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HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Regulamentului Camerei Deputa˛ilor
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, aprobat prin Hot„r‚rea
Camerei Deputa˛ilor nr. 8/1994, republicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) P‚n„ la alegerea Biroului permanent lucr„rile
Camerei Deputa˛ilor sunt conduse de cel mai Ón v‚rst„ deputat, Ón
calitate de pre∫edinte de v‚rst„, asistat de cei mai tineri 4 deputa˛i, Ón
calitate de secretari.“
2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Pentru validarea mandatelor, Camera Deputa˛ilor
alege Ón prima sa ∫edin˛„ o comisie compus„ din 30 de deputa˛i, care
s„ reflecte configura˛ia politic„ a Camerei Deputa˛ilor, a∫a cum aceasta
rezult„ din constituirea grupurilor parlamentare.“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Num„rul deputa˛ilor care vor fi desemna˛i Ón Comisia
de validare de c„tre fiecare grup parlamentar se stabile∫te Ón func˛ie
de propor˛ia membrilor s„i Ón num„rul total al deputa˛ilor.
(2) Propunerile pentru stabilirea num„rului de deputa˛i care revine
fiec„rui grup parlamentar se fac, Ón condi˛iile art. 13, de c„tre liderii
acestor grupuri ∫i se transmit secretarilor Camerei Deputa˛ilor.

(3) Pre∫edintele de v‚rst„ prezint„ Camerei aceste propuneri Ón
ordinea descresc„toare a num„rului membrilor grupurilor parlamentare,
iar plenul Camerei Deputa˛ilor hot„r„∫te asupra lor cu votul majorit„˛ii
deputa˛ilor prezen˛i.
(4) Propunerile pentru componen˛a nominal„ a Comisiei de validare
se fac de c„tre grupurile parlamentare, Ón limita num„rului de locuri
aprobat.
(5) Componen˛a Comisiei de validare este aprobat„ cu votul
majorit„˛ii deputa˛ilor prezen˛i.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Comisia de validare Ó∫i alege un pre∫edinte, un
vicepre∫edinte ∫i un secretar, care alc„tuiesc biroul comisiei, ∫i se
organizeaz„ Ón 9 grupe de lucru, compuse din c‚te 3 membri, cu
respectarea propor˛iei prev„zute la art. 4 alin. (1).“
5. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Biroul Comisiei de validare repartizeaz„ grupelor de
lucru dosarele referitoare la alegerea deputa˛ilor, primite de la Biroul
Electoral Central, cu excep˛ia celor privind membrii grupelor de lucru.
(2) Verificarea legalit„˛ii alegerii deputa˛ilor care compun grupele de
lucru se face de c„tre biroul Comisiei de validare.
(3) Biroul Comisiei de validare ∫i grupele de lucru sunt obligate s„
prezinte comisiei propunerile privind validarea sau invalidarea
mandatelor de deputat, Ón scris, Ón termen de cel mult 3 zile de la
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constituirea comisiei. Aceste propuneri se adopt„ cu votul majorit„˛ii
membrilor biroului sau al grupelor de lucru.
(4) Dup„ expirarea termenului de 3 zile, discutarea dosarelor
nesolu˛ionate se face Ón plenul Comisiei de validare.
(5) Comisia de validare verific„ ∫i se pronun˛„ Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) asupra contesta˛iilor con˛inute Ón dosarele primite de la Biroul
Electoral Central, nesolu˛ionate sau a c„ror solu˛ionare s-a f„cut cu
Ónc„lcarea dispozi˛iilor legale referitoare la procedura de solu˛ionare;
b) asupra Óndeplinirii de c„tre fiecare deputat a condi˛iilor de
eligibilitate ∫i a depunerii la dosar a tuturor documentelor cerute de
legisla˛ia Ón vigoare pentru validarea mandatelor.“
6. Articolul 7 se abrog„.
7. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Comisia de validare, Ón cel mult 4 zile de la
constituirea sa, Óntocme∫te un raport Ón care vor fi nominaliza˛i
deputa˛ii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, dup„ caz,
am‚narea valid„rii mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de
invalidare sau de am‚nare.
(2) Comisia de validare propune validarea mandatelor deputa˛ilor
ale c„ror dosare sunt complete ∫i se constat„ c„ alegerea respectivilor
deputa˛i a fost f„cut„ Ón conformitate cu prevederile legale.
(3) Comisia de validare propune invalidarea alegerii unui deputat Ón
cazul Ón care constat„ Ónc„lcarea prevederilor legale privind condi˛iile
de eligibilitate ∫i Ón cazul Ón care exist„ o hot„r‚re judec„toreasc„ de
condamnare, r„mas„ definitiv„ ∫i irevocabil„, privind s„v‚r∫irea de
c„tre respectivul deputat a unor infrac˛iuni legate de derularea
procesului electoral.
(4) Am‚narea valid„rii mandatului unui deputat se propune de
c„tre Comisia de validare plenului Camerei Deputa˛ilor, pentru o dat„
ulterioar„, dac„ nu s-au putut clarifica, Ón termenul prev„zut, toate
aspectele legate de solu˛ionarea unor contesta˛ii ∫i dac„ deputatul Ón
cauz„ nu a depus toate documentele cerute de legisla˛ia Ón vigoare
pentru validarea mandatului s„u. Œn termen de cel mult 10 zile de la
clarificarea problemelor care au justificat am‚narea, Comisia de
validare va propune validarea sau invalidarea mandatului, dup„ caz.“
8. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Raportul este aprobat de c„tre Comisia de validare cu
votul majorit„˛ii membrilor acesteia.“
9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Camera Deputa˛ilor se Óntrune∫te Ón ∫edin˛„, de
drept, Ón a 5-a zi de la constituirea Comisiei de validare, pentru
dezbaterea raportului acesteia.
(2) Raportul Comisiei de validare se prezint„ de c„tre pre∫edintele
acesteia plenului Camerei Deputa˛ilor.“
10. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Œn cazul deputa˛ilor pentru care nu exist„ motive de
invalidare potrivit art. 8 alin. (3), se Óntocme∫te, pe circumscrip˛ii
electorale, o list„ cu numele ∫i prenumele acestora, asupra c„reia
Camera Deputa˛ilor se pronun˛„ printr-un singur vot. Œn cazul
deputa˛ilor pentru care a fost propus„ invalidarea mandatului, Camera
Deputa˛ilor dezbate ∫i se pronun˛„ prin vot pentru fiecare caz Ón parte.
(2) Validarea sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu
votul majorit„˛ii deputa˛ilor.“
11. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Camera Deputa˛ilor este legal constituit„ dup„
validarea a dou„ treimi din mandatele de deputa˛i ∫i dup„ depunerea
jur„m‚ntului de c„tre ace∫tia.
(2) Deputa˛ii care refuz„ depunerea jur„m‚ntului sunt considera˛i
invalida˛i. Refuzul depunerii jur„m‚ntului se constat„ de c„tre
pre∫edintele de ∫edin˛„.“
12. Alineatul (5) al articolului 13 va avea urm„torul cuprins:
î(5) Deputa˛ii care reprezint„ organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, care au ob˛inut mandatul de deputat Ón
conformitate cu art. 62 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
pot constitui un singur grup parlamentar.“
13. Dup„ articolul 13 se introduce un articol nou, articolul 131, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 131. — (1) Deputa˛ii care nu au devenit membri ai unor
grupuri parlamentare constituite la Óntrunirea Camerei Deputa˛ilor,

deputa˛ii ale c„ror grupuri parlamentare s-au desfiin˛at, precum ∫i
deputa˛ii deveni˛i independen˛i, prin demisie, prin excludere din partid,
prin p„r„sirea unui grup parlamentar, dac„ nu s-au constituit Ón grupuri
parlamentare Ón conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1)—(4), au
urm„toarele drepturi:
a) s„ intervin„ la dezbaterile generale, respectiv la dezbaterea
mo˛iunilor, Óntr-un interval de 20 de secunde, av‚nd posibilitatea s„-∫i
cumuleze aceste secunde pentru o singur„ interven˛ie realizat„
printr-un reprezentant comun;
b) s„ delege un reprezentant comun, Ón calitate de observator f„r„
drept de vot la lucr„rile Comitetului liderilor grupurilor parlamentare;
c) s„ participe la delega˛iile Ón str„in„tate ale grupurilor de
prietenie, ale comisiilor permanente sau pe baz„ de invita˛ii personale,
cu acordul Biroului permanent.
(2) Deputa˛ilor prev„zu˛i la alin. (1) li se vor pune la dispozi˛ie
pentru folosin˛„ comun„, de c„tre secretarul general, pe baza deciziei
Biroului permanent, o sal„ de ∫edin˛„, logistica adecvat„, un
autoturism ∫i personal tehnic compus dintr-un ∫ofer ∫i o secretar„.“
14. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Œn prima sa ∫edin˛„, fiecare grup parlamentar, dup„
constituire, procedeaz„ la desemnarea conducerii proprii alc„tuite din
lider ∫i, dup„ caz, din unul sau mai mul˛i vicelideri ∫i un secretar.
(2) Liderul grupului parlamentar are urm„toarele atribu˛ii:
a) prezint„ Camerei Deputa˛ilor denumirea grupului parlamentar,
componen˛a numeric„, nominal„ ∫i conducerea acestuia, precum ∫i
orice modific„ri care survin pe parcursul mandatului;
b) propune Camerei Deputa˛ilor reprezentan˛ii grupului parlamentar
Ón Comisia de validare;
c) reprezint„ grupul parlamentar ∫i negociaz„ Ón numele acestuia;
d) nominalizeaz„ reprezentan˛ii grupului s„u parlamentar Ón
comisiile permanente ale Camerei Deputa˛ilor, Ón comisiile speciale sau
de anchet„ ale acesteia ori Ón comisiile comune ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului;
e) nominalizeaz„ reprezentan˛ii grupului s„u parlamentar Ón
institu˛iile sau autorit„˛ile publice aflate Ón subordinea Parlamentului
Rom‚niei, Ón grupurile de prietenie interparlamentare, Ón structuri
parlamentare interna˛ionale la care Rom‚nia este parte;
f) face propuneri ∫i prezint„ candida˛ii grupului s„u parlamentar
pentru func˛iile de conducere ∫i pentru reprezentan˛ii acestuia Ón
diverse structuri ale Camerei Deputa˛ilor, func˛ii care Ói revin de drept,
conform ponderii grupului s„u parlamentar Ón configura˛ia politic„
ini˛ial„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i negocierilor Óntre liderii de grup;
g) solicit„ revocarea din func˛ie sau Ónlocuirea reprezentan˛ilor
grupului s„u parlamentar din structurile Camerei Deputa˛ilor;
h) particip„ la ∫edin˛ele Biroului permanent al Camerei Deputa˛ilor
∫i la dezbaterile acestuia f„r„ a avea drept de vot;
i) poate cere plenului Camerei Deputa˛ilor: pauz„ pentru consult„ri,
verificarea cvorumului, ˛inerea unor ∫edin˛e nepublice ale plenului,
Óncheierea dezbaterilor Ón Camera Deputa˛ilor;
j) informeaz„ membrii grupului s„u parlamentar asupra activit„˛ilor
Camerei Deputa˛ilor ∫i ale structurilor acesteia;
k) prezint„ plenului Camerei Deputa˛ilor reprezentantul grupului s„u
parlamentar care particip„ la dezbaterile generale;
l) prezint„ amendamentele grupului s„u parlamentar la proiectele
de lege ∫i propunerile legislative aflate Ón dezbaterea comisiilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor;
m) propune retrimiterea la comisie a unui proiect de lege sau a
unei propuneri legislative, Ón condi˛iile prezentului regulament;
n) propune plenului Camerei Deputa˛ilor modalitatea de vot;
o) prezint„ punctul de vedere al grupului s„u parlamentar cu privire
la propunerea de ridicare a imunit„˛ii parlamentare a unuia dintre
membrii propriului grup;
p) Ó∫i poate delega atribu˛iile unuia dintre membrii conducerii
grupului s„u parlamentar; Ón lipsa acestora se pot delega atribu˛iile
sale oric„rui membru al grupului.
(3) Unul dintre viceliderii grupului parlamentar Ól Ónlocuie∫te de
drept pe lider Ón lipsa acestuia sau ori de c‚te ori este nevoie. Œn
absen˛a at‚t a liderului grupului parlamentar, c‚t ∫i a viceliderilor ∫i a
secretarului acestuia, grupul parlamentar decide desemnarea unui
Ónlocuitor pe durata absen˛ei acestora.
(4) Secretarul grupului parlamentar ˛ine eviden˛a prezen˛ei
deputa˛ilor grupului, asigur„ redactarea proceselor-verbale ∫i
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Óndepline∫te orice alte atribu˛ii ce sunt stabilite de grupul parlamentar
c„ruia Ói apar˛ine.“
15. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Œn prima ∫edin˛„ de constituire a Camerei Deputa˛ilor,
grupurile parlamentare sunt prezentate Ón ordinea m„rimii acestora,
rezultat„ Ón urma alegerilor.“
16. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Grupurile parlamentare, Ón func˛ie de ponderea lor
Ón Camera Deputa˛ilor, au la dispozi˛ie personal angajat pentru munca
de secretariat ∫i de specialitate, logistica necesar„ Ón vederea
desf„∫ur„rii activit„˛ii ∫i autoturisme, potrivit hot„r‚rii Biroului
permanent.
(2) Numirea ∫i schimbarea din func˛ie a personalului angajat se fac
la propunerea liderului grupului parlamentar respectiv, Ón condi˛iile legii.
Œn condi˛iile Ón care un angajat care lucreaz„ pentru grupul parlamentar
nu mai este agreat de c„tre parlamentarii acelui grup sau dac„ acel
grup parlamentar se desfiin˛eaz„, angajatul sau angaja˛ii acelui grup
parlamentar vor fi transfera˛i pe func˛ii echivalente, prin grija
secretarului general al Camerei Deputa˛ilor.“
17. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor Ómpreun„ cu liderii
grupurilor parlamentare repartizeaz„, la Ónceputul primei sesiuni a
legislaturii, locurile Ón sala de ∫edin˛e pentru fiecare grup parlamentar.“
18. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — (1) Orice modificare intervenit„ Ón componen˛a unui
grup parlamentar se aduce la cuno∫tin˛„ pre∫edintelui Camerei
Deputa˛ilor sub semn„tura liderului grupului ∫i, dup„ caz, a deputatului
care Ó∫i schimb„ apartenen˛a la grupul parlamentar.
(2) Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor informeaz„ deputa˛ii, Ón
∫edin˛„ public„, asupra modific„rilor intervenite Ón componen˛a
grupurilor parlamentare.
(3) Orice deputat are dreptul s„ aduc„ la cuno∫tin˛„ plenului
Camerei Deputa˛ilor orice modificare privind apartenen˛a sa la un grup
parlamentar.“
19. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — (1) Dup„ constituirea legal„ a Camerei Deputa˛ilor se
aleg pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor ∫i apoi ceilal˛i membri ai Biroului
permanent al acesteia.
(2) Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor face parte din Biroul
permanent al Camerei Deputa˛ilor ∫i este pre∫edintele acestuia. Din
Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor mai fac parte 4 vicepre∫edin˛i,
4 secretari ∫i 4 chestori.
(3) Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor este format Ón urma
negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respect‚ndu-se
configura˛ia politic„ a Camerei Deputa˛ilor, a∫a cum rezult„ din
constituirea ini˛ial„ a grupurilor parlamentare.
(4) Calitatea de pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor sau cea de
membru al Biroului permanent Ónceteaz„ Ón urma demisiei, a revoc„rii
sau a pierderii calit„˛ii de deputat.“
20. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — (1) Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor este ales pe
durata mandatului Camerei, prin vot secret, cu buletine de vot pe care
sunt Ónscrise, Ón ordine alfabetic„, numele ∫i prenumele tuturor
candida˛ilor propu∫i de grupurile parlamentare. Fiecare grup
parlamentar poate face o singur„ propunere.“
21. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — Odat„ cu alegerea pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor,
activitatea pre∫edintelui de v‚rst„ ales conform art. 2 Ónceteaz„ de
drept.“
22. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) Alegerea vicepre∫edin˛ilor, a secretarilor ∫i a
chestorilor care compun Biroul permanent se face la propunerea
grupurilor parlamentare, Ón conformitate cu ponderea acestora potrivit
configura˛iei politice ini˛iale a Camerei Deputa˛ilor ∫i negocierii liderilor
grupurilor parlamentare.
(2) Œn vederea depunerii propunerilor, Camera Deputa˛ilor aprob„
num„rul de locuri din Biroul permanent, negociat de liderii grupurilor
parlamentare, a∫a cum revin, pe func˛ii, grupurilor parlamentare
constituite potrivit configura˛iei politice ini˛iale a Camerei Deputa˛ilor.
