
    

  
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 

 În data de 03 mai 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnii deputaţi Eugen Nicolicea şi Florin 

Iordache -  Grupul parlamentar al PSD, cu care Comisia a fost sesizată, de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, prin adresa   

nr. 150 BP din data de 02.05. 2017.  

 La şedinţa Comisiei din data de 03 mai 2017, au participat toţi membrii comisiei pentru Regulament.   

Proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost aprobate cu  4 voturi  pentru  şi  3 voturi  împotrivă. 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

Hotărâre şi a raportul privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexă. 

 
 

    PREŞEDINTE  
 

                                        EUGEN  NICOLICEA 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                     Anexa 
 

Raport privind modificarea şi completarea  Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
 

Text  
Proiect de Hotărâre 

 

Amendamente  admise 
propuse de Comisia pentru 

Regulament 
 

Motivare 
 

1. Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 

Hotărâre privind modificarea şi 
completarea       Regulamentului 

Camerei Deputaţilor 
 

Hotărâre privind 
modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei 

Deputaţilor 

 

2.  Articol unic - 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, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Art. I - 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, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 

3. Art.52 
(3) Pentru ca şedinţele 
comisiei să se desfăşoare 
în mod regulamentar este 
necesară prezenţa 
majorităţii membrilor. 

  
1.     La articolul 52,  
alineatul (3) se abrogă 

 
 

Punerea în acord a 
prevederilor regulamentare 
cu deciziile Curţii 
Constituţionale pronunţate 
asupra cvorumului 
regulamentar în cadrul 
comisiilor parlamentare.  
Cu privire la cerinţa de 
cvorum, Curtea a constatat, 
că, potrivit dispoziţiilor art. 
67 din Constituţie, aceasta 
constituie un criteriu de 
constituţionalitate, numai 
în ceea ce priveşte 
adoptarea legilor, 
hotărârilor şi moţiunilor de 



către Camera Deputaţilor 
iar nu şi în ceea ce priveşte 
adoptarea actelor în cadrul 
procedurilor desfăşurate de 
organele de lucru ale 
Camerelor. 
(Decizia nr. 64/ 1995, nr. 
96/1998, nr. 786 /2009, nr. 
209/2012, nr. 307/2012  
etc.).  

4. Art.74 
(1)Anchetele parlamentare 
nu pot avea ca obiect 
investigarea unor fapte sau 
activităţi care fac obiectul 
unor anchete judiciare sau 
care se află pe rolul unor 
instanţe de judecată. 
 

(2)O anchetă parlamentară 
încetează de drept în 
momentul deschiderii unor 
proceduri judiciare 
privitoare la faptele sau 
activităţile care constituie 
obiectul ei, situaţie în care 
Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
anunţă organele de 
urmărire penală că pot 
avea acces la toate 
documentele referitoare la 
cazul în speţă, aflate în 
arhiva Camerei 
Deputaţilor. 

  1.  Articolul 74  se abrogă 2.             nemodificat  

5. Art.76 
(1) În vederea audierii, 
Comisia de anchetă 
parlamentară poate cita 
orice persoană care 

2.  La articolul 76, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„ (1) În vederea audierii, Comisia 
de anchetă parlamentară poate  

3.              nemodificat  



lucrează în cadrul 
Guvernului sau în cadrul 
celorlalte organe ale 
administraţiei publice şi 
care poate avea cunoştinţă 
despre o faptă sau o 
împrejurare de natură să 
servească la aflarea 
adevărului în cauza care 
formează obiectul 
activităţii comisiei. 
Comisia parlamentară 
poate invita orice altă 
persoană care poate avea 
cunoştinţă despre o faptă 
sau o împrejurare de 
natură să servească la 
aflarea adevărului în cauza 
care formează obiectul 
activităţii comisiei şi care 
acceptă să fie audiată. 

cita orice persoană care lucrează 
în cadrul Guvernului sau în cadrul 
celorlalte organe ale administraţiei 
publice şi care poate avea 
cunoştinţă despre o faptă sau o 
împrejurare de natură să servească 
la aflarea adevărului în cauza care 
formează obiectul activităţii 
comisiei. Persoanele citate sunt 
obligate să se prezinte în faţa 
Comisiei de anchetă 
parlamentară.” 

