridice ale Senatului ∫i s„ cuprind„
motivarea ∫i dispozitivul. Mo˛iunea se depune la
pre∫edintele de ∫edin˛„, Ón plenul Senatului.
Art. 154. — (1) P‚n„ la Óncheierea dezbaterii unei
mo˛iuni simple, semnatarii nu mai pot promova o alt„
mo˛iune Ón aceea∫i problem„.
(2) Dup„ primirea mo˛iunilor simple care au Óndeplinit
condi˛iile prev„zute de art. 153, pre∫edintele Senatului le
comunic„ de Óndat„ Guvernului ∫i le aduce la cuno∫tin˛„
plenului, dup„ care dispune afi∫area lor la sediul Senatului
∫i distribuirea lor senatorilor.
Art. 155. — (1) Pre∫edintele Senatului stabile∫te data
dezbaterii mo˛iunii simple, care nu poate dep„∫i 6 zile de
la depunerea acesteia, Ón∫tiin˛‚nd Guvernul asupra datei
stabilite.
(2) Pre∫edintele Senatului nu va supune dezbaterii
mo˛iunile simple care nu Óndeplinesc cerin˛ele prev„zute la
art. 153 ∫i nici pe cele care vizeaz„ finalit„˛i specifice
mo˛iunii de cenzur„, prezent‚nd Senatului motivele deciziei
sale.

(3) Mo˛iunile simple privind probleme de politic„ extern„
se supun dezbaterii numai Ónso˛ite de avizul Comisiei
pentru politic„ extern„ ∫i cu consultarea Ministerului
Afacerilor Externe. Aceast„ condi˛ie trebuie Óndeplinit„ Ón
termen de 3 zile de la depunerea mo˛iunii simple.
Art. 156. — (1) Dup„ Ónceperea dezbaterii mo˛iunii
simple, senatorii semnatari nu-∫i pot retrage adeziunea la
mo˛iune.
(2) La mo˛iunile simple prezentate nu pot fi propuse
amendamente.
(3) Dezbaterea se Óncheie prin supunerea la vot a
mo˛iunii simple Ón plenul Senatului.
(4) Nici o mo˛iune simpl„ nu poate fi supus„ votului
Ónainte de dezbaterea ei.
Art. 157. — (1) Dezbaterea mo˛iunii simple se face cu
respectarea dispozi˛iilor cuprinse Ón art. 116—129 ∫i se
adopt„ cu votul secret al majorit„˛ii senatorilor.
(2) Mo˛iunile simple adoptate de Senat se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i sunt obligatorii
pentru Guvern ∫i membrii s„i, precum ∫i pentru celelalte
persoane vizate.
SECﬁIUNEA a 2-a
Œntreb„ri

Art. 158. — (1) Senatorii pot adresa Óntreb„ri
Guvernului, mini∫trilor sau altor conduc„tori ai organelor
administra˛iei publice.
(2) Œntrebarea const„ Óntr-o simpl„ cerere de a r„spunde
dac„ un fapt este adev„rat, dac„ o informa˛ie este exact„,
dac„ Guvernul sau celelalte organe ale administra˛iei
publice Ón˛eleg s„ comunice Senatului informa˛iile sau
documentele solicitate ori dac„ Guvernul are inten˛ia de a
lua o hot„r‚re Óntr-o problem„ determinat„.
Art. 159. — Œn plenul Senatului nu pot fi formulate
Óntreb„ri care privesc probleme de interes personal sau
particular, Óntreb„ri care se refer„ la procese aflate pe rolul
instan˛elor judec„tore∫ti ori care pot afecta solu˛ionarea
unor cauze aflate Ón curs de judecat„, care urm„resc Ón
exclusivitate ob˛inerea unei consulta˛ii juridice sau tehnice
ori care privesc activitatea unor persoane care nu
Óndeplinesc func˛ii publice.
Art. 160. — (1) Senatorii pot adresa Óntreb„ri orale sau
scrise ∫i au dreptul s„ cear„ ca r„spunsul s„ le fie dat
oral Ón plenul Senatului sau Ón scris.
(2) Œntreb„rile scrise sau orale se depun Ón scris, prin
grupul parlamentar, la secretarul desemnat al Senatului, cel
mai t‚rziu p‚n„ la ora 10,00 a zilei de joi.
(3) Œntreb„rile se Ónregistreaz„ la secretarul desemnat al
Senatului, Ón ordinea Ón care au fost depuse.
(4) Œntreb„rile trebuie s„ aib„ un singur autor, iar un
senator nu poate adresa Óntr-o s„pt„m‚n„ mai mult de
dou„ Óntreb„ri.
(5) Œn cursul zilei de joi Óntreb„rile sunt transmise
ministrului delegat pentru rela˛ia cu Parlamentul,
men˛ion‚ndu-se tipul Óntreb„rii ∫i ce fel de r„spuns a
solicitat senatorul.
(6) Œn situa˛ia apari˛iei unor urgen˛e, senatorul poate
pune o Óntrebare ∫i Ón cadrul ∫edin˛ei destinate acestei
activit„˛i, urm‚nd ca r„spunsul s„ fie dat Ón ∫edin˛a
special„ de s„pt„m‚na urm„toare.
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Art. 161. — (1) Œntreb„rile orale se prezint„ Ón plenul
Senatului de c„tre autor, Óntr-un interval de timp de cel
mult un minut. R„spunsurile orale se dau imediat dup„ ce
a fost adresat„ Óntrebarea ∫i nu pot dep„∫i 3 minute.
Autorul Óntreb„rii poate interveni cu preciz„ri sau
comentarii, f„r„ a dep„∫i dou„ minute, iar r„spunsul la
replic„ va fi dat Ón acela∫i interval de timp. Nici o alt„
interven˛ie pe marginea Óntreb„rii respective nu mai poate
avea loc. R„spunsul la Óntrebarea oral„ poate fi am‚nat
pentru s„pt„m‚na urm„toare numai Ón cazuri temeinic
justificate.
(2) Œn situa˛ia Ón care cel c„ruia Ói este adresat„
Óntrebarea oral„ nu este prezent, r„spunsul va fi dat Ón
∫edin˛a din s„pt„m‚na urm„toare. Pre∫edintele Senatului
informeaz„ primul-ministru cu privire la r„spunsurile
am‚nate.
(3) R„spunsurile orale la Óntreb„rile scrise se dau dup„
ce s-au epuizat Óntreb„rile. La Óntreb„rile la care s-a cerut
r„spuns oral nu se r„spunde dac„ senatorul care a
adresat Óntrebarea nu se afl„ Ón sal„.
(4) R„spunsurile scrise se transmit senatorului Ón cel
mult 15 zile.
(5) Œntreb„rile ∫i r„spunsurile se consemneaz„ Ón
stenograma ∫edin˛ei ∫i se public„ odat„ cu aceasta Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a. Œntreb„rile la
care nu s-a r„spuns sunt comunicate ∫i primului-ministru ∫i
se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a,
la sf‚r∫itul fiec„rei sesiuni ordinare.
SECﬁIUNEA a 3-a
Interpel„ri

Art. 162. — (1) Interpelarea const„ Óntr-o cerere
adresat„ Guvernului sau unui membru al acestuia de c„tre
unul ori mai mul˛i senatori sau de un grup parlamentar,
prin care se solicit„ explica˛ii asupra politicii Guvernului Ón
probleme importante ale activit„˛ii sale interne sau externe.
(2) Interpel„rile se fac Ón scris, ar„t‚ndu-se obiectul ∫i
motivarea acestora, f„r„ nici o dezvoltare, ∫i se depun la
secretarul desemnat al Senatului.
Art. 163. — (1) Interpel„rile se Ónscriu, Ón ordinea
prezent„rii, Óntr-un registru special ∫i se afi∫eaz„ la sediul
Senatului.
(2) Interpel„rile se prezint„ Ón ∫edin˛„ public„ de c„tre
autor, dup„ care pre∫edintele Senatului le transmite
primului-ministru.
(3) Biroul permanent stabile∫te o zi din s„pt„m‚n„
consacrat„ prezent„rii ∫i dezbaterii interpel„rilor ∫i
Óntreb„rilor.
(4) Guvernul ∫i fiecare dintre membrii s„i sunt obliga˛i
s„ r„spund„ la interpel„ri Ón cel mult dou„ s„pt„m‚ni.
Pentru motive temeinice, Senatul poate acorda un termen
de cel mult 3 s„pt„m‚ni.
Art. 164. — (1) Œn ∫edin˛a consacrat„ dezbaterii
interpel„rii se d„ cuv‚ntul autorului pentru 3 minute ∫i apoi
celui interpelat pentru 5 minute. Dac„ r„spunsul la
interpelare d„ na∫tere unei replici, se d„ cuv‚ntul Ón
aceea∫i ordine ∫i pentru acelea∫i durate de timp.
Pre∫edintele Senatului poate limita lu„rile de cuv‚nt.
(2) R„spunsurile la interpel„rile adresate Guvernului se
prezint„ de primul-ministru sau de reprezentantul acestuia.
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R„spunsul la interpel„rile adresate membrilor Guvernului se
prezint„ de ministru sau, dup„ caz, de un secretar de stat.
(3) Timpul total afectat interpel„rilor se Ómparte pe
grupuri parlamentare, Ón conformitate cu ponderea acestora.
Art. 165. — Senatul poate adopta o mo˛iune prin care
s„-∫i exprime pozi˛ia cu privire la problema ce a f„cut
obiectul interpel„rii, cu respectarea prevederilor art. 153—157.
SECﬁIUNEA a 4-a
Informarea Senatului ∫i a senatorilor