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(3) Propunerile nominale pentru func˛iile prev„zute la alin. (1) se
fac de c„tre liderii grupurilor parlamentare, Ón limita num„rului de
locuri stabilit potrivit alin. (2). Lista candida˛ilor propu∫i pentru Biroul
permanent se supune Ón Óntregime votului Camerei Deputa˛ilor ∫i se
aprob„ cu majoritatea voturilor deputa˛ilor. Dac„ nu se realizeaz„
aceast„ majoritate, se organizeaz„ un nou tur de scrutin, Ón care lista
este aprobat„ cu majoritatea voturilor deputa˛ilor prezen˛i. Votul este
secret ∫i se exprim„ prin bile.“
23. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — Vicepre∫edin˛ii, secretarii ∫i chestorii Camerei
Deputa˛ilor sunt ale∫i la Ónceputul fiec„rei sesiuni ordinare, la
propunerea grupurilor parlamentare c„rora le-au fost repartizate locurile
respective, Ón conformitate cu prevederile art. 23.“
24. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor ∫i orice alt membru al
Biroului permanent pot fi revoca˛i Ónainte de expirarea mandatului, cu
votul majorit„˛ii deputa˛ilor. Votul este secret ∫i se exprim„ prin
buletine de vot Ón cazul pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor ∫i prin bile
Ón cazul celorlal˛i membri ai Biroului permanent. Propunerea de
revocare se face Ón scris ∫i este Ónso˛it„ de semn„turile ini˛iatorilor.“
25. Dup„ articolul 25 se introduc dou„ articole noi, articolele 251
∫i 252, cu urm„torul cuprins:
îArt. 251. — (1) Revocarea din func˛ie a pre∫edintelui Camerei
Deputa˛ilor poate fi propus„, c‚nd se schimb„ majoritatea politic„ din
Camera Deputa˛ilor, de c„tre majoritatea deputa˛ilor.
(2) Revocarea din func˛ie a pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor poate
fi propus„ ∫i la cererea a minimum o treime din num„rul total al
deputa˛ilor, Ón una dintre urm„toarele situa˛ii:
a) Óncalc„ prevederile Constitu˛iei Rom‚niei;
b) Óncalc„ grav sau Ón mod repetat prevederile Regulamentului
Camerei Deputa˛ilor sau ale Regulamentului ∫edin˛elor comune ale
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
(3) Revocarea pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor poate fi cerut„ de
grupul parlamentar care l-a propus.
(4) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care
verific„, din punct de vedere formal, Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute
la alin. (1), (2), (3) ∫i (7), dup„ caz, urm‚nd ca acesta s„ introduc„ Ón
proiectul ordinii de zi a urm„toarei ∫edin˛e de plen propunerea de
revocare. Dezbaterea asupra propunerii de revocare se va realiza cu
respectarea prevederilor art. 216. Dezbaterea se realizeaz„ pe baza
unui aviz consultativ al Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, Ón
leg„tur„ cu situa˛iile prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i b).
(5) Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor c„ruia i s-a cerut revocarea
nu poate conduce ∫edin˛a Biroului permanent sau cea a plenului Ón
care se discut„ revocarea sa. El va fi Ónlocuit prin votul Biroului
permanent de unul dintre vicepre∫edin˛i.
(6) Dac„ propunerea de revocare este aprobat„ de plenul Camerei,
se organizeaz„ alegerea unui nou pre∫edinte, Ón conformitate cu
prevederile art. 21.
(7) Œn cazul Ón care este revocat pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor,
la cererea majorit„˛ii politice nou-formate, din r‚ndul c„reia a fost ales
noul pre∫edinte, aceasta va ceda o func˛ie de vicepre∫edinte pentru
tot restul legislaturii grupului parlamentar care a de˛inut func˛ia de
pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor, pentru a se respecta configura˛ia
politic„, Ón conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3). Func˛ia de
vicepre∫edinte, care este cedat„, va fi stabilit„ prin renegociere Ón
interiorul majorit„˛ii politice respective ∫i va fi precizat„ Ón cererea de
revocare Ónaintat„ Biroului permanent. Œn cazul Ón care noul pre∫edinte
ales apar˛ine unui grup parlamentar din cadrul majorit„˛ii politice care a
propus revocarea, respectarea configura˛iei politice se realizeaz„ prin
renegociere Ón cadrul acestei majorit„˛i.
Art. 252. — (1) Revocarea din func˛ie a oric„ruia dintre ceilal˛i
membri ai Biroului permanent poate fi solicitat„ de grupul parlamentar
care l-a propus.
(2) Revocarea din func˛ie a oric„ruia dintre ceilal˛i membri ai
Biroului permanent poate fi propus„ ∫i la cererea a minimum o treime
din num„rul total al deputa˛ilor, Ón una dintre urm„toarele situa˛ii:
a) Óncalc„ prevederile Constitu˛iei Rom‚niei;
b) Óncalc„ grav sau Ón mod repetat prevederile Regulamentului
Camerei Deputa˛ilor sau ale Regulamentului ∫edin˛elor comune ale
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
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(3) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, care
verific„, din punct de vedere formal, Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute
la alin. (1) sau (2), dup„ caz, urm‚nd ca acesta s„ introduc„ Ón
proiectul ordinii de zi a urm„toarei ∫edin˛e de plen propunerea de
revocare. Dezbaterea asupra propunerii de revocare se va realiza cu
respectarea prevederilor art. 216. Dezbaterea se realizeaz„ pe baza
unui aviz consultativ al Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, Ón
leg„tur„ cu situa˛iile prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i b).
(4) Membrii Biroului permanent al Camerei Deputa˛ilor c„rora li s-a
cerut revocarea nu pot conduce sau, dup„ caz, nu pot participa la
conducerea lucr„rilor Biroului permanent sau a ∫edin˛ei Ón plen a
Camerei Deputa˛ilor Ón care se discut„ revocarea lor; ei vor fi Ónlocui˛i,
prin votul Biroului permanent, de unul dintre membrii Biroului
permanent care Óndepline∫te condi˛iile regulamentare, dar pot fi
prezen˛i Ón calitate de parte interesat„.
(5) Dac„ propunerea de revocare este aprobat„ de plenul Camerei
Deputa˛ilor, se organizeaz„ alegerea unui nou membru al Biroului
permanent al Camerei Deputa˛ilor, cu respectarea configura˛iei politice
ini˛iale a Camerei, Ón conformitate cu prevederile art. 23.
(6) Dac„ un grup parlamentar din Camera Deputa˛ilor s-a
desfiin˛at, func˛iile aferente acelui grup parlamentar se redistribuie
celorlalte grupuri parlamentare r„mase, Ón mod propor˛ional.“
26. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — (1) Func˛ia de pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor,
devenit„ vacant„ Ón timpul legislaturii din alte motive dec‚t revocarea,
se ocup„ cu respectarea dispozi˛iilor art. 20 alin. (3) ∫i ale art. 21.
(2) Func˛iile din Biroul permanent devenite vacante Ón timpul
sesiunii din alte motive dec‚t revocarea se ocup„ la propunerea
grupului parlamentar c„ruia i-a fost repartizat„ func˛ia respectiv„, Ón
condi˛iile prev„zute la art. 23.“
27. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — Odat„ cu alegerea Biroului permanent, activitatea
secretarilor desemna˛i Ón condi˛iile art. 2 alin. (1) Ónceteaz„.“
28. Titlul sec˛iunii a 4-a a capitolului I va avea urm„torul cuprins:
îSECﬁIUNEA a 4-a
Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor
∫i Comitetul liderilor grupurilor parlamentare“
29. Literele d), f), g), i) ∫i j) ale alineatului (1) al articolului 29 vor
avea urm„torul cuprins:
îd) prezint„ Camerei Deputa˛ilor spre aprobare proiectul de buget
al acesteia ∫i contul de Óncheiere a exerci˛iului bugetar. Proiectul de
buget se distribuie c„tre deputa˛i Ómpreun„ cu nota de fundamentare ∫i
anexele acestuia, cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data supunerii spre
aprobare plenului Camerei;
...............................................................................................................
f) prime∫te sub form„ electronic„ ∫i asigur„ difuzarea pe site-ul
Camerei Deputa˛ilor a proiectelor de legi, propunerilor legislative,
proiectelor de hot„r‚ri ale Camerei Deputa˛ilor, amendamentelor primite
de la Guvern ∫i rapoartelor comisiilor parlamentare, Ón ordinea
depunerii acestora la Secretariatul general al Camerei Deputa˛ilor.
Documentele men˛ionate pot fi transmise ∫i pe suport h‚rtie, la
solicitarea scris„ a deputa˛ilor, formulat„ la Ónceputul fiec„rei sesiuni;
g) Óntocme∫te proiectul ordinii de zi a ∫edin˛elor Camerei
Deputa˛ilor ∫i al programului de lucru al acesteia, pe care le transmite
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare spre dezbatere ∫i aprobare;
..............................................................................................................
i) supune spre aprobare Camerei Deputa˛ilor componen˛a
delega˛iilor permanente la organiza˛iile parlamentare mondiale sau
regionale, pe baza consult„rii grupurilor parlamentare ∫i cu respectarea
configura˛iei politice ini˛iale a Camerei;
j) avizeaz„ ∫i supune aprob„rii plenului Camerei structura
organizatoric„, statul de func˛ii ∫i regulamentul serviciilor Camerei
Deputa˛ilor;“.
30. Dup„ litera f) a alineatului (1) al articolului 29 se introduc dou„
litere noi, literele f1) ∫i f2), cu urm„torul cuprins:
îf1) hot„r„∫te, Ón cazul ini˛iativelor legislative, re˛inerea lor spre
dezbatere ∫i adoptare ca prim„ Camer„ sesizat„ sau trimiterea la
Senat a celor pentru care Camera Deputa˛ilor este Camer„
decizional„;
f2) difuzeaz„ la casetele deputa˛ilor programul de lucru, ordinea de
zi, informarea cu privire la ini˛iativele legislative Ónregistrate la Biroul

permanent al Camerei Deputa˛ilor, proiectele de hot„r‚ri ale Camerei
Deputa˛ilor, legile adoptate cu privire la care deputa˛ii pot sesiza
Curtea Constitu˛ional„, precum ∫i alte documente care nu sunt
men˛ionate la lit. f);“.
31. Dup„ litera g) a alineatului (1) al articolului 29 se introduce o
liter„ nou„, litera g1), cu urm„torul cuprins:
îg1) rezolv„ orice sesizare privind situa˛ia de incompatibilitate,
vacantare, blocaj, obstruc˛ionare sau comportament abuziv din partea
biroului comisiei sau a unui grup de deputa˛i al unei comisii
permanente, nerezolvat„ de comisia respectiv„;“.
32. Dup„ litera l) a alineatului (1) al articolului 29 se introduce o
liter„ nou„, litera l1), cu urm„torul cuprins:
îl1) propune Camerei Deputa˛ilor numirea secretarului general ∫i a
secretarului general adjunct;“.
33. Dup„ alineatul (1) al articolului 29 se introduce un alineat nou,
alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(1 1 ) La lucr„rile Biroului permanent particip„ reprezentantul
Guvernului pentru rela˛ia cu Parlamentul, liderii grupurilor parlamentare
constituite Ón Camer„, iar la lucr„rile care vizeaz„ activit„˛ile comisiilor
particip„ pre∫edin˛ii comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor.“
34. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Dezbaterile din Biroul permanent se consemneaz„ Ón
stenograme ∫i se introduc pe site-ul Camerei Deputa˛ilor, cu excep˛ia
celor declarate confiden˛iale.“
35. Literele a), b), d), g) ∫i i) ale articolului 31 vor avea urm„torul
cuprins:
îa) convoac„ deputa˛ii Ón sesiuni ordinare sau extraordinare,
conform prevederilor prezentului regulament;
b) conduce lucr„rile plenului Camerei Deputa˛ilor, asistat obligatoriu
de 2 secretari, ∫i asigur„ men˛inerea ordinii Ón timpul dezbaterilor,
precum ∫i respectarea prevederilor prezentului regulament;
..............................................................................................................
d) conduce lucr„rile ∫edin˛elor Biroului permanent;
...............................................................................................................
g) asigur„ trimiterea de Óndat„ la Senat, spre dezbatere, a
proiectelor de legi adoptate sau respinse de Camera Deputa˛ilor ori,
dup„ caz, Pre∫edintelui Rom‚niei, spre promulgare, a legilor votate, Ón
termenele legale;
.............................................................................................................
i) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii prev„zute de prezentul regulament,
precum ∫i Óns„rcin„rile date de plenul Camerei Deputa˛ilor.“
36. Litera e) a articolului 31 se abrog„.
37. Dup„ litera h) a articolului 31 se introduce o liter„ nou„, litera h1),
cu urm„torul cuprins:
îh1) prezint„ rapoarte justificative, anual, Ón fa˛a plenului asupra
utiliz„rii fondului pre∫edintelui;“.
38. Articolul 33 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 33. — Secretarii Óntocmesc lista Ónscrierilor la cuv‚nt, pe baza
solicit„rilor, Ón ordinea Ón care acestea au fost f„cute; prezint„
propunerile, amendamentele ∫i orice alte comunic„ri adresate plenului
Camerei Deputa˛ilor, efectueaz„ apelul nominal, consemneaz„ rezultatul
votului, ˛in eviden˛a hot„r‚rilor adoptate, vegheaz„ la Óntocmirea
stenogramelor ∫edin˛elor plenului Camerei Deputa˛ilor, Ól asist„ pe
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor Ón realizarea atribu˛iilor ce Ói revin ∫i
Óndeplinesc orice alte sarcini primite de la acesta sau de la Biroul
permanent.“
39. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 34 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 34. — (1) Chestorii verific„ modul de gestionare a
patrimoniului, func˛ionarea ∫i calitatea serviciilor Camerei Deputa˛ilor ∫i
fac propuneri corespunz„toare Biroului permanent. Ace∫tia exercit„
controlul financiar asupra cheltuielilor efectuate, prezint„ Biroului
permanent proiectul de buget al Camerei Deputa˛ilor ∫i contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar anual, asigur„ men˛inerea ordinii Ón
sediul Camerei Deputa˛ilor ∫i Óndeplinesc alte atribu˛ii, Ón conformitate
cu dispozi˛iile pre∫edintelui acesteia sau ale Biroului permanent.
.............................................................................................................
(3) La sf‚r∫itul fiec„rei sesiuni parlamentare chestorii prezint„
plenului Camerei Deputa˛ilor un raport cu privire la rezultatele
controalelor efectuate.“
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40. Partea introductiv„ ∫i literele a) ∫i b) ale articolului 35 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Comitetul liderilor grupurilor parlamentare este alc„tuit
din liderii grupurilor parlamentare constituite conform configura˛iei
politice ini˛iale ∫i are urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ ordinea de zi a ∫edin˛elor Camerei Deputa˛ilor ∫i
programul de lucru al acesteia, precum ∫i modific„rile sau complet„rile
aduse ordinii de zi ori programului de lucru;
b) propune plenului Camerei Deputa˛ilor modul de organizare a
dezbaterilor Ón plenul Camerei Deputa˛ilor prin alocarea pentru fiecare
grup parlamentar, Ón func˛ie de ponderea sa Ón num„rul total al
deputa˛ilor, a timpului afectat pentru lu„rile de cuv‚nt Ón ∫edin˛a
plenar„ a Camerei Deputa˛ilor; alocarea timpului afectat dezbaterilor
este obligatorie la dezbaterile politice ∫i facultativ„ la dezbaterile
generale asupra unui proiect de lege sau asupra unei propuneri
legislative;“.
41. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 36 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 36. — (1) Comitetul liderilor grupurilor parlamentare hot„r„∫te
cu majoritatea rezultat„ din ponderea votului fiec„rui membru prezent.
Ponderea este dat„ de propor˛ia grupului parlamentar reprezentat de
lider Ón num„rul total al deputa˛ilor, conform configura˛iei politice ini˛iale.
(2) La lucr„rile Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din
Camera Deputa˛ilor particip„, f„r„ drept de vot, pre∫edintele Camerei
Deputa˛ilor ∫i, dac„ este cazul, reprezentantul Guvernului Rom‚niei sau
pre∫edintele comisiei parlamentare care a dep„∫it termenul de
depunere a raportului.“
42. Dup„ alineatul (2) al articolului 36 se introduce un alineat nou,
alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Camera
Deputa˛ilor se Óntrune∫te s„pt„m‚nal, de regul„ miercurea ∫i ori de
c‚te ori este nevoie, la cererea unui lider de grup parlamentar, a
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor sau a Biroului permanent al Camerei
Deputa˛ilor.“
43. Alineatul (3) al articolului 36 va avea urm„torul cuprins:
î(3) Comitetul liderilor grupurilor parlamentare se Óntrune∫te ∫i
lucreaz„ Ón mod regulamentar Ón prezen˛a a mai mult de jum„tate din
num„rul liderilor grupurilor parlamentare, care reprezint„ majoritatea
deputa˛ilor, fiind prezidat de pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor.“
44. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — Comisiile Camerei Deputa˛ilor sunt organisme de lucru
ale acesteia, Ónfiin˛ate cu scopul de a Óndeplini atribu˛iile prev„zute de
lege ∫i de prezentul regulament. Comisiile Camerei Deputa˛ilor
preg„tesc documentele de lucru pentru lucr„rile Ón plen ale acesteia ∫i
exercit„ controlul parlamentar.“
45. Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 38 vor avea urm„torul
cuprins:
î(3) Comisiile permanente ale Camerei Deputa˛ilor sunt formate
dintr-un num„r de 11—33 de deputa˛i, cu excep˛ia Comisiei pentru
regulament, care se compune din c‚te un reprezentant al fiec„rui grup
parlamentar din Camera Deputa˛ilor. Num„rul membrilor comisiilor
permanente se stabile∫te, pentru fiecare caz Ón parte, de plenul
Camerei Deputa˛ilor, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor
parlamentare din Camera Deputa˛ilor. Obiectivele, num„rul membrilor,
componen˛a nominal„ ∫i conducerea comisiilor de anchet„ sau
speciale ale Camerei Deputa˛ilor se aprob„ de plenul acesteia odat„
cu constituirea acestora.