6.  3. La articolul 76, după alineatul 
(1), se introduc trei noi alineate, 
alineatele  (11)- (13), cu 
următorul cuprins: 
„(11) -  În cazul refuzului 
nemotivat de a răspunde 
solicitărilor comisiei, aceasta 
poate propune sesizarea 
conducătorului autorității sau 
instituției unde desfășoară 
activitatea persoana citată, în 
vederea aplicării în mod 
corespunzător a prevederilor 
regulamentelor de organizare și 
funcționare a instituției respective 
sau poate propune sesizarea 
organelor de urmărire penală 
pentru infracțiunea prevăzută de 

4.                nemodificat  



articolul 267 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal.” 

7.  „(12)  - Comisia parlamentară 
poate invita orice altă persoană 
care poate avea cunoştinţă despre 
o faptă sau o împrejurare de natură 
să servească la aflarea adevărului 
în cauza care formează obiectul 
activităţii comisiei şi care acceptă 
să fie audiată.  Persoana invitată 
poate răspunde și în scris comisiei 
de anchetă parlamentară, 
furnizând informațiile solicitate 
sau poate transmite prin poștă 
documente sau celelalte mijloace 
de probă pe care le deține și care 
sunt utile comisiei de anchetă.” 

nemodificat  

8.  (13) – Refuzul persoanelor invitate 
la comisia de anchetă de a furniza 
informațiile solicitate sau de a 
pune la dispoziția acesteia 
celelalte documente sau mijloace 
de probă deținute utile activității 
comisiei, poate fi considerat ca 
obstrucționare sau împiedicare a 
aflării adevărului și poate constitui 
temei pentru sesizarea organelor 
de urmărire penală.” 

nemodificat  

9. Art.76 
(2) Persoanele citate sunt 
obligate să se prezinte în 
faţa Comisiei de anchetă 
parlamentară. 
 

4.  „La articolul 76 , alineatul (2)  
se abrogă.” 
 
 

5.               nemodificat  

10.   6.   Art. II. - Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat în Monitorul 

 



Oficial al României, Partea I, 
nr. 481 din 28 iunie 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi  
modificările şi completările 
aduse prin prezenta hotărâre, 
se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea  

Regulamentului Camerei Deputaţilor 
  

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

Art. I - 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, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:  
 

1. La articolul 52,  alineatul (3) se abrogă. 
 

2. Articolul 74 se abrogă. 
 

3. La  articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„ Art.76 - (1) În vederea audierii, Comisia de anchetă parlamentară poate cita orice persoană care lucrează în cadrul 

Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administraţiei publice şi care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare 
de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei. Persoanele citate sunt obligate să 
se prezinte în faţa Comisiei de anchetă parlamentară.” 

 

4.   La articolul 76, după alineatul (1), se introduc trei noi alineate, alin.  (11)- (13), cu următorul cuprins: 
„(11) -  În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului 

autorităţii sau instituţiei unde desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor 
regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală 
pentru infracţiunea prevăzută de art. 267 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.” 



(12) - Comisia parlamentară poate invita orice altă persoană care poate avea cunoştinţă despre o faptă sau o împrejurare de 
natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii comisiei şi care acceptă să fie audiată. Persoana 
invitată poate răspunde şi în scris comisiei de anchetă parlamentară, furnizând informaţiile solicitate sau poate transmite prin poştă 
documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deţine şi care sunt utile comisiei de anchetă.” 

(13) - Refuzul persoanelor invitate la comisia de anchetă de a furniza informaţiile solicitate sau de a pune la dispoziţia 
acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deţinute utile activităţii comisiei, poate fi considerat ca obstrucţionare sau 
împiedicare a aflării adevărului şi poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.” 

 

5.    La articolul 76 , alineatul (2)  se abrogă. 
 

Art. II. - Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, republicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  
modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

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

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

LIVIU DRAGNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bucureşti, 
Nr. 
 
 
 
 