Art. 166. — (1) Pre∫edintele Senatului poate solicita
Guvernului ∫i celorlalte organe ale administra˛iei publice, Ón
cadrul controlului parlamentar asupra activit„˛ii acestora,
informa˛iile ∫i documentele necesare.
(2) Pre∫edin˛ii comisiilor permanente pot solicita de la
organele prev„zute la alin. (1) informa˛iile ∫i documentele
necesare referitoare la domeniul lor de activitate.
(3) Fiecare senator are dreptul de a cere informa˛iile ∫i
documentele men˛ionate, prin intermediul pre∫edintelui
Senatului sau al pre∫edin˛ilor comisiilor.
(4) Solicitarea inform„rii este obligatorie Ón cazul Ón care
o ini˛iativ„ legislativ„ implic„ modificarea prevederilor
bugetului de stat sau ale bugetului asigur„rilor sociale de
stat.
(5) Autorit„˛ile prev„zute la alin. (1) sunt obligate s„
r„spund„ Ón termen de cel mult 10 zile. Œn situa˛ii
excep˛ionale Ón care r„spunsul necesit„ date suplimentare,
acestea au obliga˛ia de a declara Ón scris c„ interesul
public nu le permite s„ r„spund„ la timp ∫i de a cere un
termen suplimentar care nu poate dep„∫i 30 de zile. Œn
cazul Ón care autorit„˛ile nu r„spund Ón termenele
prev„zute la solicitarea senatorului interesat, pre∫edintele
Senatului sau pre∫edintele comisiei, dup„ caz, poate cere
invitarea lor Ón plenul Senatului.
(6) Refuzul nejustificat de a r„spunde la solicit„rile
prev„zute Ón alineatele precedente atrage, dup„ caz,
r„spunderea juridic„ potrivit legii. Pre∫edintele Senatului
poate sesiza autorit„˛ile competente, la solicitarea
senatorului interesat.
Art. 167. — (1) Œn cazul Ón care informa˛iile sau
documentele solicitate privesc, potrivit legii, secrete de stat,
Guvernul informeaz„ Senatul despre aceasta, iar Senatul
decide Ón ∫edin˛„ secret„.
(2) Documentele primite se restituie organului respectiv,
dup„ consultare.
SECﬁIUNEA a 5-a
Peti˛ii

Art. 168. — (1) Oricine are dreptul de a se adresa cu
peti˛ii Senatului. Peti˛iile vor fi prezentate Ón scris ∫i
semnate, preciz‚ndu-se domiciliul peti˛ionarului sau al unuia
dintre peti˛ionari.
(2) Peti˛iile se Ónscriu Ón registrul general al Senatului,
Ón ordinea primirii, consemn‚ndu-se num„rul de
Ónregistrare, numele, prenumele, domiciliul peti˛ionarului ∫i
obiectul cererii.
Art. 169. — (1) Peti˛iile Ónregistrate se repartizeaz„,
spre solu˛ionare, de c„tre unul dintre vicepre∫edin˛ii
Senatului, desemnat de pre∫edinte, comisiei permanente
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competente, potrivit obiectului peti˛iei, ori senatorilor c„rora
le-au fost personal adresate.
(2) Orice membru al Senatului poate lua cuno∫tin˛„ de
con˛inutul unei peti˛ii, adres‚ndu-se Ón acest scop
pre∫edintelui comisiei c„reia i-a fost repartizat„.
(3) Senatorul c„ruia Ói sunt adresate peti˛ii le va
transmite spre solu˛ionare autorit„˛ilor publice competente.
Art. 170. — (1) Comisia va decide care sunt peti˛iile a
c„ror rezolvare nu sufer„ am‚nare, sesiz‚nd de Óndat„
autorit„˛ile publice competente, ∫i va informa, Ón toate
cazurile, petentul despre solu˛ia promovat„. Pentru celelalte
peti˛ii, comisia va decide, Ón cel mult 10 zile de la
Ónregistrarea lor, dac„ le va trimite unei autorit„˛i publice
competente ori le va clasa. Œn cazuri deosebite, problema
ce face obiectul peti˛iei se prezint„ Senatului.
(2) Autorit„˛ile publice sesizate au obliga˛ia s„ informeze
Senatul, Ón scris, Ón termen de cel mult 30 de zile, despre
solu˛ia adoptat„.
(3) Peti˛ionarului i se aduce la cuno∫tin˛„ solu˛ia
adoptat„.
(4) Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea
corup˛iei ∫i peti˛ii va prezenta trimestrial Biroului permanent
un raport asupra peti˛iilor primite ∫i asupra modului de
solu˛ionare a acestora; acela∫i raport va fi prezentat
plenului Senatului la Ónceputul fiec„rei sesiuni.
(5) Œn raport se vor face men˛iuni cu privire la solu˛iile
date de autorit„˛ile publice la peti˛iile care le-au fost trimise
spre solu˛ionare.
SECﬁIUNEA a 6-a
Declara˛ii politice

Art. 171. — (1) Œn fiecare s„pt„m‚n„, Biroul permanent
aloc„ o anumit„ perioad„ de timp dintr-o zi de ∫edin˛„
pentru declara˛ii politice sau alte interven˛ii ale senatorilor.
(2) Declara˛iile politice sau alte interven˛ii ale senatorilor
se fac Ón nume propriu sau Ón numele grupului
parlamentar.
(3) Œn raport cu con˛inutul lor, declara˛iile politice sau
alte interven˛ii ale senatorilor pot da dreptul la replic„
senatorilor, grupurilor parlamentare ∫i autorit„˛ilor vizate.
(4) Œn cazul Ón care tematica ∫i con˛inutul declara˛iilor
politice sau ale altor interven˛ii ale senatorilor vizeaz„
activitatea ∫i politica Guvernului, extrasul respectiv din
stenogram„ va fi transmis ministrului delegat pentru rela˛ia
cu Parlamentul.
CAPITOLUL IV
Statutul senatorului
SECﬁIUNEA 1
Imunitatea parlamentar„

Art. 172. — (1) Senatorii se bucur„ de imunitate
parlamentar„ pe toat„ durata exercit„rii mandatului.
(2) Imunitatea parlamentar„ are ca scop garantarea
libert„˛ii de exprimare a senatorului ∫i protejarea acestuia
Ómpotriva urm„ririlor judiciare respective, abuzive sau
∫icanatoare.

(3) Senatorii nu pot fi tra∫i la r„spundere juridic„ pentru
voturile sau pentru opiniile politice exprimate Ón exercitarea
mandatului.
(4) Œn temeiul art. 72 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, senatorii pot fi urm„ri˛i ∫i trimi∫i Ón judecat„
penal„ pentru fapte care nu au leg„tur„ cu voturile sau cu
opiniile politice exprimate Ón exercitarea mandatului, dar nu
pot fi perchezi˛iona˛i, re˛inu˛i sau aresta˛i f„r„ Óncuviin˛area
Senatului, dup„ ascultarea lor. Urm„rirea ∫i trimiterea Ón
judecat„ penal„ se pot face numai de c„tre Parchetul de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. Competen˛a de
judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
(5) Œn caz de infrac˛iune flagrant„, senatorii pot fi re˛inu˛i
∫i supu∫i perchezi˛iei. Ministrul justi˛iei Ól va informa
neÓnt‚rziat pe pre∫edintele Senatului asupra re˛inerii ∫i
perchezi˛iei. Œn cazul Ón care Senatul constat„ c„ nu exist„
temei pentru re˛inere, va dispune imediat revocarea acestei
m„suri.
(6) Cererea de autorizare a trimiterii Ón judecat„, penal„
ori contraven˛ional„, precum ∫i cererea de re˛inere, de
arestare sau de perchezi˛ie se adreseaz„ pre∫edintelui
Senatului de ministrul justi˛iei.
(7) Pre∫edintele Senatului aduce cererea la cuno∫tin˛„
senatorilor Ón ∫edin˛„ public„, dup„ care o trimite de Óndat„
Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri,
spre examinare, care va stabili dac„ a fost sau nu a fost
f„cut„ Ón scopul de a-l abate pe senator de la exerci˛iul
func˛iei sale. Hot„r‚rea comisiei se adopt„ prin votul secret
al majorit„˛ii membrilor acesteia.
(8) Biroul permanent al Senatului supune spre
dezbatere ∫i aprobare plenului raportul comisiei, temeinic
motivat, Ón termen de 15 zile de la data depunerii lui.
(9) Cererile de re˛inere, de arestare, de perchezi˛ie se
Ónscriu cu prioritate pe ordinea de zi.
Art. 173. — Senatul hot„r„∫te asupra cererii cu votul
secret al majorit„˛ii membrilor s„i.
SECﬁIUNEA a 2-a
Conflictul de interese, constatarea incompatibilit„˛ilor
∫i alte interdic˛ii