(4) Un deputat face parte, Ón mod obligatoriu, dintr-o singur„
comisie permanent„, cu excep˛ia membrilor Comisiei pentru
regulament, Comisiei pentru tehnologia informa˛iilor ∫i comunica˛iilor ∫i
ai Comisiei pentru egalitate de ∫anse pentru femei ∫i b„rba˛i, care pot
face parte ∫i din alt„ comisie permanent„. Pe durata mandatului,
membrii Biroului permanent pot opta pentru una dintre comisiile
permanente.“
46. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — (1) Alc„tuirea comisiilor Camerei Deputa˛ilor se face cu
respectarea configura˛iei politice ini˛iale a acesteia.

5

(2) Pentru fiecare comisie num„rul de locuri care revine fiec„rui
grup parlamentar sau deputa˛ilor independen˛i se aprob„ prin hot„r‚re
a Camerei Deputa˛ilor, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor
parlamentare.“
47. Articolul 40 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 40. — Propunerile de membri ai comisiilor Camerei
Deputa˛ilor se vor face de grupurile parlamentare, Ón limita locurilor
aprobate de plenul Camerei Deputa˛ilor, potrivit prevederilor prezentului
regulament, Ón termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei
Deputa˛ilor.“
48. Articolul 41 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 41. — (1) Num„rul membrilor fiec„rei comisii a Camerei
Deputa˛ilor este stabilit, prin acordul liderilor grupurilor parlamentare, cu
respectarea configura˛iei politice ini˛iale a Camerei Deputa˛ilor.
(2) Œn cazul Ón care nu exist„ dezacord asupra num„rului membrilor
Ón comisiile Camerei Deputa˛ilor potrivit alin. (1), plenul Camerei
Deputa˛ilor va aproba, prin hot„r‚re, componen˛a numeric„ ∫i nominal„
a comisiilor acesteia cu votul deschis al majorit„˛ii deputa˛ilor prezen˛i.“
49. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 42. — Dac„ grupurile parlamentare nu ajung la un acord
asupra componen˛ei uneia sau a mai multor comisii, Biroul permanent
supune spre aprobare ∫i Camera Deputa˛ilor hot„r„∫te, cu votul
majorit„˛ii membrilor prezen˛i, asupra candidaturilor sus˛inute de fiecare
dintre grupurile parlamentare, respect‚ndu-se configura˛ia politic„ ini˛ial„
a Camerei.“
50. Alineatele (1), (2) ∫i (5) ale articolului 43 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 43. — (1) Œn prima lor ∫edin˛„, convocat„ de Biroul
permanent al Camerei Deputa˛ilor, comisiile permanente Ó∫i aleg
birourile, compuse din c‚te un pre∫edinte, 2 vicepre∫edin˛i ∫i
2 secretari, cu excep˛ia Comisiei pentru regulament, al c„rei birou este
compus din pre∫edinte, un vicepre∫edinte ∫i 2 secretari. Func˛iile din
biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate Ón ordinea m„rimii
grupurilor parlamentare.
(2) Componen˛a biroului comisiei se stabile∫te prin negocieri Óntre
liderii grupurilor parlamentare, respect‚ndu-se configura˛ia politic„
ini˛ial„ a Camerei, a∫a cum rezult„ din constituirea ini˛ial„ a grupurilor
parlamentare.
.............................................................................................................
(5) Revocarea unui membru din biroul comisiei se hot„r„∫te cu
votul majorit„˛ii deputa˛ilor din comisie, la solicitarea grupului
parlamentar care l-a propus sau a mai mult de jum„tate din num„rul
membrilor comisiei.“
51. Articolul 44 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 44. — Biroul fiec„rei comisii a Camerei Deputa˛ilor:
a) propune ordinea de zi a ∫edin˛elor, prezent‚nd comisiei lista
cuprinz‚nd toate ini˛iativele legislative ∫i celelalte probleme de
competen˛a acesteia;
b) propune proiectul regulamentului de func˛ionare a comisiei ∫i
orice modificare a acestuia;
c) propune sarcinile ce revin deputa˛ilor din comisie;
d) adopt„ hot„r‚ri Ón chestiuni care intereseaz„ bunul mers al
activit„˛ii comisiei, stabile∫te atribu˛iile personalului tehnic de specialitate
al comisiei ∫i controleaz„ Óndeplinirea acestora;
e) constituie, cu aprobarea comisiei, dac„ este necesar, subcomisii,
desemn‚ndu-le misiunea, componen˛a ∫i conducerea;
f) invit„ s„ ia parte la lucr„rile comisiei reprezentan˛i ai societ„˛ii
civile, ai asocia˛iilor patronale, profesionale sau sindicale, ai
administra˛iei publice centrale ori locale, precum ∫i ai altor persoane
juridice, precum ∫i persoane fizice, la solicitarea membrilor comisiei, a
Guvernului ∫i a persoanelor interesate;
g) organizeaz„, la propunerea membrilor comisiei, ∫edin˛e de
consult„ri cu reprezentan˛i ai societ„˛ii civile, ai asocia˛iilor patronale ∫i
profesionale, ai sindicatelor, ai administra˛iei publice centrale sau/∫i
locale;
h) aprob„ prezen˛a persoanelor interesate s„ ia parte la lucr„rile
comisiei Ón condi˛iile prev„zute la art. 131 alin. (1) teza a II-a.“
52. Dup„ litera b) a articolului 45 se introduce o liter„ nou„, litera b1),
cu urm„torul cuprins:
îb 1 ) convoac„ biroul comisiei pentru a stabili modalit„˛ile de
Óndeplinire a activit„˛ilor reglementate la art. 44;“.
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53. Literele c), d) ∫i e) ale articolului 45 vor avea urm„torul
cuprins:
îc) asigur„ reprezentarea comisiei Ón raporturile cu Guvernul
Rom‚niei, cu Biroul permanent al Camerei ∫i cu celelalte comisii ale
Camerei Deputa˛ilor ∫i ale Senatului;
d) Óndepline∫te alte atribu˛ii cerute de desf„∫urarea Ón bune condi˛ii
a lucr„rilor comisiei prev„zute Ón prezentul regulament, Ón
Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
precum ∫i Ón regulamentul comisiei;
e) solicit„ Biroului permanent al Camerei Deputa˛ilor, pentru
activitatea comisiei ∫i a membrilor acesteia, personal de secretariat ∫i
de specialitate, logistica necesar„ Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii
comisiei, autoturisme, Ón mod similar cu liderul de grup.“
54. Articolul 46 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 46. — Vicepre∫edin˛ii comisiilor Óndeplinesc, pe r‚nd, atribu˛iile
pre∫edintelui, Ón absen˛a sau potrivit deleg„rii date de c„tre acesta.“
55. Literele d) ∫i e) ale articolului 47 vor avea urm„torul cuprins:
îd) urm„resc Óntocmirea proceselor-verbale, realizarea
stenogramelor sau Ónregistrarea ∫edin˛elor comisiei, dup„ caz;
e) Óndeplinesc orice alte activit„˛i necesare bunului mers al
activit„˛ii comisiei, ca urmare a dispozi˛iilor biroului sau ale
pre∫edintelui acesteia.“
56. Dup„ litera d) a articolului 47 se introduce o liter„ nou„, litera d1),
cu urm„torul cuprins:
îd1) urm„resc buna func˛ionare a dot„rilor comisiei, precum ∫i
activitatea personalului;“.
57. Dup„ articolul 47 se introduce un articol nou, articolul 471, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 471. — Œnainte de aprobarea ordinii de zi pre∫edintele de
∫edin˛„ este obligat s„ supun„ votului toate propunerile de modificare
sau de completare a ordinii de zi.“
58. Dup„ alineatul (2) al articolului 48 se introduc dou„ alineate
noi, alineatele (21) ∫i (22), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Pentru ca ∫edin˛ele comisiei s„ se desf„∫oare Ón mod
regulamentar este necesar„ prezen˛a majorit„˛ii membrilor.
(22) Hot„r‚rile comisiilor Camerei Deputa˛ilor se adopt„ cu votul
majorit„˛ii membrilor prezen˛i.“
59. Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 48 vor avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn caz de absen˛„ nejustificat„ de la lucr„rile comisiei,
deputatului i se re˛ine din indemniza˛ia lunar„, pentru fiecare zi de
absen˛„, o sum„ de bani ce reprezint„ a 21-a parte din indemniza˛ia
lunar„, la care se adaug„ diurna de deplasare.
(4) Deputatul care absenteaz„ de la lucr„rile comisiei poate fi
Ónlocuit de un alt deputat din acela∫i grup, pe baza Ómputernicirii
semnate de liderul grupului parlamentar.“
60. Articolul 49 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 49. — (1) ™edin˛ele comisiilor parlamentare pot avea loc Ón
acela∫i timp cu cele ale plenului Camerei Deputa˛ilor, pe baza
aprob„rii date de Biroul permanent, la solicitarea pre∫edintelui de
comisie.
(2) ™edin˛ele comisiilor parlamentare nu pot avea loc concomitent
cu ∫edin˛a plenului dedicat„ votului final, potrivit ordinii de zi. De
asemenea, lucr„rile comisiei se suspend„ de drept Ón cazul Ón care
pre∫edintele de ∫edin˛„ al Camerei Deputa˛ilor solicit„ prezen˛a
deputa˛ilor la lucr„rile Ón plen.
(3) Activitatea comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor se
desf„∫oar„, de regul„, la sediul Parlamentului. Œn cazuri excep˛ionale ∫i
cu aprobarea prealabil„ a Biroului permanent, activitatea comisiilor se
poate desf„∫ura Ón afara sediului Parlamentului.“
61. Articolul 50 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 50. — ™edin˛ele comisiilor Camerei Deputa˛ilor sunt publice,
cu excep˛ia cazurilor Ón care plenul acestora prevede altfel. Lucr„rile
comisiilor Camerei Deputa˛ilor pot fi transmise pe re˛eaua intern„ de
televiziune a Camerei Deputa˛ilor ∫i la posturile de radio ∫i televiziune.“
62. Articolul 51 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 51. — (1) Mini∫trii au acces la lucr„rile comisiilor. Dac„ li se
solicit„ participarea, prezen˛a lor devine obligatorie. Guvernul trebuie

Ón∫tiin˛at, prin pre∫edintele comisiei, cu cel pu˛in 24 de ore Ónainte, cu
privire la data, ora ∫i locul desf„∫ur„rii ∫edin˛elor comisiilor.
(2) O dat„ pe sesiune mini∫trii prezint„ un raport de activitate ∫i
strategia ministerului Ón fa˛a comisiei de resort a Camerei Deputa˛ilor.“
63. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 52 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 52. — (1) La ∫edin˛ele comisiilor vor fi invita˛i s„ participe
deputa˛ii ∫i senatorii care au f„cut propuneri, care stau la baza
lucr„rilor acestora, cum ar fi autori de propuneri legislative, de
amendamente etc., precum ∫i, la cererea pre∫edintelui comisiei,
speciali∫ti ai Consiliului Legislativ.
(2) Comisiile pot invita s„ participe la lucr„ri persoane interesate,
reprezentan˛i ai unor organiza˛ii neguvernamentale ∫i speciali∫ti din
partea unor autorit„˛i publice sau a altor institu˛ii specializate.
Reprezentan˛ii organiza˛iilor neguvernamentale ∫i speciali∫tii invita˛i pot
s„ Ó∫i prezinte opiniile cu privire la problemele discutate Ón comisie sau
pot Ónm‚na pre∫edintelui comisiei documenta˛ii ce vizeaz„ tematica
pus„ Ón discu˛ie.
..............................................................................................................
(4) Numai deputa˛ii care sunt membri ai comisiei permanente sau
Ónlocuitorii Ómputernici˛i au drept de vot la lucr„rile comisiei.“
64. Alineatul (3) al articolului 52, articolul 53 ∫i articolul 54 se
abrog„.
65. Articolul 55 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 55. — (1) La Ónceperea dezbaterii unui punct aflat pe ordinea
de zi, comisia desemneaz„, la propunerea pre∫edintelui sau a unui alt
membru, unul ori mai mul˛i raportori dintre membrii s„i.
(2) Raportorul va participa la redactarea raportului sau a avizului
comisiei, care va fi supus aprob„rii acesteia, ∫i poate sus˛ine raportul
Ón plenul Camerei.
(3) Rapoartele ∫i avizele vor cuprinde, Ón mod obligatoriu, pe l‚ng„
opinia majorit„˛ii membrilor comisiei, at‚t amendamentele admise, c‚t
∫i p„rerea contrar„ motivat„ a celorlal˛i deputa˛i din comisie ∫i
amendamentele respinse.“
66. Articolul 57 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 57. — (1) Cu privire la desf„∫urarea ∫edin˛elor comisiilor se
Óncheie procese-verbale ∫i se pot realiza stenograme sau Ónregistr„ri,
care pot fi consultate de deputa˛i.
(2) La sf‚r∫itul fiec„rei ∫edin˛e, prin grija biroului comisiei se
redacteaz„ sinteza lucr„rilor ∫i un comunicat de pres„.
(3) Sinteza lucr„rilor fiec„rei comisii se public„ s„pt„m‚nal Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a. Sinteza cuprinde
problemele dezb„tute, rezultatul votului asupra articolelor ∫i proiectelor
de legi, numele ∫i prenumele celor prezen˛i ∫i ale celor absen˛i.“
67. Titlul paragrafului 2 al sec˛iunii a 5-a a capitolului I va avea
urm„torul cuprins:
î2. Comisiile permanente ale Camerei Deputa˛ilor“
68. Punctele 3, 5, 8, 14, 15 ∫i 17 ale articolului 58 vor avea
urm„torul cuprins:
î3. Comisia pentru industrii ∫i servicii
— industria ∫i ramurile ei; transporturi, comer˛ (interior ∫i exterior),
turism; protec˛ia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor ∫i
a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime ∫i energie pentru
economia na˛ional„; dezvoltarea Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii Ón
industrie ∫i Ón servicii; probleme specifice ale privatiz„rii Ón industrie ∫i
servicii, ale dezvolt„rii sectorului privat Ón aceste ramuri; bursele de
m„rfuri industriale ∫i servicii; strategii de investi˛ii; calitatea produselor
industriale ∫i a serviciilor; standarde ∫i m„rci; protec˛ia investi˛iilor ∫i a
m„rcilor; progresul tehnic ∫i dezvoltarea tehnologic„; eficien˛a ∫i
capacitatea concuren˛ial„ a produselor ∫i serviciilor pe pia˛a intern„ ∫i
extern„.
.............................................................................................................
5. Comisia pentru drepturile omului, culte ∫i problemele minorit„˛ilor
na˛ionale
— drepturile omului ∫i ale cet„˛eanului; problemele minorit„˛ilor;
libertatea de con∫tiin˛„; problemele cultelor religioase; libertatea de
exprimare prin alte mijloace dec‚t prin cele de informare Ón mas„.
.............................................................................................................
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8. Comisia pentru s„n„tate ∫i familie
— ocrotirea s„n„t„˛ii popula˛iei; asisten˛„ sanitar„; forme de
organizare a re˛elei sanitare; problemele sociale ale familiei, mamei ∫i
copilului, b„tr‚nilor ∫i persoanelor cu dizabilit„˛i; probleme demografice.
.............................................................................................................
14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii
— examinarea peti˛iilor primite ∫i cercetarea abuzurilor semnalate
prin aceste peti˛ii; efectuarea unei anchete asupra abuzurilor sesizate
Ón cazurile Ón care Camera Deputa˛ilor dispune aceasta ca urmare a
prezent„rii, potrivit regulamentului, a unei cereri Ón fa˛a plenului
Camerei Deputa˛ilor.
15. Comisia pentru regulament
— interpretarea regulamentului, monitorizarea ∫i analiza interven˛iilor
referitoare la procedur„ formulate Ón plenul Camerei Deputa˛ilor ∫i
elaborarea propunerilor de amendare a regulamentului la Ónceputul
sesiunilor ordinare, c‚nd este cazul; eviden˛a ∫i regularitatea cutumelor
parlamentare; studierea ∫i informarea operativ„ a Camerei ∫i a Biroului
permanent despre procedurile parlamentare din alte state sau din
adun„ri parlamentare paneuropene; elaborarea ∫i prezentarea Biroului
permanent al Camerei Deputa˛ilor a propunerilor de modificare ∫i
completare a Regulamentului Camerei Deputa˛ilor; analizarea sesiz„rilor
trimise de Camer„, de Biroul permanent sau de pre∫edintele Camerei
cu privire la procedurile ∫i prevederile regulamentului ∫i prezentarea
punctului de vedere Ón Camera Deputa˛ilor; avizarea regulamentelor
comisiilor permanente.
