
 

 

 

SINTEZA 

ședinței din data de 7 martie 2017 

 

 

În data de 7 martie 2016, Comisia pentru Regulament s-a întrunit în şedinţă 

pentru a discuta solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu care 

comisia a fost sesizată prin adresa nr.368BP din 27.02.2017, pentru formularea 

unui punct de vedere cu privire la ”calcularea zilelor de concediu plătit al 

deputaților”. 

Ședința comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea – 

președintele Comisiei. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat  Eugen Nicolicea – 

Grupul parlamentar PSD, doamna deputat Ana-Adriana Săftoiu – Grupul 

parlamentar PNL,  doamna deputat Steluța-Gustica Cătăniciu – Grupul parlamentar 

ALDE, domnul deputat Márton Árpád-Francisc – Grupul parlamentar UDMR, 

domnul deputat Robert- Nicolae Turcescu – Grupul parlamentar PMP, domnul 

deputat Vlad-Emanuel Duruș - Grupul parlamentar  USR și domnul deputat Daniel 

Vasile – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au formulat următorul punct de 

vedere: 
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Potrivit art.27 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi 

senatorilor „Îndatoririle fundamentale şi obligaţiile principale ale deputaţilor şi 

senatorilor sunt cele care decurg din Constituţie, lege, din prezentul statut şi din 

regulamente”. 

Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an şi se poate întruni în 

sesiuni extraordinare, potrivit art. 66 din Constituţia României, republicată.  

Sesiunea constituie principala formă de lucru a Parlamentului şi este 

perioada în cursul căreia o adunare parlamentară îşi exercită competenţa 

constituţională. Potrivit art. 241 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat care menţionează „Nici un deputat nu poate lipsi de la şedinţele Camerei 

sau ale comisiei din care face parte…”. 

Mandatul parlamentarilor se exercită continuu şi este reglementat de art. 

69 din Constituţie, care menţionează că, în exercitarea mandatului, deputaţii şi 

senatorii sunt în serviciul poporului. 

Faţă de cele menţionate,  alineatul (7) al articolului 241 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, menţionează foarte clar că „Deputaţii pot obţine concedii 

plătite pentru rezolvarea unor probleme personale de cel mult 8 zile în cursul 

unei sesiuni, cu aprobarea preşedintelui Camerei pentru cel mult 4 zile şi cu 

aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru cele de peste 4 zile.  

Peste această durată se pot solicita Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

concedii fără plată”. 

Pe cale de consecinţă, articolul 241 alin.(7), nu face distincţie între 

sesiunile ordinare şi cele extraordinare. Principiul continuităţii activităţii 

legislative şi funcţia de control parlamentar presupun logic caracterul 

neîntrerupt al sesiunilor, fie ele ordinare, fie extraordinare. 

Faţă de cele prezentate, rezultă că “deputaţii pot obţine concedii plătite, 

8 zile în cursul unei sesiuni”, fie că este ordinară sau extraordinară. 



În situaţia în care,  perioada de concediu cuprinde un număr de zile în 

sesiunea extraordinară şi un număr de zile în sesiunea ordinară sau un număr de 

zile în sesiunea ordinară şi un număr de zile în sesiunea extraordinară, plata zilelor 

de concediu va fi efectuată pentru maxim 8 zile în sesiunea ordinară şi maxim 8 

zile în sesiunea extraordinară. 

Punctul de vedere al Comisiei pentru Regulament, este în concordanţă cu 

prevederile constituţionale şi regulamentare expuse mai sus. 

Acest Punct de vedere a fost aprobat de membrii prezenţi ai Comisiei, cu 5 

voturi pentru și 2 voturi împotrivă (doamna deputat Ana-Adriana Săftoiu – Grupul 

parlamentar PNL și domnul deputat Robert- Nicolae Turcescu – Grupul 

parlamentar PMP). 

Domnul președinte Eugen Nicolicea a propus modificarea art.214 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, privind declarațiile politice, în sensul că 

acestea să fie formulate de deputați atât verbal, cât și în scris. Această propunere de 

modificarea a Regulamentului Camerei Deputaților a fost aprobată în unanimitate 

de către membrii Comisiei. 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

 

                                          Eugen NICOLICEA 

 

 

 

 

 



 