Art. 174. — (1) Senatorii depun o declara˛ie de
interese, pe propria r„spundere, cu privire la func˛iile ∫i
activit„˛ile pe care le desf„∫oar„, cu excep˛ia celor legate
de mandatul sau func˛ia public„ pe care o exercit„.
(2) Prin conflict de interese se Ón˛elege situa˛ia Ón care
senatorul are un interes personal de natur„ patrimonial„,
care ar influen˛a Óndeplinirea cu obiectivitate a atribu˛iilor
care Ói revin potrivit Constitu˛iei ∫i altor acte normative.
(3) Func˛iile ∫i activit„˛ile care se includ Ón declara˛ia de
interese sunt:
a) func˛iile Ón cadrul unor asocia˛ii, funda˛ii sau alte
organiza˛ii neguvernamentale ori partide politice;
b) activit„˛i profesionale remunerate;
c) calitatea de ac˛ionar sau asociat la societ„˛ile
comerciale, inclusiv b„nci sau alte institu˛ii de credit,
societ„˛i de asigurare ∫i financiare.
(4) Senatorii care nu Óndeplinesc alte func˛ii sau nu
desf„∫oar„ alte activit„˛i dec‚t cele legate de mandatul ori
func˛ia pe care o exercit„ depun o declara˛ie Ón acest
sens.
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Art. 175. — (1) Declara˛ia de interese se depune Ón
termen de 15 zile de la data valid„rii mandatului ori, dup„
caz, de la data numirii Ón func˛ie.
(2) Declara˛ia de interese se actualizeaz„ ori de c‚te
ori intervin schimb„ri care, potrivit art. 174 alin. (3), trebuie
Ónscrise Ón aceste declara˛ii. Actualizarea se face Ón termen
de 30 de zile de la data Ónceperii, modific„rii sau Óncet„rii
func˛iilor sau activit„˛ilor.
Art. 176. — (1) Declara˛iile de interese sunt publice ∫i
se depun la secretarul general al Senatului.
(2) Numele senatorilor care, Ón mod nejustificat, nu
depun declara˛ia de interese se public„ pe pagina de
Internet a Senatului.
(3) Eviden˛a declara˛iilor de interese se consemneaz„
Óntr-un registru special, numit Registrul declara˛iilor de
interese, care se p„streaz„ la secretarul general al
Senatului.
Art. 177. — (1) Calitatea de senator este incompatibil„
cu exercitarea oric„rei func˛ii publice de autoritate, cu
excep˛ia celei de membru al Guvernului.
(2) Prin func˛iile publice de autoritate incompatibile cu
calitatea de senator se Ón˛elege func˛ii din administra˛ia
public„ asimilate celor de ministru, func˛iile de secretar de
stat, subsecretar de stat ∫i secretar de stat din cadrul
organelor de specialitate din subordinea Guvernului sau a
ministerelor, func˛iile din Administra˛ia Preziden˛ial„, din
aparatul de lucru al Parlamentului ∫i al Guvernului, func˛ii
de conducere specifice ministerelor, celorlalte autorit„˛i ∫i
institu˛ii publice, func˛ii de consilieri locali ∫i consilieri
jude˛eni, de prefec˛i ∫i subprefec˛i ∫i celelalte func˛ii de
conducere din aparatul propriu al prefecturilor, func˛iile de
primar, viceprimar ∫i secretar ai unit„˛ilor administrativteritoriale, func˛iile de conducere ∫i execu˛ie din serviciile
publice descentralizate ale ministerelor ∫i celorlalte organe
din unit„˛ile administrativ-teritoriale ∫i din aparatul propriu ∫i
serviciile publice ale consiliilor jude˛ene ∫i consiliilor locale,
precum ∫i func˛iile care, potrivit legii, nu permit persoanelor
care le de˛in s„ candideze Ón alegeri.
(3) Calitatea de senator este, de asemenea,
incompatibil„ cu:
a) func˛ia de pre∫edinte, vicepre∫edinte, director,
administrator, membru al consiliului de administra˛ie sau
cenzor la societ„˛i comerciale, inclusiv b„nci sau alte
institu˛ii de credit, societ„˛i de asigurare ∫i financiare,
precum ∫i la institu˛ii publice;
b) func˛ia de pre∫edinte sau de secretar al adun„rilor
generale ale ac˛ionarilor sau asocia˛ilor la societ„˛ile
comerciale prev„zute la lit. a);
c) func˛ia de reprezentant al statului Ón adun„rile
generale ale societ„˛ilor comerciale prev„zute la lit. a);
d) func˛ia de manager sau membru al consiliilor de
administra˛ie ale regiilor autonome, companiilor ∫i
societ„˛ilor na˛ionale;
e) calitatea de comerciant, persoan„ fizic„;
f) calitatea de membru al unui grup de interes
economic;
g) func˛ia public„ Óncredin˛at„ de un stat str„in, cu
excep˛ia acelor func˛ii prev„zute Ón acordurile ∫i conven˛iile
la care Rom‚nia este parte.
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(4) Alte incompatibilit„˛i dec‚t cele prev„zute la
alin. (1)—(3) sunt stabilite prin lege organic„.
Art. 178. — Senatorii pot exercita func˛ii sau activit„˛i Ón
domeniul didactic, al cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i al crea˛iei literarartistice, precum ∫i Ón alte domenii prev„zute de lege.
Art. 179. — (1) Senatorul care se afl„ Ón una dintre
incompatibilit„˛ile prev„zute la art. 177 va demisiona din
func˛iile care sunt incompatibile cu mandatul de senator, Ón
termen de 10 zile de la data apari˛iei cazului de
incompatibilitate.
(2) Dup„ expirarea termenului prev„zut la alin. (1),
senatorul care continu„ s„ se afle Óntr-un caz de
incompatibilitate este considerat demisionat din func˛ia de
senator. Demisia se aduce la cuno∫tin˛a plenului Senatului
∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 180. — Locul vacant va fi ocupat de c„tre
supleantul imediat urm„tor de pe lista partidului, forma˛iunii
politice ori alian˛ei acestora, dac„ p‚n„ la data valid„rii
mandatului partidul sau forma˛iunea politic„ pentru care a
candidat confirm„ Ón scris c„ apar˛ine acesteia. Asupra
legalit„˛ii alegerii supleantului Comisia juridic„, de numiri,
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri va prezenta Senatului un
raport.
Art. 181. — Œn cursul termenului prev„zut la art. 179
alin. (1), senatorul trebuie s„ declare Ón scris la Biroul
permanent orice activitate care se Óncadreaz„ Ón
incompatibilit„˛ile prev„zute de lege.
Art. 182. — Schimb„rile intervenite Ón activitatea
senatorului pe durata exercit„rii mandatului se aduc la
cuno∫tin˛a Biroului permanent, Ón scris, Ón cel mult 10 zile
de la data apari˛iei acestora.
Art. 183. — (1) Cazurile de incompatibilitate vor fi
trimise spre examinare Comisiei juridice, de numiri,
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului, care va Óntocmi
un raport. Propunerile comisiei se aprob„ de Senat cu
votul majorit„˛ii membrilor s„i.
(2) Dac„ senatorul a f„cut s„ Ónceteze cauza de
incompatibilitate dup„ sesizarea comisiei, se va lua act
despre aceasta Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei, iar asemenea
cazuri nu se trec Ón raportul comisiei.
Art. 184. — Eviden˛a situa˛iilor prev„zute la art. 177—183
se ˛ine la secretarul general al Senatului.
Art. 185. — (1) Se interzice folosirea de c„tre senatori
Ón interes privat a simbolurilor care au leg„tur„ cu exerci˛iul
demnit„˛ii sau func˛iei acestora.
(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi
numele Ónso˛it de calitatea de senator, Ón orice form„ de
publicitate a unui agent economic rom‚n sau str„in,
precum ∫i a vreunui produs comercial, na˛ional sau str„in.
(3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi
imaginea public„, numele, semn„tura senatorului pentru
orice form„ de publicitate privitoare la o activitate care
aduce profit, cu excep˛ia publicit„˛ii gratuite pentru scopuri
caritabile.
(4) Se interzice senatorilor folosirea sau exploatarea
direct„ ori indirect„ a informa˛iilor care nu sunt publice,
ob˛inute Ón leg„tur„ cu exercitarea atribu˛iilor, Ón scopul
ob˛inerii de avantaje pentru ei sau pentru al˛ii.
(5) Senatorii au obliga˛ia s„-∫i declare averea, Ón termen
de 15 zile, potrivit legii.
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SECﬁIUNEA a 3-a
Exercitarea mandatului de senator