.............................................................................................................
17. Comisia pentru egalitatea de ∫anse pentru femei ∫i b„rba˛i
— eliminarea oric„ror forme de discriminare dup„ criteriul de sex ∫i
Ómbun„t„˛irea condi˛iei femeii Ón societate;
— integrarea principiului egalit„˛ii de ∫anse pentru femei ∫i b„rba˛i
Ón ini˛iativele legislative, Ón politicile ∫i programele ce intereseaz„ at‚t
femeile, c‚t ∫i b„rba˛ii;
— urm„rirea aplic„rii prevederilor referitoare la egalitatea de ∫anse
∫i de tratament pentru femei ∫i b„rba˛i din documentele interna˛ionale
ratificate de Rom‚nia.“
69. Articolul 59 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 59. — (1) Schimbarea unui membru dintr-o comisie a
Camerei Deputa˛ilor se face la solicitarea grupului parlamentar care l-a
propus, cu aprobarea plenului Camerei Deputa˛ilor.
(2) Œn cazul Ón care un grup parlamentar Ó∫i modific„ componen˛a
sau Ó∫i Ónceteaz„ existen˛a, Camera Deputa˛ilor poate hot„rÓ asupra
r„m‚nerii Ón comisii a deputa˛ilor deveni˛i independen˛i, Ón limita
locurilor disponibile r„mase.
(3) Calitatea de membru al comisiei poate Ónceta prin demisie sau
la propunerea grupului parlamentar din care a f„cut parte deputatul, Ón
cazul Ón care acesta nu mai este membru al grupului. Œn acest caz,
acela∫i grup parlamentar poate propune un alt deputat pentru a fi ales
membru al comisiei.“
70. Articolul 60 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 60. — Comisiile permanente ale Camerei Deputa˛ilor
examineaz„ proiectele de legi, propunerile legislative, proiectele de
hot„r‚ri ale Camerei Deputa˛ilor, avizele ∫i amendamentele, Ón vederea
elabor„rii rapoartelor sau avizelor, dup„ caz; dezbat ∫i hot„r„sc asupra
altor probleme trimise de Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor; pot
efectua anchete parlamentare, precum ∫i alte activit„˛i, Ón conformitate
cu prevederile prezentului regulament ∫i ale Regulamentului ∫edin˛elor
comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.“
71. Articolul 61 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 61. — Biroul permanent trimite, spre examinare ∫i Ón vederea
elabor„rii rapoartelor, proiectele de legi, propunerile legislative,
proiectele de hot„r‚ri ale Camerei ∫i amendamentele formulate de
c„tre Guvern comisiei permanente sesizate Ón fond, Ón competen˛a
c„reia intr„ materia reglementat„ prin proiectul sau propunerea
respectiv„. Acesta poate sesiza ∫i alte comisii pentru a-∫i da avizul cu
privire la lucrarea respectiv„.“
72. Dup„ articolul 61 se introduce un articol nou, articolul 611, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 611. — Œn cazul Ón care Biroul permanent sesizeaz„ Ón fond
dou„ sau mai multe comisii asupra unei ini˛iative legislative, comisiile
respective vor redacta un raport comun. Œn cazul Ón care comisiile
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sesizate Ón fond lucreaz„ Ómpreun„, conducerea ∫edin˛elor se va
realiza prin rota˛ie de pre∫edin˛ii comisiilor.“
73. Articolul 62 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 62. — (1) Orice comisie permanent„ poate solicita motivat
Biroului permanent s„ Óntocmeasc„ un raport, s„ participe la
Óntocmirea unui raport comun sau s„ Ó∫i dea avizul asupra unui proiect
de lege ori a unei propuneri legislative trimise spre examinare altei
comisii.
(2) Solicitarea se va realiza Ón cel mult 5 zile de la sesizarea
comisiei ce urmeaz„ s„ Óntocmeasc„ raportul sau s„ Ó∫i dea avizul, cu
condi˛ia Óncadr„rii Ón termenul de depunere a raportului.
(3) Dac„ solicitarea este aprobat„, respectivei comisii i se vor
trimite ∫i amendamentele deja depuse.
(4) Dac„ o comisie permanent„ consider„ c„ un proiect de lege
sau o propunere legislativ„ cu care a fost sesizat„ nu este de
competen˛a sa, aceasta poate solicita motivat Biroului permanent, Ón
cel mult 3 zile de la sesizarea ei, trimiterea respectivei ini˛iative
legislative altei comisii.
(5) Œn cazul Ón care Biroul permanent refuz„ solicit„rile comisiilor
prev„zute la alin. (1) ∫i (4), Camera hot„r„∫te prin vot.“
74. Articolul 63 se abrog„.
75. Alineatul (1) al articolului 64 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 64. — (1) Comisia permanent„ sesizat„ Ón fond va stabili un
termen Ón care s„ Ói fie remise avizul sau avizele celorlalte comisii
care examineaz„ proiectul ori propunerea legislativ„, consult‚ndu-se cu
acestea ∫i ˛in‚nd seama de termenul de predare a raportului.“
76. Dup„ alineatul (1) al articolului 64 se introduce un alineat nou,
alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Termenul de remitere a avizului sau avizelor nu poate fi mai
mic de jum„tate din termenul pe care comisia sesizat„ Ón fond Ól are
pentru predarea raportului.“
77. Dup„ alineatul (2) al articolului 64 se introduc dou„ alineate
noi, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Deputa˛ii care nu fac parte din comisia sesizat„ Ón fond,
precum ∫i Guvernul vor putea depune amendamente Óntr-un termen ce
nu poate fi mai mic de jum„tate din termenul pe care comisia sesizat„
Ón fond Ól are pentru predarea raportului de la anun˛area Ón plenul
Camerei a proiectului de lege sau a propunerii legislative.
(4) Comisia sesizat„ Ón fond nu va putea finaliza ∫i depune
raportul dec‚t dup„ expirarea unui termen ce nu poate fi mai mic de
jum„tate din termenul pe care comisia sesizat„ Ón fond Ól are pentru
predarea raportului.“
78. Articolul 65 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 65. — La ∫edin˛ele comisiei sesizate Ón fond vor fi invita˛i la
dezbateri at‚t raportorii comisiilor sesizate pentru avize, c‚t ∫i
speciali∫ti ai Consiliului Legislativ, dac„ este necesar„ prezen˛a
acestora.“
79. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 66 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 66. — (1) Œn raportul comisiilor sesizate Ón fond se va face
referire la toate avizele celorlalte comisii care au examinat proiectul
sau propunerea respectiv„, la toate amendamentele primite, admise ori
respinse, la avizul Consiliului Legislativ ∫i la avizele altor autorit„˛i
publice, dac„ s-au Óntocmit asemenea avize.
(2) Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea f„r„
modific„ri a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui
cu modific„ri ∫i/ori complet„ri ∫i se Ónainteaz„ Biroului permanent.“
80. Dup„ articolul 66 se introduce un articol nou, articolul 661, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 661. — (1) Œn cazul Ón care o comisie are spre examinare Ón
fond mai multe ini˛iative legislative care au acela∫i obiect de
reglementare, se Óntocme∫te un singur raport.
(2) Prima ini˛iativ„ legislativ„ va fi re˛inut„ de comisie ca proiect
de baz„, pentru care se face propunere de aprobare, iar pentru
celelalte ini˛iative legislative se face propunere de respingere, urm‚nd
ca prevederile pe care acestea le con˛in s„ fie considerate
amendamente la proiectul propus spre aprobare.
(3) Œn cazul Ón care Camera Deputa˛ilor este Camer„ decizional„,
ea va solicita Senatului trimiterea ini˛iativelor legislative care au stat la
baza formei adoptate de Senat.
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(4) Œn cazul Ón care pentru una dintre ini˛iativele legislative la care
se refer„ alin. (1) s-a aprobat procedur„ de urgen˛„, raportul se
elaboreaz„ Ón procedur„ de urgen˛„.“
81. Articolul 67 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 67. — (1) Biroul permanent aprob„ termenele de depunere a
raportului dup„ consultarea pre∫edin˛ilor comisiilor sesizate Ón fond;
modificarea acestor termene poate fi aprobat„ numai de Biroul
permanent de cel mult dou„ ori, la solicitarea scris„ a pre∫edintelui
comisiei sesizate Ón fond. Termenele aprobate de Biroul permanent, Ón
cazul Ón care Camera Deputa˛ilor este prima Camer„ sesizat„, nu pot
fi, de regul„, mai mici de 10 zile sau mai mari de 15 zile. Œn cazul Ón
care Camera Deputa˛ilor este Camer„ decizional„, aceste termene nu
pot fi, de regul„, mai mici de 14 zile sau mai mari de 60 de zile.
(2) Raportul va fi imprimat ∫i difuzat deputa˛ilor cu cel pu˛in 3 zile
Ónainte de data stabilit„ pentru dezbaterea proiectului de lege sau a
propunerii legislative, Ón plenul Camerei Deputa˛ilor, Ón cazul proiectelor
de legi ∫i al propunerilor legislative pentru care Camera Deputa˛ilor
este prima Camer„ sesizat„, ∫i cu cel pu˛in 5 zile Ón cazul celor
pentru care Camera Deputa˛ilor este Camer„ decizional„.
(3) Biroul permanent poate stabili adoptarea Ón procedur„ de
urgen˛„ Ón cazul proiectelor de legi care privesc ratificarea unor tratate
∫i conven˛ii interna˛ionale sau acorduri de Ómprumut.“
82. Articolul 68 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 68. — Proiectul se trimite spre reexaminare comisiei sesizate
Ón fond, dac„ Ón urma dezbaterilor Ón plen se solicit„ motivat aceasta
sau intervin modific„ri importante pentru con˛inutul s„u. Asupra acestei
m„suri Camera Deputa˛ilor se pronun˛„ prin vot, la propunerea
ini˛iatorului, a pre∫edintelui de ∫edin˛„, a unui grup parlamentar, a
pre∫edintelui comisiei sesizate sau, dup„ caz, a raportorului acesteia.
Pre∫edintele de ∫edin˛„ va fixa un termen pentru Óntocmirea raportului
suplimentar ∫i va supune aprob„rii plenului Camerei Deputa˛ilor acest
termen.“
83. Articolul 69 se abrog„.
84. Articolul 70 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 70. — (1) Orice comisie permanent„ poate porni, la solicitarea
unuia sau a mai multor membri ai s„i, o anchet„, Ón cadrul
competen˛ei sale, cu Óncuviin˛area plenului Camerei Deputa˛ilor,
privitoare la activitatea desf„∫urat„ de Guvern sau de administra˛ia
public„.
(2) Pentru a ob˛ine Óncuviin˛area comisia permanent„ va prezenta o
cerere motivat„, adoptat„ cu votul majorit„˛ii membrilor s„i, Ón care vor
fi enun˛ate materiile ce formeaz„ obiectul anchetei, scopul ei,
mijloacele necesare ∫i termenul p‚n„ la care raportul comisiei urmeaz„
s„ fie prezentat plenului Camerei Deputa˛ilor.“
85. Titlul paragrafului 3 al sec˛iunii a 5-a a capitolului I va avea
urm„torul cuprins:
î3. Comisii speciale ale Camerei Deputa˛ilor“
86. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 71 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 71. — (1) Camera Deputa˛ilor poate constitui comisii speciale
pentru avizarea unor acte legislative complexe, pentru elaborarea unor
propuneri legislative sau pentru alte scopuri, indicate Ón hot„r‚rea de
Ónfiin˛are a comisiei, la propunerea a 50 de deputa˛i din cel pu˛in dou„
grupuri parlamentare. Propunerile legislative astfel elaborate nu se mai
supun examin„rii altor comisii.
(2) Prin aceea∫i hot„r‚re se vor indica: denumirea ∫i obiectivele
comisiei, precum ∫i componen˛a acesteia. Componen˛a comisiei ∫i
biroul acesteia se stabilesc la propunerea Comitetului liderilor grupurilor
parlamentare, respect‚ndu-se configura˛ia politic„ ini˛ial„ a Camerei
Deputa˛ilor.“
87. Titlul paragrafului 4 al sec˛iunii a 5-a a capitolului I va avea
urm„torul cuprins:
î4. Comisii de anchet„ ale Camerei Deputa˛ilor“
88. Dup„ titlul paragrafului 4 al sec˛iuni a 5-a a capitolului I se
introduc dou„ articole noi, articolele 711 ∫i 712, cu urm„torul cuprins:
îArt. 71 1 . — (1) Œn condi˛iile Ón care se consider„ necesar„
clarificarea cauzelor ∫i Ómprejur„rilor Ón care s-au produs evenimente
sau au avut loc ac˛iuni cu efecte negative, precum ∫i stabilirea
concluziilor, r„spunderilor ∫i m„surilor ce se impun, Camera Deputa˛ilor
poate hot„rÓ ini˛ierea unei anchete parlamentare.

(2) Ancheta poate fi realizat„ de o comisie permanent„, Ón
condi˛iile art. 70, sau de o comisie de anchet„ parlamentar„ Ónfiin˛at„
Ón acest scop.
Art. 712. — (1) Anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect
investigarea unor fapte sau activit„˛i care fac obiectul unor anchete
judiciare sau care se afl„ pe rolul unor instan˛e de judecat„.
(2) O anchet„ parlamentar„ Ónceteaz„ de drept Ón momentul
deschiderii unor proceduri judiciare privitoare la faptele sau activit„˛ile
care constituie obiectul ei, situa˛ie Ón care Biroul permanent al Camerei
Deputa˛ilor anun˛„ organele de urm„rire penal„ c„ pot avea acces la
toate documentele referitoare la cazul Ón spe˛„, aflate Ón arhiva
Camerei Deputa˛ilor.“
89. Articolul 72 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 72. — La cererea a minimum 50 de deputa˛i din cel pu˛in
dou„ grupuri parlamentare Camera Deputa˛ilor va putea hot„rÓ
Ónfiin˛area unei comisii de anchet„, prevederile art. 37—57 ∫i ale
art. 71 alin. (2)—(5) fiind aplicabile.“
90. Alineatul (1) al articolului 73 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 73. — (1) Œn vederea audierii, Comisia de anchet„
parlamentar„ poate cita 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.“
91. Dup„ alineatul (1) al articolului 73 se introduce un alineat nou,
alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Persoanele citate sunt obligate s„ se prezinte Ón fa˛a Comisiei
de anchet„ parlamentar„.“
92. Alineatele (2), (3), (4) ∫i (5) ale articolului 73 vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) La cererea Comisiei de anchet„ parlamentar„ 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 la termenele stabilite. Institu˛iile ∫i
organiza˛iile sunt obligate, Ón condi˛iile legii, s„ r„spund„ la solicit„rile
Comisiei de anchet„ parlamentar„ Ón termenul stabilit de aceasta.
(3) C‚nd, pentru l„murirea unor fapte sau Ómprejur„ri Ón vederea
afl„rii adev„rului, este necesar„ Óntocmirea unor rapoarte de expertiz„,
Comisia de anchet„ parlamentar„ solicit„ efectuarea de expertize.
4) Dispozi˛iile legii referitoare la citarea, prezentarea ∫i ascultarea
martorilor, precum ∫i cele privitoare la prezentarea ∫i predarea
obiectelor ori Ónscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(5) Pre∫edintele comisiei care efectueaz„ ancheta atrage aten˛ia
persoanei audiate c„ are obliga˛ia de a spune adev„rul, de a nu
ascunde nimic din ceea ce ∫tie ∫i c„ nerespectarea acestei obliga˛ii
atrage r„spunderea penal„.“
93. Alineatul (6) al articolului 73 se abrog„.
94. La articolul 73, dup„ alineatul (6) se introduc dou„ alineate noi,
alineatele (7) ∫i (8), cu urm„torul cuprins:
î(7) Comisia poate solicita Ón cursul investiga˛iilor ∫i accesul, Ón
condi˛iile legii, la informa˛ii clasificate.
(8) Cheltuielile necesare efectu„rii expertizelor ∫i a altor acte
procedurale, ce ˛in de activitatea comisiei, se aprob„ de Biroul
permanent al Camerei Deputa˛ilor, la solicitarea pre∫edintelui Comisiei
de anchet„ parlamentar„.“
95. Dup„ articolul 73 se introduc trei articole noi, articolele 731,
732 ∫i 733, cu urm„torul cuprins:
îArt. 731. — Lucr„rile Comisiei de anchet„ parlamentar„ se Óncheie
cu redactarea unui raport asupra anchetei derulate, care se dezbate
de Camera Deputa˛ilor, Ón termen de 15 zile de la depunere. Termenul
maxim pentru realizarea unei anchete de c„tre o comisie este de
180 de zile, termen Ón care comisia trebuie s„ depun„ raportul final.
