
 

 
 

 

Raport  

privind modificarea alin. (2) al art.214 

 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 
 
 În data de  28 martie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au 

întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin. 

(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu care comisia a fost 

sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor prin adresa nr.100 BP din 

16.03.2017. 

Dispoziţiile alin.(2) ale art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, prin formularea „Declaraţiile şi intervenţiile se prezintă exclusiv 

verbal…” , omit nejustificat dreptul deputaţilor de a se exprima sub orice formă, 

atât verbal, cât şi în scris, în privinţa problemelor importante pentru naţiune, 

exercitarea acestui drept fiind exclusiv dependentă de citirea declaraţiei politice. 

Pentru aceste considerente, în urma dezbaterilor, membrii comisiei propun, 

cu unanimitate de  voturi, adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea 

alin. (2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

consuela.mihai
Original



 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea alin. (2) al art.214 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor 

  
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Articol unic  -  Alineatul (2) al articolului 214 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8 din 24 februarie 
1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 
2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:  
 
 

“(2)  Declaraţiile politice sau alte intervenţii se prezintă în scris sau verbal. 
Dacă declaraţiile sau intervenţiile se prezintă verbal, acestea nu vor depăşi 3 
minute. În cazul în care deputatul depăşeşte timpul alocat, preşedintele de 
şedinţă are dreptul să îi retragă cuvântul. Niciun deputat nu poate prezenta 
verbal sau depune în scris mai mult de o declaraţie sau o intervenţie în aceeaşi 
şedinţă ”. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în şedinţa din 
data de …….2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

NICOLAE - LIVIU DRAGNEA 

 
 
 
Bucureşti, 
 nr…. 



                                     
Anexa 

 
Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text  
proiect de Hotărâre 

Amendamente Motivare 

1.  Hotărâre privind 
modificarea alin.(2) 

al art.214 din 
Regulamentul 

Camere Deputaţilor 
 

  

2. Art.214 
(2)  Declaraţiile 
şi intervenţiile se 
prezintă exclusiv 
verbal şi nu vor 
depăşi 3 minute. 
În cazul în care 
deputatul 
depăşeşte timpul 
alocat, 
preşedintele de 
şedinţă este 
obligat să îi 
ceară să 
finalizeze 
expunerea şi are 
dreptul să îi 
retragă cuvântul. 
Niciun deputat nu 
poate prezenta 
mai mult de o 
declaraţie sau o 
intervenţie în 
aceeaşi şedinţă. 

La articolul 214, 
alineatul (2) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“ (2) Declaraţiile 
politice sau alte 
intervenţii se 
prezintă în scris 
sau verbal. Dacă 
declaraţiile sau 
intervenţiile se 
prezintă verbal, nu 
vor depăşi 3 
minute. În cazul în 
care deputatul 
depăşeşte timpul 
alocat, preşedintele 
de şedinţă are 
dreptul să îi retragă 
cuvântul. Niciun 
deputat nu poate 
prezenta mai mult de 
o declaraţie sau o 
intervenţie în aceeaşi 
şedinţă”. 
 

 Dreptul 
parlament
arilor de a 
face 
declaraţii 
politice nu 
trebuie 
limitat, 
prin 
proceduri 
regulamen
tare 
restrictive; 
dispoziţiile 
regulamen
tare 
trebuie să 
ofere 
acestora 
libertatea 
de 
exprimare 
(fie verbal, 
fie în 
scris), ca 
expresie a 
libertăţii 
politice. 

 
 