Art. 186. — (1) Senatorii intr„ Ón exerci˛iul mandatului
la data Óntrunirii legale a Senatului, sub condi˛ia valid„rii ∫i
a depunerii jur„m‚ntului.
(2) Dup„ constituirea legal„ a Senatului, fiecare senator
va depune, Ón fa˛a plenului Senatului, Óntrunit Ón ∫edin˛„
solemn„, jur„m‚ntul de credin˛„ fa˛„ de ˛ar„ ∫i popor:
îJur credin˛„ patriei mele, Rom‚nia.
Jur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii.
Jur s„ ap„r democra˛ia, drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale
ale cet„˛enilor, suveranitatea, independen˛a, unitatea ∫i
integritatea teritorial„ a Rom‚niei.
Jur s„-mi Óndeplinesc cu onoare ∫i fidelitate mandatul
Óncredin˛at de popor.
A∫a s„ m„ ajute Dumnezeu!“
Jur„m‚ntul de credin˛„ se poate depune ∫i f„r„ formula
religioas„, aceasta put‚nd fi Ónlocuit„ cu formula: îJur pe
onoare ∫i con∫tiin˛„“, care prefa˛eaz„ jur„m‚ntul.
Art. 187. — (1) Dup„ validare, pe durata exercit„rii
mandatului, senatorilor li se elibereaz„ legitima˛ia de
membru al Senatului, semnat„ de pre∫edintele acestuia.
(2) De asemenea, senatorii vor avea un Ónsemn
distinctiv al calit„˛ii lor de reprezentan˛i ai poporului, cu
dreptul de a-l purta pe toat„ durata exercit„rii mandatului.
Modelul Ónsemnului se stabile∫te de c„tre Biroul permanent,
iar cheltuielile pentru confec˛ionarea acestuia se suport„
din bugetul Senatului.
(3) Legitima˛ia ∫i Ónsemnul se pot p„stra de senator
dup„ Óncetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(4) Pe durata exercit„rii mandatului, senatorii ∫i membrii
lor de familie beneficiaz„ de pa∫aport diplomatic.
Art. 188. — (1) Calitatea de senator Ónceteaz„ la data
Óntrunirii legale a Senatului nou-ales, precum ∫i Ón caz de
demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de
incompatibilitate ori de deces.
(2) Œn cazul Ón care un senator demisioneaz„, el poate
reveni asupra demisiei p‚n„ la publicarea Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a hot„r‚rii Senatului de
vacantare a mandatului, dac„ urm„torul propus pe lista
forma˛iunii din partea c„reia a candidat nu a fost validat Ón
plen.
Art. 189. — (1) Pentru exercitarea mandatului de
senator, Ón circumscrip˛iile electorale se organizeaz„, pentru
fiecare senator, c‚te un birou senatorial, av‚nd ca personal
Óncadrat un ∫ef de birou senatorial, un secretar ∫i un ∫ofer,
personal care face parte din aparatul Senatului.
(2) Œncadrarea personalului birourilor senatoriale se face
cu contract de munc„ pe durat„ determinat„, de secretarul
general al Senatului, la propunerea senatorilor Ón cauz„.
(3) Pe timpul c‚t Óndepline∫te aceast„ activitate,
personalul angajat se consider„ deta∫at sau, dup„ caz,
transferat Ón interesul serviciului, Ón condi˛iile legisla˛iei
muncii.
(4) Contractul de munc„ al personalului birourilor
senatoriale Ónceteaz„ la cererea senatorului sau, Ón cazul
Ón care titularului mandatului Ói Ónceteaz„ calitatea de
senator, la data la care noul titular solicit„ aceasta.
Art. 190. — (1) Senatorii primesc drepturile b„ne∫ti,
potrivit legii.

(2) Senatorii primesc indemniza˛ia lunar„ ∫i celelalte
drepturi, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón exerci˛iul mandatului ∫i
p‚n„ la Óncetarea acestuia.
Art. 191. — Pe durata exercit„rii mandatului de senator,
contractul de munc„ al acestuia se suspend„, cu excep˛ia
cazurilor Ón care Biroul permanent decide altfel, la cererea
Senatului ∫i cu avizul unit„˛ii ∫i al Comisiei juridice, de
numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului.
SECﬁIUNEA a 4-a
Concedii, absen˛e, demisii

Art. 192. — Nici un senator nu poate lipsi nemotivat de
la ∫edin˛ele Senatului sau ale comisiei din care face parte
ori de la celelalte activit„˛i specifice Óndeplinirii mandatului
de senator.
Art. 193. — (1) Concediile se acord„ pentru motive de
boal„ sau interese personale.
(2) Concediile de boal„ se acord„ pe baza certificatului
medical.
(3) Pentru interese personale se pot acorda, Ón timpul
unei sesiuni, cel mult 8 zile de concediu cu plata
indemniza˛iei, iar peste aceast„ durat„, concedii f„r„ plat„,
care se pot efectua integral sau Ón mai multe tran∫e.
Concediile p‚n„ la 4 zile se aprob„ de pre∫edintele
Senatului, iar cele cu o durat„ mai mare de 4 zile, de
c„tre Biroul permanent.
(4) Fiecare cerere de concediu pentru interese
personale va avea men˛ionat, de c„tre unul dintre secretarii
Senatului, num„rul zilelor de concediu efectuate de
senatorul respectiv.
Art. 194. — (1) Senatorii pot demisiona prin cerere
scris„, adresat„ pre∫edintelui.
(2) Pre∫edintele Senatului, Ón ∫edin˛„ public„, Óntreab„
senatorul dac„ st„ruie Ón cererea de demisie ∫i, dac„
r„spunsul este afirmativ ori dac„ senatorul nu se prezint„
pentru a r„spunde, cu toate c„ a fost Ón∫tiin˛at, declar„
locul vacant.
SECﬁIUNEA a 5-a
Deontologia parlamentar„; abateri ∫i sanc˛iuni