La cererea motivat„ a biroului Comisiei de anchet„ parlamentar„,
plenul Camerei Deputa˛ilor poate s„ prelungeasc„ doar o singur„ dat„
acest termen cu maximum 60 de zile.
Art. 732. — (1) Concluziile, r„spunderile ∫i m„surile con˛inute Ón
raportul privind ancheta parlamentar„, dezb„tute de c„tre Camera
Deputa˛ilor, vor fi reflectate Ón con˛inutul unei hot„r‚ri care, dup„
adoptare, va fi Ónaintat„, dac„ se impune, Ómpreun„ cu raportul,
autorit„˛ilor competente Ón vederea examin„rii ∫i solu˛ion„rii.
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(2) Pentru solu˛ionarea problemelor rezultate din hot„r‚rea Camerei
Deputa˛ilor ∫i din raportul Comisiei de anchet„ parlamentar„, autorit„˛ile
competente pot avea acces la toate documentele ce au stat la baza
Óntocmirii respectivului raport, care se p„streaz„ Ón arhiva Camerei,
conform dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
(3) Autorit„˛ile sesizate cu hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor ∫i cu
raportul Comisiei de anchet„ parlamentar„ au obliga˛ia s„ informeze,
Ón termen de 30 de zile de la adoptarea solu˛iei, Biroul permanent al
Camerei Deputa˛ilor privind solu˛iile adoptate ∫i motivarea acestora.
Biroul permanent va prezenta plenului Camerei Deputa˛ilor informarea
autorit„˛ilor sesizate.
Art. 733. — Dispozi˛iile art. 73, 731 ∫i 732 se aplic„ ∫i Ón cazul
comisiilor permanente care desf„∫oar„ anchete potrivit art. 70.“
96. La articolul 78, alineatele (5), (6) ∫i (7) vor avea urm„torul
cuprins:
î(5) Œn timpul sesiunilor, deputa˛ii lucreaz„ Ón ∫edin˛e Ón plen, Ón
comisii, Ón grupuri parlamentare, la nivelul birourilor parlamentare, Ón
circumscrip˛iile electorale ori Óndeplinesc alte sarcini dispuse de
Camera Deputa˛ilor.
(6) Œn afara sesiunilor deputa˛ii Ó∫i pot desf„∫ura activitatea, cu
aprobarea Biroului permanent, Ón comisii permanente sau speciale ori
Óndeplinesc alte sarcini dispuse de Camera Deputa˛ilor.
(7) Œn afara sesiunilor deputa˛ii pot lucra Ón grupuri parlamentare,
din dispozi˛ia sau cu aprobarea conducerii grupurilor, ∫i Ó∫i exercit„
mandatul la nivelul birourilor parlamentare ∫i Ón circumscrip˛iile
electorale.“
97. Articolul 79 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 79. — Camera Deputa˛ilor adopt„ legi, hot„r‚ri, mo˛iuni
simple, mesaje, declara˛ii, rezolu˛ii ∫i alte acte politice Ón prezen˛a
majorit„˛ii deputa˛ilor, conform prevederilor prezentului regulament.“
98. Titlul sec˛iunii a 2-a a capitolului II va avea urm„torul cuprins:
îSECﬁIUNEA a 2-a
Ordinea de zi ∫i programul de lucru ale Camerei Deputa˛ilor“

99. Alineatul (2) al articolului 80 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Biroul permanent, din proprie ini˛iativ„ sau la solicitarea
motivat„ a ini˛iatorului, 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.“
100. Dup„ alineatul (2) al articolului 81 se introduce un alineat
nou, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Proiectele de hot„r‚ri se Ónscriu Ón proiectul ordinii de zi, Ón
termen de cel mult 5 zile de la primirea de c„tre Biroul permanent a
raportului comisiei sesizate Ón fond.“
101. Alineatul (4) al articolului 81 va avea urm„torul cuprins:
î(4) 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 Comitetului
liderilor grupurilor parlamentare, dac„ prin lege, prin prezentul
regulament sau prin hot„r‚re a Camerei Deputa˛ilor nu se prevede
un termen mai scurt.“
102. Dup„ alineatul (5) al articolului 81 se introduce un alineat
nou, alineatul (6), cu urm„torul cuprins:
î(6) Proiectul de lege sau propunerea legislativ„ transmis„ spre
reexaminare Ón baza prevederilor art. 98 alin. (3) se Ónscrie cu
prioritate pe ordinea de zi pentru dezbatere Ón procedur„ de urgen˛„.“
103. Articolul 83 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 83. — Proiectul ordinii de zi ∫i proiectul programului de lucru
sunt s„pt„m‚nale ∫i se aprob„ de Comitetul liderilor grupurilor
parlamentare Ón ziua de miercuri a fiec„rei s„pt„m‚ni de lucru a
Camerei, pentru s„pt„m‚na urm„toare.“
104. Articolul 84 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 84. — Œn cazuri excep˛ionale, modificarea ordinii de zi sau a
programului de lucru se aprob„ de Comitetul liderilor grupurilor
parlamentare, la cererea Biroului permanent.“
105. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 85 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 85. — (1) Ordinea de zi ∫i programul de lucru aprobate se
transmit Ón scris ∫i pe suport electronic deputa˛ilor ∫i grupurilor
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parlamentare ∫i se afi∫eaz„ la sediul Camerei Deputa˛ilor Ón aceea∫i zi
Ón care au fost aprobate de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare.
.............................................................................................................
(3) Œn prima ∫edin˛„ a Camerei, dup„ votul din Comitetul liderilor
grupurilor parlamentare, liderii grupurilor parlamentare au dreptul s„
prezinte Camerei pozi˛ia grupului fa˛„ de ordinea de zi ∫i programul
de lucru.“
106. Alineatul (1) al articolului 86 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 86. — (1) Œn exerci˛iul dreptului de ini˛iativ„ legislativ„,
Guvernul Ónainteaz„ Camerei proiecte de legi. Deputa˛ii, senatorii ∫i
cet„˛enii prev„zu˛i la art. 74 din Constitu˛ia Rom‚niei pot prezenta
Camerei Deputa˛ilor propunerile legislative. Acestea trebuie s„ fie
Ónso˛ite de o expunere de motive ∫i redactate Ón forma cerut„ pentru
proiectele de legi.“
107. Dup„ alineatul (1) al articolului 86 se introduc ∫ase alineate
noi, alineatele (11)—(16), cu urm„torul cuprins:
î(11) Deputa˛ii pot prezenta ∫i proiecte de hot„r‚ri ale Camerei
Deputa˛ilor.
(12) Œn cazul propunerilor legislative depuse Ón condi˛iile alin. (1),
pre∫edintele Biroului permanent solicit„ avizul Consiliului Legislativ ∫i
punctul de vedere sau informarea, dup„ caz, a Guvernului, care
trebuie depuse Ón maximum 15 zile de la data solicit„rii. Punctul de
vedere al Guvernului poate con˛ine ∫i amendamente.
(13) Œn cazul propunerilor legislative depuse Ón condi˛iile alin. (1),
care implic„ modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale
bugetului asigur„rilor sociale de stat, pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor
va solicita Ón mod obligatoriu o informare din partea Guvernului, Ón
condi˛iile art. 111 din Constitu˛ie, Ón acela∫i termen de 15 zile.
(14) Œn cazul Ón care Consiliul Legislativ sau Guvernul nu transmite,
Ón termen de 15 zile de la solicitare, avizul, punctul de vedere sau
informarea, dup„ caz, Biroul permanent va stabili comisia sesizat„ Ón
fond, comisiile de aviz, termenul de depunere a raportului pentru
propunerea legislativ„ respectiv„, trimi˛‚nd proiectul pentru dezbatere
∫i Óntocmirea raportului.
(15) Dac„ Ón cursul dezbaterii, Ón comisia sesizat„ Ón fond, apar
amendamente care impun modificarea prevederilor bugetului de stat
sau ale bugetului asigur„rilor sociale de stat, pre∫edintele comisiei va
solicita Ón mod obligatoriu o informare din partea Guvernului, Ón
condi˛iile art. 111 din Constitu˛ie, Óntr-un termen care s„ se Óncadreze
Ón termenul de predare a raportului.
(16) Œn cazul propunerilor legislative ini˛iate de cet„˛eni, pre∫edintele
Camerei Deputa˛ilor, Ónainte de comunicarea lor c„tre deputa˛i ∫i de
sesizarea Ón fond a comisiei permanente competente, va solicita Cur˛ii
Constitu˛ionale verificarea Óndeplinirii condi˛iilor constitu˛ionale pentru
exercitarea ini˛iativei legislative.“
108. Alineatul (2) al articolului 86 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Potrivit art. 75 din Constitu˛ia Rom‚niei, se supun spre
dezbatere ∫i adoptare Camerei Deputa˛ilor, ca prim„ Camer„ sesizat„:
1. proiectele de legi ∫i propunerile legislative pentru ratificarea
tratatelor sau a altor acorduri interna˛ionale ∫i a m„surilor legislative
ce rezult„ din aplicarea acestor tratate sau acorduri;
2. proiectele legilor organice prev„zute Ón Constitu˛ia Rom‚niei la:
a) art. 31 alin. (5) — Organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice
de radio ∫i televiziune ∫i controlul parlamentar al acestora;
b) art. 40 alin. (3) — Dreptul de asociere, respectiv
incompatibilitatea cu calitatea de membru al partidelor politice a unor
categorii socioprofesionale;
c) art. 55 alin. (2) ∫i (3) — Condi˛iile privind Óndeplinirea
Óndatoririlor militare de c„tre cet„˛enii rom‚ni;
d) art. 58 alin. (3) — Organizarea ∫i func˛ionarea institu˛iei
Avocatului Poporului;
e) art. 73 alin. (3) — Categorii de legi:
— lit. e) — organizarea Guvernului ∫i a Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii;
— lit. k) — contenciosul administrativ;
— 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„;
f) art. 79 alin. (2) — Œnfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Legislativ;
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g) art. 102 alin. (3) — Guvernul — rolul ∫i structura;
h) art. 105 alin. (2) — Incompatibilit„˛ile cu func˛ia de membru al
Guvernului;
i) art. 117 alin. (3) — Œnfiin˛area de autorit„˛i administrative
autonome;
j) art. 118 alin. (2) ∫i (3) — Structura sistemului na˛ional de
ap„rare, preg„tirea popula˛iei, a economiei ∫i a teritoriului pentru
ap„rare, statutul cadrelor militare ∫i reglement„ri similare referitoare la
celelalte componente ale for˛elor armate;
k) art. 120 alin. (2) — Raporturile cet„˛enilor apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale cu serviciile publice deconcentrate Ón unit„˛ile
administrativ-teritoriale, unde respectivele minorit„˛i au o pondere
semnificativ„, Ón ceea ce prive∫te utilizarea limbii materne;
l) art. 126 alin. (4) ∫i (5) — Compunerea Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, regulile de func˛ionare ale acesteia ∫i Ónfiin˛area de instan˛e
judec„tore∫ti specializate Ón anumite materii;
m) art. 142 — Curtea Constitu˛ional„.“
109. Punctul 1 al alineatului (3) al articolului 86 va avea urm„torul
cuprins:
î1. toate proiectele de legi ∫i propunerile legislative de nivelul
legilor ordinare, altele dec‚t cele pentru ratificarea tratatelor
interna˛ionale sau a altor acorduri interna˛ionale, precum ∫i a m„surilor
legislative ce rezult„ din aplicarea acestora;“.
110. Literele a), b) ∫i d) ale punctului 2 al alineatului (3) al
articolului 86 vor avea urm„torul cuprins:
îa) art. 3 alin. (2) — Frontierele ˛„rii;
b) art. 5 alin. (1) — Dob‚ndirea ∫i pierderea cet„˛eniei rom‚ne;
...............................................................................................................
d) art. 16 alin. (4) — Dreptul cet„˛enilor Uniunii Europene de a
alege ∫i de a fi ale∫i Ón autorit„˛ile publice locale;“.
111. Dup„ litera e) a punctului 2 al alineatului (3) al articolului 86
se introduc trei litere noi, literele e1), e2) ∫i e3), cu urm„torul cuprins:
îe1) art. 52 alin. (2) — Dreptul persoanei v„t„mate de o autoritate
public„;
e2) art. 63 alin. (1) — Prelungirea mandatului Parlamentului;
e3) art. 70 alin. (1) — Jur„m‚ntul deputa˛ilor ∫i senatorilor;“.
112. Literele f), g) ∫i h) ale punctului 2 al alineatului (3) al
articolului 86 vor avea urm„torul cuprins:
îf) 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;
g) art. 83 alin. (3) — Prelungirea mandatului Pre∫edintelui;
h) art. 123 alin. (3) — Atribu˛iile prefectului;“.
113. Dup„ litera h) a punctului 2 al alineatului (3) al articolului 86
se introduc 4 litere noi, literele i), j), k) ∫i l), cu urm„torul cuprins:
îi) art. 125 alin. (2) — Statutul judec„torilor Ón raport cu Consiliul
Superior al Magistraturii;
j) art. 128 alin. (2) — Folosirea limbii materne ∫i a interpretului Ón
fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti de c„tre cet„˛enii rom‚ni apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale;
k) art. 136 alin. (3), (4) ∫i (5) — Obiectul exclusiv al propriet„˛ii
publice, darea Ón administrare, concesionarea sau Ónchirierea bunurilor
proprietate public„, inviolabilitatea propriet„˛ii private;
l) art. 141 — Consiliul Economic ∫i Social.“
114. Alineatul (5) al articolului 86 se abrog„.

115. Articolul 87 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 87. — Proiectele de legi, propunerile legislative ∫i proiectele
de hot„r‚ri ale Camerei Deputa˛ilor se distribuie deputa˛ilor dup„
prezentarea lor la Biroul permanent.“
116. Articolul 88 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 88. — (1) La Ónceputul fiec„rei ∫edin˛e Ón plenul Camerei
Deputa˛ilor, pre∫edintele de ∫edin˛„ va anun˛a c„ a fost realizat„
distribuirea c„tre deputa˛i a documentelor prev„zute la alin. (2) ∫i (3),
pentru informarea acestora.
(2) La casetele deputa˛ilor se vor distribui programul de lucru,
ordinea de zi, informarea privind proiectele de legi, propunerile
legislative ∫i proiectele de hot„r‚ri ale Camerei Deputa˛ilor. Informarea
va cuprinde titlul, ini˛iatorul, comisiile sesizate Ón fond ∫i comisiile ce
vor Óntocmi aviz, precum ∫i termenele de depunere a raportului ∫i a
amendamentelor.
(3) Tot la casetele deputa˛ilor se vor distribui lista rapoartelor ce
au fost Óntocmite de comisiile sesizate Ón fond Ón ordinea cronologic„ a
depunerii lor la Biroul permanent, lista proiectelor de legi ∫i a
propunerilor legislative ce au fost adoptate de cele dou„ Camere ∫i
pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, conform legii, lista con˛inutului fiec„rui Monitor Oficial
al Rom‚niei ∫i textele integrale ale mo˛iunilor simple ∫i de cenzur„.
(4) Con˛inutul documentelor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) este
imprimat prin grija personalului de specialitate al Camerei Deputa˛ilor,
la solicitarea expres„ a deputa˛ilor. Accesarea acestor documente se
va putea face ∫i de la cabinetele deputa˛ilor din circumscrip˛ii care vor
fi conectate la baza de date a Camerei Deputa˛ilor.“
117. Articolul 89 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 89. — Proiectele de legi, propunerile legislative, precum ∫i
proiectele de hot„r‚ri ale Camerei prev„zute la art. 88 se trimit de
Óndat„ de Biroul permanent spre dezbatere ∫i avizare comisiilor
permanente competente, cu respectarea prevederilor art. 86, dup„
caz.“
118. Articolul 90 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 90. — (1) Ini˛iatorul proiectului sau al propunerii legislative
poate s„ Ó∫i retrag„ proiectul sau propunerea p‚n„ la aprobarea ordinii
de zi pe care a fost Ónscris.
(2) Œn cazul Ón care o propunere legislativ„ apar˛ine mai multor
ini˛iatori, este necesar acordul scris al tuturor ini˛iatorilor pentru
retragerea respectivei propuneri.“
119. Alineatul (1) al articolului 91 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 91. — (1) Dup„ examinarea ∫i dezbaterea proiectului de lege
sau a propunerii legislative, comisia permanent„ sau comisiile
permanente sesizate Ón fond Óntocmesc, Ón termenul stabilit, un raport.“
120. Dup„ alineatul (1) al articolului 91 se introduce un alineat
nou, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Raportul comisiei sesizate Ón fond va propune adoptarea,
adoptarea cu modific„ri ori respingerea proiectului de lege sau a
propunerii legislative ∫i va cuprinde amendamentele admise ∫i
amendamentele respinse, cu men˛ionarea autorilor acestora, avizele
celorlalte comisii, referiri la modul cum s-au solu˛ionat propunerile
cuprinse Ón avizul Consiliului Legislativ, referiri cu privire la punctul de
vedere al Guvernului, dac„ exist„ implica˛ii financiare asupra bugetului
de stat sau asupra bugetului asigur„rilor sociale de stat, alte avize,
dac„ este cazul, preciz„ri cu privire la articolele care intr„ Ón
competen˛a decizional„ a Camerei Deputa˛ilor, respectiv a Senatului,
Ón cazul Ón care Camera Deputa˛ilor este Camer„ decizional„, iar Ón
situa˛ia proiectelor de legi privind aprobarea sau respingerea
ordonan˛elor se vor reglementa, dac„ este cazul, m„surile necesare cu
privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a
ordonan˛ei.“
121. Dup„ alineatul (2) al articolului 91 se introduce un alineat
nou, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 981 alin. (3) comisia va Óntocmi un
raport care va cuprinde propunerea de adoptare ori adoptare cu
modific„ri a proiectului sau a propunerii legislative.“
122. Articolul 92 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 92. — Proiectele ∫i propunerile legislative avizate potrivit
art. 89—91 se supun dezbaterii Camerei Ón succesiunea prev„zut„ pe
ordinea de zi aprobat„, Ón condi˛iile regulamentului.“
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123. Alineatele (1)—(6) ale articolului 93 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 93. — (1) Deputa˛ii, grupurile parlamentare sau Guvernul, sub
semn„tura unui membru al Guvernului, au dreptul de a prezenta
amendamente la comisia sesizat„ Ón fond, Ón termenele stabilite de
art. 64 alin. (3).
(2) Pentru propunerile legislative elaborate de o comisie
parlamentar„ special„ amendamentele se depun la acea comisie Ón
termen de 7 zile de la anun˛area Ón plenul Camerei Deputa˛ilor. Œn
aceea∫i zi cu anun˛area Ón plen propunerea legislativ„ se comunic„
Guvernului. Dup„ expirarea termenului de depunere a amendamentelor,
comisia este obligat„ Ón termen de 5 zile s„ Óntocmeasc„ un raport
suplimentar asupra acestora, care se va difuza deputa˛ilor. Numai
dup„ Ómplinirea acestui termen propunerea legislativ„ poate fi Ónscris„
pe ordinea de zi.
(3) Amendamentele formulate de c„tre deputa˛i se depun Ón scris,
motivat ∫i sub semn„tura ini˛iatorului, la comisia sesizat„ Ón fond, cu
precizarea, dac„ este cazul, a grupului parlamentar din care face
parte.
(4) Amendamentele Guvernului se depun numai sub semn„tura
unui membru al Guvernului la Biroul permanent ∫i vor fi transmise
comisiei sesizate Ón fond.
(5) Data depunerii amendamentului este data Ónregistr„rii sale la
comisie sau la Biroul permanent, dup„ caz, unde se va ˛ine o
eviden˛„ special„ a tuturor amendamentelor primite. La cerere, se va
elibera autorului o dovad„ c„ amendamentul a fost primit.
(6) Comisia sesizat„ Ón fond sau, dup„ caz, comisia special„ se
pronun˛„ asupra tuturor amendamentelor Ónregistrate, cu respectarea
termenului prev„zut la alin. (1) sau (2). Numai Ón cazul Ón care
consider„ necesar comisia va solicita ∫i avizul unei alte comisii asupra
unuia sau mai multor amendamente.“
124. Dup„ alineatul (6) al articolului 93 se introduce un alineat
nou, alineatul (61), cu urm„torul cuprins:
î(61) Pre∫edintele comisiei sesizate Ón fond poate solicita punctul
de vedere al Consiliului Legislativ cu privire la unele amendamente,
punct de vedere care va fi trimis Ón termenul stabilit de comisie.“
125. Alineatul (7) al articolului 93 se abrog„.
126. Dup„ alineatul (1) al articolului 94 se introduce un alineat
nou, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Pre∫edintele comisiei, raportorul ∫i membrii acesteia pot fi
asista˛i pe toat„ perioada dezbaterilor de exper˛i parlamentari din
cadrul Camerei Deputa˛ilor.“
127. Articolul 96 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 96. — Ini˛iatorul proiectului sau al propunerii legislative,
pre∫edintele comisiei sesizate Ón fond sau raportorul acestei comisii are
dreptul s„ ia cuv‚ntul Ónainte de Óncheierea dezbaterii generale.“
128. Articolul 98 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 98. — (1) Dac„ prin raportul comisiei sesizate Ón fond se
propune respingerea proiectului, a propunerii legislative sau a
proiectului de hot„r‚re a Camerei Deputa˛ilor, dup„ Óncheierea
dezbaterii generale pre∫edintele cere Camerei s„ se pronun˛e prin vot.
(2) Votul cu privire la propunerea de respingere poate fi dat ∫i
Óntr-o ∫edin˛„ special„ de vot.
(3) Œn cazul Ón care Camera Deputa˛ilor nu este de acord cu
propunerea de respingere, dezbaterea pe articole se va face Óntr-o
∫edin˛„ ulterioar„ conform ordinii de zi, urm‚nd s„ fie luate Ón
considerare amendamentele depuse la comisia sesizat„ Ón fond ∫i care
sunt Ónscrise Ón raport ca amendamente respinse, procedura
finaliz‚ndu-se cu propunerea de adoptare a respectivei ini˛iative ori
hot„r‚ri a Camerei Deputa˛ilor, sau pre∫edintele va trimite spre
reexaminare proiectul comisiei sesizate Ón fond, cu stabilirea termenului
pentru un nou raport.“
129. Dup„ articolul 98 se introduce un articol nou, articolul 981, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 981. — (1) Œn situa˛ia ordonan˛elor se supune la vot proiectul
de lege de aprobare a ordonan˛ei, dac„ prin ultimul raport al comisiei
sesizate Ón fond se propune aprobarea sau aprobarea cu modific„ri a
acesteia. Œn cazul Ón care comisia sesizat„ Ón fond propune
respingerea ordonan˛ei, se va supune votului proiectul legii de
respingere a ordonan˛ei.
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(2) Dup„ dezbaterea ultimului raport Óntocmit, dac„ plenul Camerei
nu reu∫e∫te s„ adopte proiectul de lege referitor la ordonan˛„, Ón
condi˛iile Ón care Camera Deputa˛ilor este Camer„ decizional„,
respectivul proiect se va rediscuta Ón sesiunea urm„toare pornind de la
forma cu care Camera a fost sesizat„ ini˛ial pe baza ultimului raport
Óntocmit de comisia sesizat„ Ón fond.
(3) Œn cazul Ón care competen˛a decizional„ apar˛ine Senatului ∫i
se va constata c„ plenul Camerei nu a reu∫it s„ se pronun˛e asupra
ordonan˛ei de urgen˛„, se vor aplica prevederile art. 115 alin. (5) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.“
130. Alineatele (2) ∫i (4) ale articolului 100 vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Luarea de cuv‚nt a unui deputat cu privire la un text ce
urmeaz„ s„ fie supus votului Camerei Deputa˛ilor are, de regul„,
durata de 5 minute. La Ónceputul dezbaterii proiectului de lege sau a
propunerii legislative se poate stabili ∫i alt„ durat„ a interven˛iei. Dup„
lu„rile de cuv‚nt ale deputa˛ilor asupra unui anumit text pot lua
cuv‚ntul ini˛iatorul proiectului ∫i raportorul comisiei sesizate Ón fond.
.............................................................................................................
(4) Pre∫edintele de ∫edin˛„ poate supune spre aprobare sistarea
discu˛iilor la articolul dezb„tut.“
131. Alineatul (3) al articolului 100 se abrog„.
132. Alineatele (1), (2) ∫i (3) ale articolului 101 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 101. — (1) Discutarea articolelor Óncepe cu amendamentele
depuse la comisii, admise ∫i respinse.
(2) Œn cursul dezbaterilor deputa˛ii, Guvernul sau grupurile
parlamentare pot pune Ón discu˛ie amendamentele respinse de comisia
sesizat„ Ón fond sau amendamentele depuse la comisie, Ón
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(3) Œn plenul Camerei se pot formula amendamente de corelare
tehnico-legislativ„, gramaticale sau lingvistice. Amendamentele se
depun Ón scris la pre∫edintele de ∫edin˛„ ∫i la raportorul comisiei
sesizate Ón fond.“
133. Articolul 103 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 103. — (1) Discutarea amendamentelor Óncepe cu cele prin
care se propune eliminarea unora dintre textele cuprinse Ón articolul
supus dezbaterii ∫i continu„ cu cele privind modificarea sau
completarea acestuia.
(2) Supunerea la vot a amendamentelor se face Ón urm„toarea
ordine: Ón primul r‚nd, se supun votului amendamentele prin care se
propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele de modificare
∫i/sau de completare propuse de comisia sesizat„ Ón fond, urm‚nd
amendamentele de modificare ∫i/sau de completare respinse ∫i
cuprinse Ón raportul comisiei ∫i apoi cele de corelare tehnico-legislativ„,
gramaticale ∫i lingvistice.
(3) Camera se va pronun˛a prin vot distinct asupra fiec„rui
amendament, Ón afara de cazul Ón care adoptarea unuia exclude
acceptarea celorlalte.
(4) Textele articolelor la care nu se formuleaz„ amendamente,
obiec˛ii ∫i observa˛ii se consider„ adoptate. Textele articolelor la care
s-au formulat amendamente sau asupra c„rora s-au f„cut obiec˛ii ∫i
observa˛ii se adopt„ cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor prezen˛i.
(5) Dac„ toate amendamentele referitoare la un articol sunt
respinse, se supune votului textul ini˛iatorului sau textul Senatului, Ón
cazul Ón care Camera Deputa˛ilor este Camera decizional„.
(6) Rezultatul votului — num„rul de voturi pentru, Ómpotriv„ ∫i
num„rul ab˛inerilor — va fi anun˛at de pre∫edintele de ∫edin˛„ ∫i va fi
consemnat Ón stenogram„.
(7) Articolul Ón forma rezultat„ din aprobarea textelor se supune, Ón
integralitate, votului ∫i se aprob„ cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor
prezen˛i.“
134. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 104 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 104. — (1) Proiectul de lege sau propunerea legislativ„, Ón
forma rezultat„ din dezbaterea pe articole, se supune Camerei spre
adoptare Ón condi˛iile existen˛ei cvorumului legal.
.............................................................................................................
(3) Votul final poate avea loc Óntr-o ∫edin˛„ consacrat„ acestui
scop, conform programului de lucru aprobat. Œn cazul Ón care p‚n„ la
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data ∫edin˛ei de vot final, stabilit„ prin ordinea de zi, dezbaterea pe
articole nu s-a Óncheiat, votul final se am‚n„ de drept.“
135. Alineatele (2) ∫i (5) ale articolului 104 se abrog„.
136. Articolul 105 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 105. — Œn cazul prev„zut la art. 35 lit. c) dezbaterea se face
potrivit procedurii legislative obi∫nuite, lu‚ndu-se Ón discu˛ie toate
amendamentele depuse la comisie Ón termenul prev„zut de prezentul
regulament, precum ∫i cele care se formuleaz„ Ón timpul dezbaterilor,
conform art. 101 alin. (3).“
137. Dup„ alineatul (2) al articolului 106 se introduce un alineat
nou, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Amendamentele, avizele ∫i, eventual, raportul care nu a fost
dezb„tut Ón plen se vor transmite Senatului ca material documentar.“
138. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 108 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 108. — (1) La cererea ini˛iatorului, la propunerea Biroului
permanent sau a unui grup parlamentar, Camera Deputa˛ilor poate
adopta proiecte de legi sau propuneri legislative Ón procedur„ de
urgen˛„.
(2) Cererea ini˛iatorului, propunerile Biroului permanent ∫i ale
grupurilor parlamentare se supun aprob„rii Comitetului liderilor
grupurilor parlamentare.“
139. Articolul 109 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 109. — (1) Deputa˛ii, grupurile parlamentare sau Guvernul pot
prezenta amendamente Ón scris, motivate, care se trimit comisiei
sesizate Ón fond, Ón termenele stabilite la art. 64 alin. (3) de la
aprobarea procedurii de urgen˛„. Avizul Consiliului Legislativ se va
trimite comisiei sesizate Ón fond, conform legii pentru procedura de
urgen˛„.
(2) Termenul de depunere a raportului se stabile∫te de Biroul
permanent.“
140. Articolul 110 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 110. — Biroul permanent, dup„ primirea raportului comisiei
sesizate Ón fond, Ónscrie cu prioritate Ón proiectul ordinii de zi proiectul
de lege, propunerea legislativ„ sau prevederile la care se face referire
Ón art. 108 alin. (4).“
141. Articolul 111 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 111. — (1) Œn faza dezbaterii generale, fiecare grup
parlamentar poate interveni o singur„ dat„, iar durata lu„rii de cuv‚nt
a reprezentantului nu poate dep„∫i 5 minute.
(2) Dup„ epuizarea dezbaterilor generale, pre∫edintele Camerei va
solicita pre∫edintelui comisiei sesizate Ón fond sau raportorului acesteia,
dup„ caz, propuneri cu privire la timpul necesar dezbaterii raportului.
Durata propus„ se va supune aprob„rii plenului Camerei ∫i se va
trece la dezbaterea pe articole.“
142. Dup„ articolul 111 se introduce un articol nou, articolul 1111,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 1111. — La discutarea fiec„rui articol la care s-au f„cut
amendamente se aplic„ procedura de dezbatere prev„zut„ la
art. 100—107. Œn timpul dezbaterilor nu pot fi f„cute amendamente.“
143. Alineatul (2) al articolului 112 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn situa˛ia Ón care timpul de dezbatere aprobat s-a epuizat,
dezbaterea se Óncheie ∫i pre∫edintele Camerei supune votului fiecare
amendament cuprins Ón raportul comisiei sesizate Ón fond ∫i fiecare
articol amendat, f„r„ a mai fi permise interven˛ii, dup„ care se va
proceda la votarea final„, care poate fi ∫i Óntr-o ∫edin˛„ special„ de
vot.“
144. Alineatele (2), (3) ∫i (5) ale articolului 115 vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Votul deschis se exprim„ prin mijloace electronice, ridicarea
m‚inii sau prin apel nominal. Votul deschis se exprim„, de regul„, prin
mijloace electronice. Celelalte modalit„˛i de vot deschis se aprob„ de
Camer„, la propunerea pre∫edintelui de ∫edin˛„ sau a unui lider de
grup.
(3) Votul prin mijloace electronice, prin ridicarea m‚inii sau prin
apel nominal are urm„toarele semnifica˛ii: «pentru», «contra» sau
«ab˛inere». Dac„ un lider de grup contest„ corectitudinea num„r„rii
voturilor ∫i dac„ plenul Camerei aprob„ reluarea votului, pre∫edintele
va realiza aceasta prin modalitatea de vot aprobat„ de Camer„.
.............................................................................................................

(5) Votul este, de regul„, deschis. Votul este secret Ón urm„toarele
situa˛ii: Ón cazul Ón care prin regulament se stabile∫te astfel ∫i Ón cazul
Ón care la propunerea pre∫edintelui de ∫edin˛„ sau a unui lider de
grup Camera hot„r„∫te Ón acest sens.“
145. Dup„ alineatul (5) al articolului 115 se introduce un alineat
nou, alineatul (6), cu urm„torul cuprins:
î(6) Œn cazul votului secret exprimat prin buletine de vot sau bile,
se constituie o comisie de num„rare ∫i validare a voturilor, format„ din
c‚te un reprezentant al fiec„rui grup parlamentar, asistat„ de cei
2 secretari de ∫edin˛„.“
146. Dup„ articolul 115 se introduce un articol nou, articolul 1151,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 1151. — (1) Ori de c‚te ori votul prin mijloace electronice
este deschis, acesta se introduce pentru fiecare parlamentar pe site-ul
Camerei Deputa˛ilor, Ón cazul votului final sau atunci c‚nd plenul
Camerei hot„r„∫te Ón mod expres.
(2) Voturile deschise exprimate de fiecare deputat Ón Biroul
permanent privind hot„r‚rile acestuia ∫i Ón comisiile parlamentare, Ón
cazul votului pentru adoptarea raportului, se consemneaz„ Ón
stenogram„ sau, dup„ caz, Ón procesul-verbal de ∫edin˛„.“
147. Alineatul (1) al articolului 116 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 116. — (1) Votul prin apel nominal se desf„∫oar„ astfel:
pre∫edintele explic„ obiectul vot„rii ∫i sensul cuvintelor: «pentru»,
«contra» ∫i «ab˛inere»; unul dintre secretari d„ citire numelui ∫i
prenumelui deputa˛ilor; fiecare deputat r„spunde: «pentru», «contra» sau
«ab˛inere».“
148. Articolul 117 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 117. — Votul prin bile se desf„∫oar„ astfel: Ón fa˛a
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor se a∫az„ o urn„ alb„ ∫i una neagr„.