Art. 195. — Constituie abateri disciplinare s„v‚r∫ite de
senatori urm„toarele fapte, dac„, potrivit legii, nu constituie
infrac˛iuni:
a) Ónc„lcarea dispozi˛iilor privind Óndatoririle senatorului
prev„zute de Constitu˛ie ∫i de legea statutului deputa˛ilor ∫i
al senatorilor;
b) Ónc„lcarea jur„m‚ntului de credin˛„;
c) nerespectarea prevederilor Regulamentului Senatului;
d) exercitarea abuziv„ a mandatului de senator;
e) comportamentul injurios sau calomniator la adresa
unui parlamentar ori a altui demnitar Ón ∫edin˛ele de plen,
de comisii sau de birou ori Ón afara acestora, dar cu
privire la exercitarea mandatului de senator;
f) absentarea, nemotivat„ ∫i Ón mod repetat, de la
lucr„rile Senatului.
Art. 196. — Abaterile de la deontologia parlamentar„ se
sanc˛ioneaz„ cu:
a) aten˛ionare;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuv‚ntului;
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d) Óndep„rtarea din sal„ pe durata ∫edin˛ei;
e) avertisment public — scris.
Art. 197. — (1) Abaterile ∫i sanc˛iunile prev„zute la
art. 195, respectiv la art. 196 lit. a)—d), se constat„ ∫i se
aplic„ de c„tre pre∫edintele de ∫edin˛„ sau, dup„ caz, de
pre∫edintele comisiei senatoriale.
(2) Sanc˛iunile prev„zute la art. 196 nu pot Ómpiedica
exercitarea dreptului la vot.
Art. 198. — (1) Pre∫edintele Senatului poate, Ónainte de
a chema la ordine un senator, s„ Ól invite s„-∫i retrag„ sau
s„ explice cuv‚ntul care a generat incidente ∫i care ar
atrage aplicarea m„surii.
(2) Dac„ expresia Óntrebuin˛at„ a fost retras„ sau
regretat„ ori dac„ explica˛iile date sunt apreciate de
pre∫edinte sau de senatorul vizat ca satisf„c„toare, m„sura
nu se mai aplic„.
(3) Œn cazul Ón care, dup„ chemarea la ordine, senatorul
continu„ s„ se abat„ de la prezentul regulament,
pre∫edintele Senatului Ói va putea retrage cuv‚ntul, iar
dac„ persist„, Ól va Óndep„rta din sal„.
Art. 199. — (1) Pentru men˛inerea ordinii Ón ∫edin˛ele
comisiilor, pre∫edin˛ii acestora au acelea∫i drepturi ca ∫i
pre∫edintele Senatului ∫i pot aplica m„surile prev„zute la
art. 196 lit. a)—d).
(2) Œn cazul Ón care un senator s„v‚r∫e∫te abateri
deosebit de grave, pre∫edintele comisiei va suspenda
∫edin˛a ∫i va aduce cazul la cuno∫tin˛„ pre∫edintelui
Senatului, care Ól va supune Biroului permanent.
Art. 200. — (1) Abaterile care implic„ aplicarea
sanc˛iunii prev„zute la art. 196 lit. e) se constat„ de
Comisia juridic„, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri a
Senatului, la sesizarea unui grup parlamentar din Senat
sau a unui senator. Sesizarea se adreseaz„ pre∫edintelui
Senatului.
(2) Comisia juridic„, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i
valid„ri solu˛ioneaz„ sesizarea Ónaintat„ de pre∫edintele
Senatului, Ón termen de 30 de zile de la data Ónregistr„rii
acesteia la comisie. Solu˛ia comisiei se ia cu votul
majorit„˛ii membrilor prezen˛i, Ón ∫edin˛„ secret„.
(3) Raportul comisiei se Ónainteaz„ de Óndat„, Ómpreun„
cu dosarul cauzei, Biroului permanent al Senatului.
(4) Biroul permanent solu˛ioneaz„ cauza Ón termen de
7 zile de la data primirii raportului, Ómpreun„ cu dosarul
cauzei. Hot„r‚rea Biroului permanent se prezint„ Ón ∫edin˛„
public„ a plenului Senatului.
(5) Œmpotriva hot„r‚rii Biroului permanent al Senatului
peti˛ionarul sau senatorul sanc˛ionat poate face contesta˛ie
Ón termen de 15 zile de la data comunic„rii acesteia.
(6) Contesta˛ia se solu˛ioneaz„ de c„tre plenul
Senatului, Ón termen de 30 de zile de la Ónregistrarea
acesteia, cu votul majorit„˛ii senatorilor prezen˛i, Ón ∫edin˛„
secret„.
(7) Hot„r‚rea plenului Senatului, dat„ asupra
contesta˛iei, este definitiv„ ∫i executorie ∫i se aduce la
cuno∫tin˛„ public„ Ón ∫edin˛a de plen.
Art. 201. — Senatorul sanc˛ionat disciplinar pe baza
prevederilor art. 196 lit. e) nu poate reprezenta Senatul Ón
rela˛iile interne ∫i externe ale acestuia, pe o perioad„ de
3 luni de la data r„m‚nerii definitive a sanc˛iunii.
Art. 202. — Sanc˛iunile prev„zute de art. 196 se aplic„
pentru fiecare abatere Ón parte ∫i se cumuleaz„ aritmetic.
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CAPITOLUL V
Serviciile Senatului
Art. 203. — (1) Serviciile Senatului sunt conduse de
secretarul general al Senatului, ajutat de un secretar
general adjunct.
(2) Secretarul general ∫i secretarul general adjunct sunt
numi˛i de Senat, pe durata legislaturii, la propunerea
Biroului permanent.
(3) Secretarul general ∫i secretarul general adjunct pot fi
revoca˛i la propunerea Biroului permanent sau a cel pu˛in
30 de senatori. Propunerea de revocare poate fi formulat„
o singur„ dat„ Ón cursul unei sesiuni ordinare.
(4) Secretarul general este ordonator principal de credite
∫i, Ón Óndeplinirea atribu˛iilor sale, emite ordine.
Art. 204. — (1) Senatul aprob„ bugetul propriu Ónaintea
dezbaterii bugetului de stat ∫i Ól Ónainteaz„ Guvernului Ón
vederea includerii Ón bugetul de stat. Execu˛ia bugetului
propriu este aprobat„ de plenul Senatului dup„ verificarea
de c„tre chestorii Senatului.
(2) Dotarea Senatului cu mijloace de transport auto ∫i
modul de utilizare a acestora, precum ∫i cheltuielile de
protocol se stabilesc prin norme aprobate de Biroul
permanent, Ón limita sumelor prev„zute Ón bugetul anual.
Art. 205. — (1) Folosirea colaboratorilor pentru lucr„rile
Senatului, ale comisiilor ∫i pentru unele activit„˛i ale
serviciilor Senatului se aprob„ de Biroul permanent.
(2) Indemniza˛ia colaboratorilor, Ón limitele stabilite de
lege, se propune de beneficiarul colabor„rii ∫i se
ordonan˛eaz„ de secretarul general al Senatului.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 206. — (1) Dac„ Senatul adopt„, Ón condi˛iile
art. 155 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, un
proiect de lege sau o propunere legislativ„ Óntr-o redactare
diferit„ de cea adoptat„ de Camera Deputa˛ilor,
pre∫edintele Senatului, de acord cu pre∫edintele Camerei
Deputa˛ilor, ini˛iaz„ procedura de mediere. Œn acela∫i mod
se procedeaz„ ∫i Ón cazul Ón care Camera Deputa˛ilor
adopt„ un proiect de lege sau o propunere legislativ„ Óntr-o
redactare diferit„ de cea adoptat„ de Senat.
(2) Œn acest scop, Biroul permanent va propune
Senatului un num„r de 7 senatori, urm„rindu-se
respectarea principiilor prev„zute la art. 45.
(3) Senatorii stabili˛i de Senat prin votul deschis al
majorit„˛ii senatorilor prezen˛i, Ómpreun„ cu deputa˛ii
desemna˛i de Camera Deputa˛ilor, potrivit regulamentului
propriu, formeaz„ comisia de mediere.
(4) Cvorumul regulamentar al ∫edin˛elor de mediere este
asigurat numai Ón prezen˛a a cel pu˛in 4 senatori dintre
membrii comisiei de mediere a Senatului.
Art. 207. — (1) Comisia de mediere se reune∫te la
convocarea pre∫edintelui comisiei sesizate Ón fond de la
Camera care a adoptat ultima proiectul, la sediul acesteia,
∫i stabile∫te regulile dup„ care Ó∫i va desf„∫ura activitatea,
inclusiv termenul Ón care urmeaz„ s„ prezinte raportul.
(2) Reprezentan˛ii Senatului Ón comisia de mediere au
competen˛a de a examina ∫i de a hot„rÓ, Ómpreun„ cu cei
ai Camerei Deputa˛ilor, numai asupra redact„rilor diferite
adoptate de Camera Deputa˛ilor la textele adoptate de
Senat ∫i se vor pronun˛a, Ón aceste limite, asupra
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redact„rilor diferite, put‚nd adopta fie una, fie cealalt„
dintre redact„ri sau un text comun.
(3) Conducerea lucr„rilor comisiei de mediere se
realizeaz„ prin rota˛ie de c„tre un senator ∫i un deputat,
stabili˛i de aceasta.
(4) Hot„r‚rile comisiei de mediere se iau cu acordul
majorit„˛ii membrilor acesteia.
Art. 208. — (1) Activitatea comisiei de mediere
Ónceteaz„ odat„ cu depunerea raportului.
(2) Raportul comisiei de mediere se Ónscrie pe ordinea
de zi a Senatului, urm‚ndu-se procedura prev„zut„ la
art. 84—112, sau, dup„ caz, pe ordinea de zi a ∫edin˛elor
comune ale Camerelor Parlamentului, potrivit procedurii
prev„zute Ón regulamentul ∫edin˛elor comune.
(3) Se supun la vot numai solu˛iile propuse de comisia
de mediere, diferite de cele adoptate ini˛ial de c„tre Senat.
Œn toate cazurile, raportul comisiei de mediere se aprob„