Deputa˛ii vin pe r‚nd la urne, dup„ ce primesc de la secretari c‚te
dou„ bile, una alb„ ∫i una neagr„, pe care le introduc Ón cele dou„
urne. Bila alb„ introdus„ Ón urna alb„ ∫i bila neagr„ introdus„ Ón urna
neagr„ Ónseamn„ vot «pentru», iar bila neagr„ introdus„ Ón urna alb„
∫i bila alb„ introdus„ Ón urna neagr„ Ónseamn„ vot «contra»; pentru
«vot nul», ambele bile se introduc Ón urna neagr„. Biroul permanent
hot„r„∫te asupra mijloacelor prin care se asigur„ caracterul secret al
votului.“
149. Alineatul (1) al articolului 118 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 118. — (1) Votul prin mijloace electronice se realizeaz„ prin
conectarea unuia dintre contactele care reprezint„ «vot pentru», «vot
Ómpotriv„» sau «ab˛inere». Rezultatul votului electronic se afi∫eaz„ prin
dispozi˛ia pre∫edintelui de ∫edin˛„. Œn cazul Ón care pre∫edintele de
∫edin˛„, asistat de cei 2 secretari, constat„ existen˛a unor defec˛iuni
Ón conectarea circuitelor, acesta solicit„ plenului repetarea votului prin
alt„ procedur„. Sesizarea unor astfel de defec˛iuni poate fi realizat„ ∫i
de un lider de grup.“
150. Alineatele (1), (2), (3) ∫i (5) ale articolului 119 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 119. — (1) Œn cazul votului cu buletine de vot, pe buletin se
trec numele ∫i prenumele candida˛ilor, func˛iile pentru care ace∫tia
candideaz„ ∫i, dup„ caz, grupul parlamentar din care fac parte sau
care i-a propus.
(2) Exprimarea votului pentru numiri pe func˛ii se face prin vot cu
buletine de vot, cu excep˛ia cazurilor Ón care prin lege sau prin
regulament se prevede o alt„ procedur„ de vot.
(3) Deputatul voteaz„ «pentru», l„s‚nd neatinse pe buletinul de vot
numele ∫i prenumele persoanei propuse; el voteaz„ «contra», t„ind
numele ∫i prenumele persoanei propuse.
.............................................................................................................
(5) Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului
prezentat, cele care nu poart„ ∫tampila de control ∫i cele pe care
num„rul candida˛ilor ale c„ror nume nu au fost t„iate dep„∫e∫te
num„rul func˛iilor pentru care se face alegerea.“
151. Alineatele (3) ∫i (6) ale articolului 120 vor avea urm„torul
cuprins:
î(3) Legile ordinare ∫i hot„r‚rile luate Ón procesul legifer„rii se
adopt„ cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor prezen˛i, Ón condi˛iile existen˛ei
cvorumului legal.
.............................................................................................................
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(6) Œnainte de votare pre∫edintele poate cere verificarea cvorumului
prin apel nominal, prin mijloace electronice sau prin num„rare de c„tre
secretari. Deputa˛ii care nu Ó∫i exercit„ dreptul de vot, dar care au fost
prezen˛i Ón sala de ∫edin˛e, intr„ Ón num„rul regulamentar de stabilire
a cvorumului.“
152. Articolul 122 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 122. — Œn cursul vot„rii nu se poate acorda deputa˛ilor
dreptul de a lua cuv‚ntul, cu excep˛ia cazurilor care vizeaz„ derularea
procedurii de vot secret.“
153. Articolul 123 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 123. — Proiectele de legi ∫i propunerile legislative respinse
de Camera Deputa˛ilor Ón calitate de Camer„ decizional„ nu pot fi
readuse Ón discu˛ia acesteia Ón cursul aceleia∫i sesiuni, cu excep˛ia
cazurilor prev„zute la art. 98.“
154. Alineatele (2) ∫i (4) ale articolului 124 vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Proiectele de legi ∫i propunerile legislative adoptate sau
respinse de Camera Deputa˛ilor ca prim„ Camer„ sesizat„ se
Ónainteaz„ Senatului, Ón calitate de Camer„ decizional„, cu
men˛ionarea prevederilor care ˛in de competen˛a decizional„ a Camerei
Deputa˛ilor, dac„ este cazul. Guvernul va fi Ón∫tiin˛at despre aceasta.
.............................................................................................................
(4) Data la care legea adoptat„ a fost depus„ la secretarul general
al Camerei Deputa˛ilor se comunic„ deputa˛ilor, Ón termen de 24 de
ore de la depunere.“
155. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 125 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 125. — (1) Œn cazurile de neconstitu˛ionalitate constatate
potrivit art. 146 lit. a) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, Camera
Deputa˛ilor reexamineaz„ prevederile respective, dac„ aceasta a fost
prima Camer„ sesizat„, Ón vederea punerii lor de acord cu decizia
Cur˛ii Constitu˛ionale, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplin„
∫i imunit„˛i. Aceea∫i procedur„ se aplic„ ∫i pentru cazul Ón care
prevederile respective sunt trimise de la Senat Ón calitate de prim„
Camer„ sesizat„.
(2) Raportul Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i va cuprinde
propuneri pentru eliminarea sau modificarea prevederilor declarate
neconstitu˛ionale prin decizia Cur˛ii Constitu˛ionale. Raportul comisiei se
dezbate conform prevederilor art. 93—105. Cu prilejul reexamin„rii,
Camera Deputa˛ilor va efectua corel„rile tehnico-legislative necesare,
iar dup„ adoptarea prevederilor reexaminate, acestea se trimit
Senatului.“
156. Alineatele (1), (2) ∫i (3) ale articolului 127 se abrog„.
157. Alineatul (4) al articolului 127 va avea urm„torul cuprins:
î(4) Œn cazul Ón care este necesar„ o mediere, aceasta se va
realiza conform prevederilor regulamentare, iar raportul comisiei de
mediere va fi Ónscris pe ordinea de zi a Camerei, urm‚ndu-se
procedura prev„zut„ la art. 80—103.“
158. Articolul 130 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 130. — ™edin˛ele Camerei Deputa˛ilor sunt publice ∫i se
difuzeaz„ on-line, Ón afara cazurilor Ón care, la cererea pre∫edintelui
sau a unui grup parlamentar, se hot„r„∫te, cu votul majorit„˛ii
deputa˛ilor prezen˛i, ca anumite ∫edin˛e s„ fie secrete.“
159. Dup„ alineatul (2) al articolului 131 se introduce un alineat
nou, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) La dezbaterea proiectelor de legi ini˛iate de Guvern particip„
Ón mod obligatoriu, sub sanc˛iunea retragerii proiectului de pe ordinea
de zi, ministrul de resort sau secretarul de stat pentru rela˛ia cu
Parlamentul din ministerul respectiv.“
160. Alineatul (4) al articolului 131 va avea urm„torul cuprins:
î(4) Pre∫edintele Camerei, la cererea unui deputat sau din proprie
ini˛iativ„, poate s„ fac„ declara˛ii oficiale, cu consultarea Camerei, cu
privire la informa˛iile v„dit inexacte (inclusiv omisiuni, deform„ri etc.)
privind lucr„rile Camerei sau asupra comentariilor, care ar putea aduce
atingere imaginii institu˛iei parlamentare.“
161. Alineatul (2) al articolului 132 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Deputatul care nu poate lua parte la ∫edin˛„ din motive
obiective va trebui s„ informeze printr-o motiva˛ie scris„, avizat„ de
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liderul de grup, Biroul permanent, men˛ion‚nd cauzele care Ól Ómpiedic„
s„ participe.“
162. Articolul 133 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 133. — (1) Deputa˛ii Ó∫i desf„∫oar„ activitatea s„pt„m‚nal Ón
plen, Ón comisii, Ón grupurile parlamentare ∫i Ón birourile parlamentare
din circumscrip˛ii. De regul„, a 5-a ∫i a 6-a zi din s„pt„m‚n„ sunt
rezervate activit„˛ii Ón circumscrip˛iile electorale Ón care deputa˛ii au fost
ale∫i.
(2) La propunerea Biroului permanent, cu aprobarea Comitetului
liderilor grupurilor parlamentare, programul de lucru poate fi modificat.
(3) La solicitarea motivat„ a pre∫edintelui de ∫edin˛„ sau a unui
lider de grup parlamentar, f„cut„ la Ónceputul unei ∫edin˛e de lucru Ón
plen, ordinea de zi sau programul de lucru se pot modifica prin
aprobarea Camerei.“
163. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 134 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 134. — (1) ™edin˛a Camerei Deputa˛ilor este deschis„ de
pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor. Œn lipsa pre∫edintelui, acesta este
Ónlocuit de unul dintre vicepre∫edin˛i, prin rota˛ie.
(2) Pre∫edintele este asistat obligatoriu de 2 secretari stabili˛i prin
rota˛ie, din care unul, de regul„, este din opozi˛ie.“
164. Dup„ alineatul (1) al articolului 134 se introduce un alineat
nou, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Pre∫edintele de ∫edin˛„ este obligat s„ precizeze dac„ este
Óntrunit cvorumul legal, s„ anun˛e ordinea de zi ∫i programul de lucru.“
165. Alineatele (4) ∫i (5) ale articolului 135 vor avea urm„torul
cuprins:
î(4) Œn cazul Ón care cvorumul nu este Óntrunit, ∫edin˛a se
suspend„, iar pre∫edintele va comunica data ∫i ora relu„rii lucr„rilor.
Reluarea lucr„rilor se face ∫i prin derogare de la ordinea de zi
aprobat„, cu respectarea succesiunii stabilite prin aceasta.
(5) Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor poate dispune ca to˛i deputa˛ii
afla˛i Ón sediul Camerei s„ se prezinte la vot, sub sanc˛iunea
consider„rii lor ca absen˛i, cu toate consecin˛ele ce decurg din
aceasta.“
166. Alineatul (3) al articolului 137 va avea urm„torul cuprins:
î(3) Mini∫trilor prezen˛i Ón Camer„ li se poate da cuv‚ntul Ón orice
faz„ a dezbaterilor, ori de c‚te ori solicit„ acest lucru.“
167. Articolul 138 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 138. — Nimeni nu poate lua cuv‚ntul dec‚t dac„ Ói este dat
de pre∫edinte. Persoanele care iau cuv‚ntul Ón Camer„ vorbesc de la
tribuna acesteia sau din alt loc unde exist„ instalat un microfon.“
168. Articolul 139 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 139. — (1) La propunerea pre∫edintelui de ∫edin˛„ sau a
liderului unui grup parlamentar, plenul Camerei Deputa˛ilor, prin vot,
are dreptul s„ limiteze durata lu„rilor de cuv‚nt Ón func˛ie de obiectul
dezbaterilor.
(2) Deputa˛ii ∫i celelalte persoane care iau cuv‚ntul sunt obliga˛i
s„ se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea c„reia s-au
Ónscris la cuv‚nt, cu excep˛ia declara˛iilor politice, care sunt f„cute Ón
intervalul de timp alocat acestora, conform programului. Œn caz contrar
pre∫edintele le atrage aten˛ia ∫i, dac„ nu se conformeaz„, le retrage
cuv‚ntul ∫i Óntrerupe microfonul.“
169. Articolul 140 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 140. — (1) Œn afara dezbaterilor legislative sau politice care
se desf„∫oar„ Ón Camer„, conform ordinii de zi, un deputat poate
solicita s„ i se dea cuv‚ntul pentru probleme de procedur„, pentru un
drept la replic„ sau pentru a comunica plenului probleme de ordin
personal.
(2) C‚nd un deputat solicit„ cuv‚ntul pentru probleme de
procedur„ sau pentru dreptul la replic„, pre∫edintele este obligat s„ Ói
acorde cuv‚ntul imediat.
(3) Un deputat poate solicita cuv‚ntul pentru probleme de
procedur„ numai Ón cazul Ón care consider„ c„ Ón acel moment al
dezbaterilor au fost Ónc„lcate anumite prevederi ale regulamentului,
prevederi la care va face referire Ón interven˛ia sa.
(4) Un deputat poate cere dreptul la replic„ Ón situa˛ia Ón care, la
adresa sa, Ón acel moment al dezbaterilor, s-au f„cut afirma˛ii incorecte
sau ofensatoare de la microfonul Camerei Deputa˛ilor. Dreptul la
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replic„ va fi formulat Óntr-un mod care s„ nu genereze un nou drept la
replic„.
(5) Un deputat poate solicita cuv‚ntul pentru a expune o problem„
cu caracter personal, care are leg„tur„ cu calitatea sa de deputat, iar
pre∫edintele Ói va acorda cuv‚ntul la Ónceputul sau la sf‚r∫itul ∫edin˛ei
Ón plen.
(6) Lu„rile de cuv‚nt f„cute Ón conformitate cu prevederile alin. (3),
(4) ∫i (5) nu vor dep„∫i dou„ minute.“
170. Alineatul (1) al articolului 141 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 141. — (1) Pre∫edintele de ∫edin˛„ sau liderul unui grup
parlamentar poate cere Óncheierea dezbaterii unei probleme puse Ón
discu˛ia Camerei.“
171. Alineatul (1) al articolului 142 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 142. — (1) Este interzis„ proferarea de insulte sau calomnii
at‚t de la tribuna Camerei, c‚t ∫i din sala de ∫edin˛e a plenului sau a
comisiilor.“
172. Articolul 143 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 143. — Pre∫edintele de ∫edin˛„ cheam„ la ordine pe deputa˛ii
care tulbur„ dezbaterile sau creeaz„ dezordine. El poate Óntrerupe
∫edin˛a c‚nd tulburarea persist„ ∫i poate dispune eliminarea din sal„ a
persoanelor care Ómpiedic„ Ón orice mod desf„∫urarea normal„ a
lucr„rilor.“
173. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 144 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 144. — (1) Dezbaterile din ∫edin˛ele Camerei Deputa˛ilor se
Ónregistreaz„ prin mijloace electronice ∫i se stenografiaz„.
(2) Stenogramele se introduc pe site-ul Camerei Deputa˛ilor ∫i se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, Ón cel mult
10 zile, cu excep˛ia celor privitoare la ∫edin˛ele secrete.“
174. Dup„ alineatul (2) al articolului 144 se introduce un alineat
nou, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Sintezele lucr„rilor Biroului permanent ∫i ale ∫edin˛elor
comisiilor se public„ pe site-ul Camerei Deputa˛ilor Ón cel mult 10 zile,
cu excep˛ia ∫edin˛elor secrete.“
175. Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 144 vor avea urm„torul
cuprins:
î(3) Deputa˛ii au dreptul de a verifica exactitatea stenogramei, prin
confruntarea ei cu Ónregistrarea electronic„, Ón cel mult 5 zile de la
data ∫edin˛ei.
(4) P‚n„ la apari˛ia Monitorului Oficial al Rom‚niei deputa˛ii au
dreptul de a ob˛ine o copie de pe stenogram„.“
176. Alineatul (1) al articolului 146 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 146. — (1) Dezbaterea cererii prev„zute la art. 145 se
efectueaz„ pe baza raportului Óntocmit fie de o comisie permanent„,
ca urmare a unei anchete desf„∫urate Ón condi˛iile art. 70, fie de o
comisie special„ de anchet„ constituit„ Ón acest scop. Dac„ ministrul
are ∫i calitatea de deputat, cererea se trimite spre examinare Comisiei
juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, care va elabora un raport pe care Ól
Ónainteaz„ Camerei.“
177. Titlul capitolului III va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL III
Mo˛iuni, Óntreb„ri, interpel„ri, informarea deputa˛ilor,
peti˛ii ∫i declara˛ii politice“
178. Articolul 149 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 149. — (1) Mo˛iunea simpl„ poate fi ini˛iat„ de cel pu˛in 50
de deputa˛i ∫i exprim„ pozi˛ia acestora Óntr-o anumit„ problem„ de
politic„ intern„ sau extern„ ori, dup„ caz, cu privire la o problem„
care a f„cut obiectul unei interpel„ri.
(2) P‚n„ la Óncheierea dezbaterii unei mo˛iuni simple, un deputat
care a semnat-o nu mai poate semna alte mo˛iuni simple Ón aceea∫i
problem„.
(3) Ini˛ierea mo˛iunilor de cenzur„ are loc Ón condi˛iile prev„zute la
art. 78 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului.
(4) Pre∫edintele Camerei nu va lua Ón considerare mo˛iunile simple
care nu Óndeplinesc cerin˛ele prev„zute la alin. (1) ∫i nici pe cele care
vizeaz„ finalit„˛i specifice mo˛iunii de cenzur„.“
179. Alineatul (1) al articolului 150 se abrog„.

180. Alineatul (2) al articolului 150 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Mo˛iunile simple trebuie s„ fie motivate ∫i se depun la
pre∫edintele de ∫edin˛„ Ón cursul ∫edin˛elor publice.“
181. Dup„ articolul 154 se introduce un articol nou, articolul 1541,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 1541. — Œn cazul Ón care o mo˛iune simpl„ este aprobat„,
hot„r‚rea Camerei se va trimite Guvernului, care va ˛ine cont de
pozi˛ia exprimat„ Ón cuprinsul respectivei mo˛iuni.“
182. Alineatul (1) al articolului 155 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 155. — (1) Fiecare deputat poate formula Óntreb„ri scrise sau
poate adresa Óntreb„ri orale Guvernului, mini∫trilor ori altor conduc„tori
ai organelor administra˛iei publice, la care solicit„ r„spuns oral,
r„spuns scris sau r„spuns scris ∫i oral.“
183. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 156 vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Dac„ deputatul care a adresat o Óntrebare la care a solicitat ∫i
r„spuns oral nu se afl„ Ón sala de ∫edin˛e, membrul Guvernului va
depune r„spunsul Ón scris la secretarul Camerei, care se afl„ la
prezidiu.
(3) Œn cazuri temeinic justificate, dac„ deputatul care a solicitat
r„spuns oral nu poate fi prezent Ón sala de ∫edin˛e Ón ziua Ón care
secretarul Camerei l-a anun˛at c„ este programat pentru primirea
r„spunsului, dar dore∫te s„ aib„ posibilitatea de a formula eventuale
obiec˛ii la r„spunsul dat, poate cere am‚narea r„spunsului o singur„
dat„. Cererea deputatului de am‚nare a r„spunsului se depune la
secretarul desemnat al Camerei ∫i se comunic„ ministrului pentru
rela˛ia cu Parlamentul.“
184. Dup„ alineatul (2) al articolului 157 se introduce un alineat
nou, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) R„spunsurile la Óntreb„rile orale se dau Ón termen de 15 zile
de la data transmiterii lor de c„tre secretarul Camerei Deputa˛ilor.“
185. Alineatul (1) al articolului 158 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 158. — (1) Œntrebarea oral„ este expus„ sumar, Óntr-un
interval de timp de cel mult dou„ minute. Ministrul competent r„spunde
la Óntrebarea ce i-a fost adresat„ Ón cel mult 3 minute. Autorul
Óntreb„rii, dup„ audierea r„spunsului, poate interveni cu preciz„ri ∫i cu
comentarii, f„r„ a dep„∫i dou„ minute. Ministrul poate exercita dreptul
la replic„ Ón acela∫i interval de timp. Nici o alt„ interven˛ie pe
marginea Óntreb„rii respective nu mai poate avea loc.“
186. Alineatul (2) al articolului 159 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Deputa˛ii care adreseaz„ Óntreb„ri scrise vor preciza dac„
doresc un r„spuns Ón scris, un r„spuns oral sau un r„spuns formulat
at‚t Ón scris, c‚t ∫i oral.“
187. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 160 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 160. — (1) R„spunsurile la Óntreb„rile scrise se transmit
deputatului Ón cel mult 15 zile. At‚t Óntreb„rile scrise, c‚t ∫i
r„spunsurile aferente se public„ pe site-ul Camerei.
..............................................................................................................
(3) R„spunsurile la Óntreb„rile prev„zute la alin. (2) se dau Ón cele
30 de minute care urmeaz„ timpului afectat Óntreb„rilor orale. Un
r„spuns nu poate dep„∫i 3 minute. Dac„ r„spunsul la o Óntrebare d„
na∫tere unei replici a celui care a adresat Óntrebarea, timpul pentru
replic„ este de cel mult 3 minute.“
188. Dup„ alineatul (3) al articolului 160 se introduce un alineat
nou, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) R„spunsurile Ón scris la Óntreb„rile scrise se predau, de c„tre
reprezentantul autorit„˛ii care le-a formulat, secretarului desemnat al
Camerei Deputa˛ilor s„ r„spund„ de problema Óntreb„rilor ∫i
interpel„rilor.“
189. Alineatul (2) al articolului 164 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Dezvoltarea interpel„rilor are loc Ón ∫edin˛a din ziua de luni,
alternativ cu ∫edin˛ele consacrate Óntreb„rilor. Œn ziua de luni,
consacrat„ r„spunsurilor la interpel„ri, dezvoltarea acestora se face
Óntre orele 18,30—19,30. Durata dezvolt„rii interpel„rii nu poate dep„∫i
5 minute.“
190. Articolul 165 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 165. — (1) Œn ∫edin˛a consacrat„ dezvolt„rii interpel„rii se d„
cuv‚ntul interpelatorului ∫i apoi primului-ministru sau reprezentantului
acestuia, care poate fi ministru sau secretar de stat. R„spunsul la
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interpelare nu va dura mai mult de 5 minute. Autorul interpel„rii poate
interveni cu Óntreb„ri suplimentare ∫i cu comentarii, f„r„ a dep„∫i dou„
minute. Primul-ministru sau reprezentantul acestuia care r„spunde
interpel„rii are la dispozi˛ie dou„ minute pentru exercitarea dreptului la
replic„. Dup„ aceasta, Ón leg„tur„ cu interpelarea respectiv„ nu se mai
fac alte interven˛ii.
(2) Mini∫trii interpela˛i sau secretarii de stat desemna˛i de ace∫tia
au obliga˛ia s„ participe la ∫edin˛a consacrat„ r„spunsurilor la
interpel„ri.“
191. Titlul paragrafului 4 al capitolului III se abrog„.
192. Articolul 168 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 168. — Interpel„rile vor fi adresate Ón ordinea depunerii lor la
secretarul desemnat al Camerei Deputa˛ilor. Fiecare interpelare se
expune Óntr-un interval de timp de cel mult 3 minute. Primul-ministru
r„spunde la interpelare Ón cel mult 5 minute. Autorul interpel„rii, dup„
audierea r„spunsului, poate interveni cu Óntreb„ri suplimentare ∫i cu
comentarii, f„r„ a dep„∫i dou„ minute. Primul-ministru are la dispozi˛ie
dou„ minute pentru exercitarea dreptului la replic„. Dup„ aceasta, Ón
leg„tur„ cu interpelarea respectiv„ nu mai poate avea loc nici o alt„
interven˛ie.“
193. Dup„ articolul 169 se introduce un articol nou, articolul 1691,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 169 1. — (1) La solicitarea unuia sau mai multor grupuri
parlamentare sau a primului-ministru, Ón plenul Camerei Deputa˛ilor se
pot desf„∫ura, o dat„ pe lun„, dezbateri politice, cu participarea
primului-ministru, pe probleme de interes major pentru via˛a politic„,
economic„ ∫i social„.
(2) Solicitarea se Ónainteaz„ Biroului permanent Ón scris, cu
precizarea temei de dezbatere propuse.
(3) Biroul permanent Ól informeaz„ pe primul-ministru, respectiv
primul-ministru informeaz„ Biroul permanent ∫i stabile∫te data
dezbaterii, care nu poate dep„∫i 6 zile de la Ónregistrarea solicit„rii.
(4) Primul-ministru are obliga˛ia de a participa la dezbaterea
solicitat„.
(5) Acela∫i grup parlamentar nu poate solicita o dezbatere politic„
dec‚t o singur„ dat„ pe sesiune. Primul-ministru poate solicita cel mult
dou„ dezbateri politice pe sesiune.“
194. Alineatul (1) al articolului 171 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 171. — (1) Deputatul poate solicita de la organele
administra˛iei publice centrale ∫i locale alese, printr-o cerere adresat„
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor sau pre∫edintelui comisiei
permanente din care face parte, orice informa˛ii sau documente, Ón
copie certificat„, utile pentru desf„∫urarea activit„˛ii sale. Cererea poate
fi refuzat„ Ón cazul Ón care aceasta prive∫te secrete de stat de
importan˛„ deosebit„. Refuzul se aduce la cuno∫tin˛„ Camerei
Deputa˛ilor care va decide Ón ∫edin˛„ secret„.“
195. Articolul 172 se abrog„.
196. Articolul 174 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 174. — Peti˛iile se Ónscriu Óntr-un registru, Ón ordinea primirii,
consemn‚ndu-se num„rul de Ónregistrare, numele, prenumele, domiciliul
peti˛ionarului ∫i obiectul cererii. Forma electronic„ a registrului va fi
prezentat„ pe site-ul Camerei Deputa˛ilor.“
197. Alineatul (1) al articolului 176 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 176. — (1) Comisia sesizat„ va decide, Ón termen de cel mult
10 zile, dac„ va trimite peti˛ia unei autorit„˛i publice competente sau o
va clasa.“
198. Alineatul (1) al articolului 177 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 177. — (1) Semestrial Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
corup˛iei ∫i pentru peti˛ii prezint„ Biroului permanent ∫i apoi Camerei,
la Ónceputul fiec„rei sesiuni, un raport asupra peti˛iilor primite ∫i asupra
modului de solu˛ionare a acestora.“
199. Titlul paragrafului 7 al capitolului III va avea urm„torul
cuprins:
î7. Declara˛ii politice“
200. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 178 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 178. — (1) Œn fiecare zi de mar˛i primele 90 de minute ale
∫edin˛ei vor fi rezervate pentru declara˛ii politice ale deputa˛ilor.
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(2) Œmp„r˛irea celor 90 de minute se va face pe grupuri
parlamentare ale majorit„˛ii, opozi˛iei ∫i pe deputa˛i care nu fac parte
din acestea. Œn cazul Ón care timpul afectat nu se epuizeaz„,
pre∫edintele de ∫edin˛„ este abilitat s„ acorde cuv‚ntul Ón continuare,
respect‚ndu-se aceea∫i regul„.“
201. Articolul 179 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 179. — (1) Œnscrierile pentru diverse interven˛ii asupra unor
probleme de actualitate se fac p‚n„ Ón ziua de luni, la ora 20,00, la
secretarul desemnat al Camerei Deputa˛ilor, cu excep˛ia cazurilor
neprev„zute.
(2) Œnscrierile pentru diverse interven˛ii consacrate unor anivers„ri,
comemor„ri etc. se vor face cu o s„pt„m‚n„ Ónainte, p‚n„ Ón ziua de
luni, ora 20,00, la secretarul desemnat Ón acest scop.“
202. Alineatul (1) al articolului 184 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 184. — (1) Œn caz de infrac˛iune flagrant„, deputa˛ii pot fi
re˛inu˛i ∫i supu∫i perchezi˛iei. Situa˛ia va fi adus„ de Óndat„ la
cuno∫tin˛„ ministrului justi˛iei. Ministrul justi˛iei Ól va informa neÓnt‚rziat
pe pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor asupra re˛inerii ∫i a perchezi˛iei.
Œn cazul Ón care Camera constat„ c„ nu exist„ temei pentru re˛inere,
va dispune imediat revocarea acestei m„suri.“
203. Articolul 186 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 186. — (1) Calitatea de deputat este incompatibil„ cu
exercitarea oric„rei func˛ii publice de autoritate, cu excep˛ia celei de
membru al Guvernului, precum ∫i cu alte func˛ii stabilite prin lege.
(2) Deputa˛ii membri ai Guvernului nu pot de˛ine func˛ii Ón Biroul
permanent, Ón birourile comisiilor, nu pot fi membri Ón delega˛iile
parlamentare ∫i nu pot fi lideri ai grupurilor parlamentare.“
204. Alineatul (1) al articolului 190 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 190. — (1) Deputatul care se afl„ Ón una dintre
incompatibilit„˛ile prev„zute la art. 186—188 va demisiona din func˛iile
care sunt incompatibile cu mandatul de deputat Ón termen de 30 de
zile de la data apari˛iei cazului de incompatibilitate.“
205. Articolul 193 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 193. — Schimb„rile intervenite Ón activitatea deputatului pe
durata exercit„rii mandatului se aduc la cuno∫tin˛„ Biroului permanent,
Ón scris, Ón cel mult 30 de zile de la data apari˛iei acestora.“
206. Dup„ alineatul (2) al articolului 197 se introduce un alineat
nou, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Dup„ expirarea mandatului deputa˛ii pot p„stra legitima˛ia ∫i
Ónsemnul distinctiv, dar nu au dreptul s„ poarte respectivul Ónsemn.“
207. Dup„ alineatul (1) al articolului 199 se introduce un alineat
nou, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Dac„ cererea de demisie a fost depus„ Ón ultima zi lucr„toare
a unei sesiuni sau Ón timpul vacan˛ei parlamentare, deputatul este
considerat demisionat la data depunerii cererii. Cererea trebuie s„
con˛in„ legalizarea de semn„tur„ dat„ Ón fa˛a notarului sau atestarea
identit„˛ii p„r˛ilor realizat„ de avocat.“
208. Dup„ alineatul (3) al articolului 202 se introduce un alineat
nou, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Deputa˛ii pot ob˛ine concedii pl„tite pentru rezolvarea unor
probleme personale de cel mult 8 zile Ón cursul unei sesiuni, cu
acordul Biroului permanent. Peste aceast„ durat„ se pot solicita
Biroului permanent concedii f„r„ plat„.“
209. Alineatul (2) al articolului 203 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Sanc˛iunile prev„zute la alin. (1) lit. a), b), c) ∫i d) se aplic„
de c„tre pre∫edintele de ∫edin˛„, iar cele prev„zute la alin. (1) lit. e) ∫i
f), de c„tre Camer„, la propunerea Biroului permanent.“
210. Articolul 204 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 204. — La prima abatere de la regulament pre∫edintele de
∫edin˛„ al Camerei Ól avertizeaz„ pe deputatul Ón culp„ ∫i Ól invit„ s„
respecte regulamentul.“
211. Articolul 206 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 206. — (1) Œnainte de a chema la ordine un deputat,
pre∫edintele de ∫edin˛„ al Camerei Ól invit„ s„ Ó∫i retrag„ sau s„
explice cuv‚ntul care a generat incidente ∫i care ar da loc la aplicarea
sanc˛iunii.
(2) Dac„ expresia Óntrebuin˛at„ a fost retras„ sau regretat„ ori
dac„ explica˛iile date sunt apreciate de pre∫edintele de ∫edin˛„ ca
satisf„c„toare, sanc˛iunea nu se mai aplic„.“
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212. Articolul 207 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 207. — Œn cazul Ón care, dup„ chemarea la ordine, un
deputat continu„ s„ se abat„ de la regulament, pre∫edintele de
∫edin˛„ Ói va retrage cuv‚ntul, iar dac„ persist„, Ól va elimina din sal„.“
213. Articolul 208 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 208. — (1) Œn cazul unor abateri grave, s„v‚r∫ite de deputat
Ón mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, Camera poate
aplica sanc˛iunea interzicerii particip„rii deputatului la lucr„rile ei pe o
perioad„ de maximum 15 zile sau poate hot„rÓ, la propunerea Biroului
permanent, excluderea temporar„ a deputatului Ón culp„.
(2) Gravitatea abaterilor va fi stabilit„ de Comisia juridic„, de
disciplin„ ∫i imunit„˛i Ón cel mult 7 zile.“
214. Litera d) a alineatului (2) al articolului 209 se abrog„.
215. Articolul 211 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 211. — (1) Pentru men˛inerea ordinii Ón ∫edin˛ele comisiilor,
pre∫edin˛ii de ∫edin˛„ ale acestora pot aplica sanc˛iunile prev„zute la
art. 203 alin. (1) lit. a), b) ∫i c).
(2) Œn cazul Ón care un deputat s„v‚r∫e∫te abateri deosebit de
grave, pre∫edintele de ∫edin˛„ al comisiei va suspenda ∫edin˛a ∫i va
aduce cazul la cuno∫tin˛„ vicepre∫edintelui Camerei Ón responsabilitatea
c„ruia se afl„ comisia respectiv„, care Ól va supune Camerei
Deputa˛ilor Ón vederea aplic„rii sanc˛iunilor prev„zute de regulament.“
216. Dup„ articolul 211 se introduce un articol nou, articolul 2111,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 2111. — Sanc˛iunile aplicate de Camera Deputa˛ilor se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a II-a, ∫i pe site-ul Camerei
Deputa˛ilor.“
217. Alineatul (2) al articolului 212 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Secretarul general ∫i secretarul general adjunct sunt numi˛i ∫i
elibera˛i din func˛ie de c„tre Camera Deputa˛ilor, la propunerea Biroului

permanent al Camerei, cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor
parlamentare.“
218. Alineatul (1) al articolului 213 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 213. — (1) Camera Deputa˛ilor aprob„, prin hot„r‚re, bugetul
propriu Ónaintea dezbaterii bugetului de stat ∫i Ól Ónainteaz„ Guvernului
Ón vederea includerii lui Ón bugetul de stat.“
219. Dup„ articolul 216 se introduc dou„ articole noi, articolele 2161
∫i 2162, cu urm„torul cuprins:
îArt. 2161. — (1) Œn cazul Ón care se ivesc interpret„ri diferite
asupra unui text din regulament, Comisia pentru regulament va fi
sesizat„ de Biroul permanent sau de pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor.
(2) Comisia pentru regulament prezint„ Biroului permanent sau
pre∫edintelui Camerei, dup„ caz, un punct de vedere privind pozi˛ia
comisiei la interpretarea regulamentului.
(3) Punctul de vedere exprimat de Comisia pentru regulament
poate constitui o propunere pentru modificarea sau completarea
ulterioar„ a regulamentului, care va fi Ónaintat„ Biroului permanent.
Art. 2162. — Dup„ adoptarea Legii privind Statutul deputatului ∫i
senatorului, prevederile prezentului regulament vor fi modificate Ón mod
corespunz„tor.“
Art. II. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare de la data public„rii
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Dispozi˛iile acestuia se
aplic„ dup„ 25 de zile calendaristice de la publicare.
Art. III. — Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, aprobat prin
Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 8/1994, republicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi republicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 25 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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