DECIZII

ALE

CURﬁII

potrivit procedurii ∫i cu majoritatea de voturi necesar„
adopt„rii legii Ón forma final„.
(4) Œn cazul Ón care comisia de mediere nu ajunge, Ón
termenul stabilit, la un acord cu privire la textele aflate Ón
divergen˛„ sau dac„ una dintre Camere nu aprob„ raportul
comisiei de mediere, textele aflate Ón divergen˛„ se supun
dezbaterii Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere, potrivit
regulamentului acestor ∫edin˛e.
Art. 209. — Dac„ ambele Camere ale Parlamentului Ó∫i
Ónsu∫esc textul legii Ón forma propus„ de comisia de
mediere, se va proceda conform art. 140.
Art. 210. — Constitu˛ionalitatea prezentului regulament
poate fi verificat„ de c„tre Curtea Constitu˛ional„, la
cererea pre∫edintelui Senatului, a unui grup parlamentar
sau a cel pu˛in 25 de senatori.
Art. 211. — Prevederile art. 30—32 se pun Ón aplicare
numai dup„ 25 de zile calendaristice de la data public„rii
acestuia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 461
din 20 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1
din Codul se procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 278 1 alin. 1 din Codul se procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Viorel Dobra Ón Dosarul
nr. 161/2005 al Judec„toriei Brad.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd jurispruden˛a constant„ a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 161/2005, Judec„toria Brad a sesizat Curtea

Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 278 1 alin. 1 din Codul se procedur„
penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de Viorel Dobra Óntr-o
cauz„ penal„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea pl‚ngerii
Ómpotriva unei solu˛ii dispuse de Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Hunedoara.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate nu precizeaz„
nimic referitor la situa˛ia Ón care procurorul nu a dat nici o
solu˛ie la cererea care Ói era adresat„ pentru rezolvarea
unui interes legitim. Œn acest mod procurorul poate da o
solu˛ie definitiv„, prin simplul fapt c„ înu d„ solu˛ie unei
pl‚ngeri penale“, situa˛ie care s-a vrut a fi evitat„ chiar prin
introducerea art. 278 1 din Codul se procedur„ penal„.
Tocmai din aceste considerente, arat„ autorul excep˛iei,
este necesar„ îintroducerea prevederii exprese c„ lipsa
unei solu˛ii la oricare din modurile de sesizare a
procurorului s„ poat„ fi atacat„ la instan˛„“.
Œn final, autorul excep˛iei relev„ chestiunile de fapt care
s-au petrecut Ón cauza dedus„ spre solu˛ionare Judec„toriei
Brad.
Judec„toria Brad ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 51
alin. (4) ∫i art. 52 alin. (1) din Constitu˛ie îÓn m„sura Ón
care nu consacr„ dreptul persoanei ale c„rei interese au
fost v„t„mate prin nesolu˛ionarea de c„tre procuror a
pl‚ngerii formulate conform art. 221—222 din Codul de
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procedur„ penal„, de a se adresa cu pl‚ngere Ón fa˛a
instan˛ei, Ón condi˛iile Ón care, potrivit art. 337 din Codul de
procedur„ penal„, ini˛iativa extinderii procesului penal
apar˛ine procurorului“.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t rolul art. 2781 din Codul de
procedur„ penal„ nu este acela de a reglementa
posibilitatea atac„rii la instan˛a de judecat„ a tuturor actelor
sau m„surilor procurorilor, ci numai a solu˛iilor care
finalizeaz„ procesul penal Ón faza de urm„rire penal„, a∫a
cum a statuat ∫i Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia
nr. 182/2005. Pentru celelalte acte sau m„suri ale
procurorului, Codul de procedur„ penal„ reglementeaz„ fie
posibilitatea atac„rii lor la procurorul ierarhic superior, fie
posibilitatea contest„rii lor Ón fa˛a instan˛ei de judecat„,
atunci c‚nd dosarul se afl„ pe rolul acesteia. îT„cerea“
procurorului este ∫i ea, Ón anumite situa˛ii, sanc˛ionat„ de
cod, Ón special atunci c‚nd aceasta afecteaz„ drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ale persoanei. A extinde, Óns„,
sensul art. 278 1 ∫i la atacarea Ón instan˛„ a lipsei
r„spunsului fa˛„ de o pl‚ngere ar Ónsemna a-l deturna de
la sensul pentru care a fost instituit. Totodat„, invoc„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materia extinderii
dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„
∫i la alte situa˛ii neprev„zute de text, prin care s-a statuat
c„ aceast„ extindere nu poate fi acceptat„ Óntruc‚t ar
echivala cu transformarea instan˛ei de contencios
constitu˛ional Óntr-un legislator pozitiv, Ón contradic˛ie cu
art. 61 din Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„. Astfel,
arat„ c„ art. 278 1 din Codul de procedur„ penal„
reglementeaz„ posibilitatea formul„rii pl‚ngerii la instan˛a
de judecat„ Ómpotriva acelor acte prin care procurorul
solu˛ioneaz„ cauza penal„, f„r„ ca aceasta s„ mai ajung„
Ón fa˛a instan˛ei, respectiv Ómpotriva îrezolu˛iei de
neÓncepere a urm„ririi penale sau a ordonan˛ei, ori, dup„
caz, a rezolu˛iei de clasare, de scoatere de sub urm„rire
penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale date de
procuror“.
Cu privire la dreptul de peti˛ionare, arat„ c„ acest drept
fundamental prev„zut de Constitu˛ie se concretizeaz„ Ón
cereri, reclama˛ii, sesiz„ri, propuneri Ón leg„tur„ cu
rezolvarea unor probleme personale sau de grup, care nu
presupun calea justi˛iei, la care autorit„˛ile publice au
obliga˛ia de a r„spunde Ón termenele ∫i condi˛iile stabilite
potrivit legii. Astfel, sesizarea instan˛ei judec„tore∫ti pentru
valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori Ónc„lcat sau
pentru realizarea unui interes care se poate ob˛ine numai
pe calea justi˛iei nu este un aspect al dreptului de
peti˛ionare, ci se circumscrie unor reguli specifice, proprii
activit„˛ii de judecat„. Œn acest sens sunt ∫i deciziile Cur˛ii
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Constitu˛ionale nr. 17/2005, nr. 27/2005, nr. 175/2004 ∫i
nr. 511/2004.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate
raportat„ la prevederile art. 52 alin. (1) din Constitu˛ie,
consider„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu aduc atingere,
sub nici un aspect, dreptului persoanei v„t„mate de o
autoritate public„ de a ob˛ine, Ón condi˛iile legii,
recunoa∫terea dreptului pretins sau a interesului legitim,
anularea actului ∫i repararea pagubei.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„, potrivit dispozi˛iilor
art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2),
art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
introduse prin Legea nr. 281/2003 privind modificarea ∫i
completarea Codului de procedur„ penal„ ∫i a unor legi
speciale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 468 din 1 iulie 2003, av‚nd urm„torul con˛inut: îDup„
respingerea pl‚ngerii f„cute conform art. 275—278 Ómpotriva
rezolu˛iei de neÓncepere a urm„ririi penale sau a ordonan˛ei
ori, dup„ caz, a rezolu˛iei de clasare, de scoatere de sub
urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale, date de
procuror, persoana v„t„mat„, precum ∫i orice alte persoane
ale c„ror interese legitime sunt v„t„mate pot face pl‚ngere Ón
termen de 20 de zile de la data comunic„rii de c„tre procuror a
modului de rezolvare, potrivit art. 277 ∫i 278, la instan˛a c„reia
i-ar reveni, potrivit legii, competen˛a s„ judece cauza Ón prim„
instan˛„.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 51
alin. (4) ∫i art. 52 alin. (1) din Constitu˛ie, care au
urm„torul cuprins:
— Art. 51 alin. (4): îAutorit„˛ile publice au obliga˛ia s„
r„spund„ la peti˛ii Ón termenele ∫i Ón condi˛iile stabilite potrivit
legii.“;
— Art. 52 alin. (1): îPersoana v„t„mat„ Óntr-un drept al
s„u ori Óntr-un interes legitim, de o autoritate public„, printr-un
act administrativ sau prin nesolu˛ionarea Ón termenul legal a
unei cereri, este Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„ recunoa∫terea dreptului
pretins sau a interesului legitim, anularea actului ∫i repararea
pabugei.“
Totodat„, apreciaz„ c„ prevederile legale criticate
contravin ∫i art. 13 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitor la
dreptul la o cale efectiv„ de atac.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine c„, prin ridicarea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, autorul acesteia solicit„ îintroducerea
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prevederii exprese c„ lipsa unei solu˛ii la oricare din
modurile de sesizare a procurorului s„ poat„ fi atacat„ la
instan˛„“.
Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, Curtea se
pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire

la care a fost sesizat„, îf„r„ a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului“.
Prin urmare, instan˛a de contencios constitu˛ional nu se
poate erija Óntr-un legislator pozitiv, aceasta fiind Ón
contradic˛ie cu prevederile art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie,
potrivit c„rora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare
a ˛„rii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Viorel Dobra Ón Dosarul nr. 161/2005 al Judec„toriei Brad.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 535
din 13 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsite Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marilena Minc„
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004,
excep˛ie ridicat„, din oficiu, Ón Dosarul nr. 490//P/F/2005 al
Cur˛ii de Apel Bra∫ov.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca

neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat nu Óncalc„
prevederile constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 490/P/F/2005, Curtea de Apel Bra∫ov a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„, din oficiu, de instan˛a de judecat„
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect sesizarea formulat„ de
Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Bra∫ov privind
recunoa∫terea Hot„r‚rii penale K 173/2003, pronun˛at„ de
Tribunalul Districtual Ptuj din Republica Slovenia, relativ la
condamnatul Ion Lauren˛iu B„lan, pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de trecerea frauduloas„ a frontierei.
Œn motivarea excep˛iei invocate se arat„ c„ prevederile
art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 contravin
prevederilor art. 21 alin. (1) ∫i (2), precum ∫i art. 131
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alin. (1) din Constitu˛ie, referitoare la accesul liber la justi˛ie
∫i la rolul Ministerului Public, deoarece permit posibilitatea
recunoa∫terii unei hot„r‚ri penale str„ine numai la
solicitarea autorit„˛ilor competente ale statului de
condamnare, iar nu ∫i la solicitarea procurorului rom‚n sau
a persoanei condamnate. De asemenea, Ón motivarea
excep˛iei, Curtea de Apel Bra∫ov face referire ∫i la
restr‚ngerea nejustificat„ a suveranit„˛ii statului rom‚n, care
înu poate dispune, prin autorit„˛ile competente, asupra unor
chestiuni de drept public, de drept penal, Ón propriul s„u
teritoriu ∫i Ón leg„tur„ cu propriii cet„˛eni“. Din acest punct
de vedere, dispozi˛iile art. 115 alin. (2) din Legea
nr. 302/2004 ar contraveni prevederilor art. 1 alin. (1) din
Constitu˛ie.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ procedura instituit„ prin
dispozi˛iile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 îeste
excesiv„ ∫i depinde de un element aleatoriu, neexist‚nd o
garan˛ie c„ orice autoritate str„in„ competent„, la
solicitarea condamnatului, va ini˛ia procedurile prev„zute de
lege Ón vederea recunoa∫terii hot„r‚rii penale str„ine“.
Drept urmare, Guvernul apreciaz„ c„ prevederile art. 115
alin. (2) din Legea nr. 302/2004 sunt neconstitu˛ionale
numai Ón m„sura Ón care opresc persoana condamnat„ de
a ajunge Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti pentru exercitarea
dreptului s„u, potrivit art. 21 din Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textul de lege criticat
este constitu˛ional. Œn acest sens arat„ c„ dispozi˛iile
art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 nu Óngr„desc
dreptul p„r˛ilor interesate de a se adresa justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime. De
asemenea, men˛ioneaz„ c„ prevederile legale criticate nu
contravin sub nici un aspect regulii constitu˛ionale potrivit
c„reia, Ón activitatea judiciar„, Ministerul Public reprezint„
interesele generale ale societ„˛ii ∫i ap„r„ ordinea de drept,
precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor. C‚t prive∫te
critica de neconstitu˛ionalitate a art. 115 alin. (2) din Legea
nr. 302/2004, fa˛„ de prevederile art. 1 alin. (1) din
Constitu˛ie, consider„ c„ aceasta nu poate fi re˛inut„,
deoarece nu sunt Ónc„lcate tr„s„turile ∫i valorile supreme
ale statului rom‚n.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea
nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 594
din 1 iulie 2004, dispozi˛ii conform c„rora: îŒn vederea
execut„rii pe teritoriul Rom‚niei a unei hot„r‚ri penale str„ine,
autorit„˛ile competente ale statului de condamnare formuleaz„
o cerere de recunoa∫tere ∫i executare.“
Autoarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
prin aceste dispozi˛ii legale sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (1) privind suveranitatea, ale
art. 21 alin. (1) ∫i (2) referitoare la accesul liber la justi˛ie
∫i ale art. 131 alin. (1) privind rolul Ministerului Public.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„
interna˛ional„ Ón materie penal„ a abrogat, prin art. 188
lit. d), prevederile din Codul de procedur„ penal„ cuprinse
Ón art. 519—521 (referitoare la recunoa∫terea hot„r‚rilor
penale sau a altor acte juridice str„ine), iar prin art. 188
lit. e), orice alte dispozi˛ii contrare. De asemenea, Ón
titlul V, intitulat îRecunoa∫terea ∫i executarea hot„r‚rilor
penale“, legea reglementeaz„, pe de o parte, procedurile
prin care se solicit„ recunoa∫terea ∫i executarea Ón
str„in„tate a hot„r‚rilor penale pronun˛ate de instan˛ele
rom‚ne, iar pe de alt„ parte, procedurile de recunoa∫tere
∫i executare Ón Rom‚nia a hot„r‚rilor penale str„ine, ca
mijloc prin care hot„r‚rile penale str„ine produc, atunci
c‚nd este cazul, efecte juridice pe teritoriul Rom‚niei. Pe
aceast„ cale statul rom‚n Ó∫i Ónsu∫e∫te hot„r‚rea penal„
str„in„, acord‚ndu-i Ón virtutea propriei sale suveranit„˛i
eficien˛„ pe teritoriul s„u. Aceast„ reglementare are
caracterul de procedur„ special„ privind ordinea juridic„
intern„, Óns„ ∫i caracterul de form„ de cooperare juridic„
interna˛ional„ Ón materie penal„.
Potrivit noii reglement„ri, Ón vederea execut„rii pe
teritoriul Rom‚niei a unei hot„r‚ri penale str„ine r„mase
definitive, autorit„˛ile competente ale statului de
condamnare formuleaz„ o cerere de recunoa∫tere ∫i
executare [art. 115 alin. (2)], cerere care se transmite
Ministerului Justi˛iei, Ónso˛it„ de o copie autentic„ a
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hot„r‚rii ∫i, dup„ caz, de o declara˛ie prin care
condamnatul Ó∫i exprim„ consim˛„m‚ntul, precum ∫i de o
informare asupra duratei arestului preventiv sau a p„r˛ii de
pedeaps„ executate p‚n„ la data prezent„rii cererii
[art. 119 alin. (1) ∫i (2)]. Prin direc˛ia de specialitate,
Ministerul Justi˛iei efectueaz„ controlul de regularitate
interna˛ional„ a cererii, dup„ care, dup„ caz, o transmite
procurorului general competent, Ón vederea sesiz„rii instan˛ei
competente, ori o restituie, motivat [art. 119 alin. (3)].
Autorit„˛ile judiciare rom‚ne competente sunt curtea de apel
Ón circumscrip˛ia c„reia, dup„ caz, domiciliaz„, Ó∫i are
re∫edin˛a sau a fost identificat condamnatul ∫i, respectiv,
parchetul de pe l‚ng„ aceasta (art. 120).
Curtea constat„ c„ solu˛ionarea cauzei aflate pe rolul
instan˛ei judec„tore∫ti nu depinde de prevederile art. 115
alin. (2) din Legea nr. 302/2004, invocate ca fiind
neconstitu˛ionale. Astfel, Ón cauza de fa˛„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ Ón cadrul unui litigiu
av‚nd ca obiect recunoa∫terea, pe cale principal„, a unei
hot„r‚ri penale str„ine, Ón condi˛iile art. 521 din Codul de
procedur„ penal„, dispozi˛ii abrogate la data introducerii
cererii. Prin urmare, temeiul de drept al cererii de chemare
Ón judecat„ nu atrage exercitarea controlului de
constitu˛ionalitate cu privire la dispozi˛iile art. 115 alin. (2)
din Legea nr. 302/2004 ce constituie obiectul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate. Astfel fiind, devin aplicabile dispozi˛iile
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, conform c„rora
Curtea Constitu˛ional„ decide numai cu privire la
prevederile de lege care au leg„tur„ cu solu˛ionarea
cauzei, precum ∫i dispozi˛iile alin. (6) al acelua∫i articol,
potrivit c„ruia, dac„ sunt Ónc„lcate dispozi˛iile alin. (1),
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate urmeaz„ s„ fie respins„ ca
fiind inadmisibil„.

Totodat„, Curtea constat„ c„ autoarea excep˛iei solicit„,
Ón realitate, extinderea dispozi˛iilor legale criticate ∫i la alte
situa˛ii neprev„zute Ón text, Ón sensul ad„ug„rii Ón cuprinsul
acestora ∫i a posibilit„˛ii condamnatului de a se adresa
instan˛ei competente cu o cerere privind recunoa∫terea
hot„r‚rii pronun˛ate Ón str„in„tate Ómpotriva sa. Or, a∫a
dup„ cum Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut Ón mod constant,
acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea
instan˛ei de contencios constitu˛ional Óntr-un legislator
pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitu˛ie,
potrivit c„ruia îParlamentul este [...] unica autoritate
legiuitoare a ˛„rii“. De asemenea, potrivit dispozi˛iilor art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicat„, îCurtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica
sau completa prevederile supuse controlului“.
Este de observat c„, potrivit dispozi˛iilor Legii
nr. 302/2004, contrar sus˛inerilor autoarei excep˛iei,
procurorul este cel care sesizeaz„ instan˛a judec„toreasc„
competent„ a se pronun˛a cu privire la cererea de
recunoa∫tere ∫i executare a hot„r‚rii penale str„ine r„mase
definitive.
Referitor la invocarea, Ón motivarea excep˛iei, a
dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) din Constitu˛ie, privind
suveranitatea statului, se constat„ c„ acestea nu au
inciden˛„ Ón cauz„. De altfel, Ón conformitate cu prevederile
art. 3, care stabile∫te limitele cooper„rii judiciare, aplicarea
Legii nr. 302/2004 este subordonat„ protec˛iei intereselor
de suveranitate, securitate, ordine public„ ∫i a altor
interese ale Rom‚niei, definite prin Constitu˛ie.

Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„, excep˛ie ridicat„, din oficiu, Ón Dosarul
nr. 490/P/F/2005 al Cur˛ii de Apel Bra∫ov.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Virgil Crecan„
Ón func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii domnul
Virgil Crecan„ se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 20 octombrie 2005.
Nr. 475.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de c„tre furnizorii de energie termic„
Œn temeiul art. 9 alin. (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. e) ∫i al art. 56 alin. (1) din Legea energiei
electrice nr. 318/2003 ∫i al art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 19 octombrie 2005,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Tarifele op˛ionale de tip B1 ∫i B2, precum
∫i pre˛ul na˛ional de referin˛„ prev„zute de Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor

facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice, aprobat„
prin Legea nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se aplic„ numai titularilor de contract de
furnizare a energiei termice furnizate popula˛iei prin sisteme
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centralizate Ón scopul Ónc„lzirii locuin˛elor ∫i prepar„rii apei
calde.
(2) Furnizorii de energie termic„ sunt agen˛ii economici,
astfel cum au fost defini˛i conform prevederilor Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea
nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — (1) Furnizorii de energie termic„ aplic„ tarifele
op˛ionale prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón baza datelor
furnizate de consumatori, prev„zute Ón anexa la prezentul
ordin.
(2) Œn lipsa datelor prev„zute la alin. (1), se aplic„
tariful monom prev„zut de Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Op˛iunile transmise de consumatori fac parte
integrant„ din contractele de furnizare a energiei termice.
(4) Tarifele prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sunt aplicabile ∫i
consumurilor de energie termic„ din spa˛iile comune aflate
Ón cadrul condominiilor.
Art. 3. — (1) Aprobarea op˛iunilor consumatorilor de
c„tre furnizori se face p‚n„ la data de 15 noiembrie 2005,
Ón cazul celor primite Ón urma solicit„rii furnizorilor, sau Ón
termen de 5 zile de la Ónregistrarea cererilor pentru
consumatorii care se adreseaz„ direct furnizorilor.
(2) Op˛iunile consumatorilor vor cuprinde ∫i modul de
tarifare a spa˛iilor comune din cadrul condominiilor.
Art. 4. — (1) Consumatorii care au manifestat una
dintre op˛iunile tarifare prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, asigur„
transmiterea informa˛iilor descrise Ón anexa la prezentul
ordin, astfel:
a) Ón maximum 10 zile lucr„toare de la citirea
contoarelor de energie termic„ apar˛in‚nd furnizorului; sau
b) Ón maximum 6 zile lucr„toare de la primirea datelor
de la furnizor privind consumul de energie termic„ al
locului de consum.
(2) Œn cazul men˛ionat la alin. (1) lit. b), furnizorii au
obliga˛ia de a transmite informa˛iile privind repartizarea
consumului pe punctul de consum Ón maximum 4 zile
lucr„toare de la citirea contoarelor din punctele termice.
Nerespectarea acestui termen de c„tre furnizori implic„
decalarea corespunz„toare a termenului de transmitere a
datelor de c„tre consumatori.
(3) Consumatorii au obliga˛ia de a transmite informa˛iile
prev„zute Ón anexa la prezentul ordin pentru fiecare punct
de m„sur„.

Art. 5. — Œn cazul netransmiterii datelor Ón termenele
stabilite la art. 4, furnizorii emit facturile Ón termenele
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare, aplic‚nd tarifele
prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, astfel:
a) tarif monom (PNR), Ón lipsa oric„ror informa˛ii
transmise de consumatori;
b) Ón lipsa datelor din r‚ndurile intitulate îConsumul total
Ón perioada de facturare (Gcal)“ din anexa la prezentul
ordin, at‚t apa cald„ de consum, c‚t ∫i energia termic„
destinat„ Ónc„lzirii se repartizeaz„ propor˛ional cu totalul
suprafe˛ei utile aferente locuin˛elor care au optat pentru
tarifele prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Acest mod de
determinare se men˛ine p‚n„ la primirea informa˛iilor
necesare de la consumatori;
c) Ón cazul Ón care exist„ o defalcare anterioar„
transmis„ de consumatori a datelor prev„zute Ón r‚ndurile
intitulate îConsum total Ón perioada de facturare (Gcal)“ din
anexa la prezentul ordin, se determin„ cotele procentuale
de consum pentru fiecare dintre cele trei tarife care se
aplic„ consumului curent citit/determinat pentru locul de
consum.
Art. 6. — Œn cazul transmiterii datelor dup„ termenele
prev„zute la art. 4, dar nu mai mult de 30 de zile de la
data citirii contoarelor, furnizorii vor regulariza diferen˛ele Ón
factura lunii urm„toare, cu men˛ionarea Ón factura lunii
pentru care se realizeaz„ regularizarea.
Art. 7. — Componentele fixe ale tarifelor op˛ionale
tip B1 ∫i B2 nu se aplic„ Ón cazul:
a) locuin˛elor debran∫ate total de la sistemul de
Ónc„lzire centralizat„;
b) locuin˛elor care utilizeaz„ sisteme proprii de Ónc„lzire
∫i sunt debran∫ate de la sistemul de Ónc„lzire centralizat„.
Art. 8. — Proprietarii din cadrul unui condominiu care
au locuin˛ele debran∫ate de la sistemul de Ónc„lzire
centralizat„ nu pot opta pentru nici unul dintre tarifele
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 9. — Œn temeiul Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Autoritatea
Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei va emite
p‚n„ la data de 15 noiembrie 2005 norme op˛ionale de
repartizare a cheltuielilor cu energia termic„ Ón interiorul
condominiilor, Ón cazul aplic„rii tarifelor op˛ionale prev„zute
de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003,
aprobat„ prin Legea nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫

Bucure∫ti, 19 octombrie 2005.
Nr. 41.
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ANEX√

Punct de consum ................................
Punct de m„sur„ ................................
Suprafa˛„ util„ total„ ..................... m2
Nr. r‚nd
Nr. coloan„

Tip tarif

Informa˛ii specifice

1

2

1.
2.
3.

monom (PNR)

5

6

1 camer„

2 camere

3 camere

4 camere*)

1 camer„

2 camere

3 camere

4 camere*)

1 camer„

2 camere

3 camere

4 camere*)

Consum total
Ón perioada
de facturare
(Gcal)

6.

Num„r de
apartamente
binom B1

8.

Total suprafa˛„
util„ (m2)
Consum total
Ón perioada
de facturare
(Gcal)

9.
10.

12.

4

Total suprafa˛„
util„ (m2)

5.

11.

3

Num„r de
apartamente

4.

7.

Tipul locuin˛ei

Num„r de
apartamente
binom B2

Total suprafa˛„
util„ (m2)
Consum total
Ón perioada
de facturare
(Gcal)

*) Inclusiv locuin˛ele cu mai mult de 4 camere.
N O T √:

Regimul informa˛iilor privind facturarea spa˛iilor cu alt„ destina˛ie dec‚t cea de locuin˛„ ∫i
facturarea lor efectiv„ se p„streaz„.

P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2006
— pe suport tradi˛ional —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valoarea
abonamentului
anual
— lei noi —

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei noi —
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

rom‚n„
rom‚n„,

1.480
250

370,00
—

370,00
—

370,00
—

370,00
—

maghiar„

1.140
1.700
370
1.540
1.420
460
375
620

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

117
100
350

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

∫i alte

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
u RODIPET — S.A.
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u PRESS EXPRES — S.R.L.
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u INFO EUROTRADING — S.A.
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
u ACTA LEGIS — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS — S.A.
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX — S.R.L.
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE — S.R.L.
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ASTOR-MED — S.R.L.
— Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/24.33.05)
u ART ADVERTISING — S.R.L.
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
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