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RAPORT  

asupra proiectului de Hotărâre privind completarea 

 Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 

În conformitate cu art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru Regulament a primit spre dezbatere, Proiectul de 
Hotărâre nr.50/2021 privind completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, iniţiat de deputați ai grupului parlamentar USR - PLUS, 
înregistrat la Biroul permanent cu nr. BPI 199/20.04.2021. 

Din expunerea de motive, reiese că se dorește transparentizarea 
votului dat de fiecare deputat în comisii, în situațiile în care votul este 
deschis, prin consemnarea nominală a votului în avizele și rapoartele 
comisiilor. 

Comisia pentru Regulament a examinat și dezbătut proiectul de 
Hotărâre în şedinţa din data de  18 mai 2021.  

Dezbaterile specializate care au loc în cadrul şedinţelor comisiilor se 
finalizează cu întocmirea de rapoarte sau avize care au rolul de a pregăti şi 
facilita desfăşurarea lucrărilor Camerelor, respectiv a dezbaterilor care vor 
avea loc în plenul acestora.  

Potrivit jurisprudenţei constituționale comisiile parlamentare sunt 
doar organe interne de lucru ale Camerelor Parlamentului, a căror 
activitate are caracter pregătitor pentru a oferi forului deliberativ toate 
elementele necesare adoptării deciziei (Decizia CCR 475/2016). 

Dat fiind caracterul de organ de lucru intern al comisiilor parlamentare, 
natura juridică a rapoartelor sau avizelor adoptate de acestea este 
aceea a unui act preliminar, de recomandare, adoptat în scopul de a 
sugera o anumită conduită, sub aspect decizional, plenului fiecărei Camere 
sau Camerelor reunite.  
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Orice altă concluzie ar echivala, pe de o parte, cu o supradimensionare 
a rolului comisiilor de lucru ale Parlamentului prin atribuirea unor efecte mult 
sporite actelor pe care aceste organe de lucru le adoptă și pe de altă parte, 
ar echivala cu o deturnare a rolului Parlamentului, în ansamblul său, ca 
organ reprezentativ suprem al poporului român, care beneficiază de o 
legitimitate originară, fiind exponentul intereselor întregii națiuni.  

Raportul comisiei nu are caracter obligatoriu pentru Camera 
Parlamentului şi nu se poate confunda cu actul legiferării în sine, ce se 
desfăşoară în Plenul fiecărei Camere, în urma procedurilor de dezbatere şi a 
votului final al parlamentarilor.  

La dezbaterea în plen deputatul poate să-și exprime o altă 
voință politică decât cea exprimată în comisie. Votul în plen este 
decisiv pentru ca un proiect de lege să ajungă lege sau să fie respins 
definitiv. Dacă deputatul dorește să dovedească electoratului propriu cum 
și-a exprimat votul final asupra unui proiect de lege, poate obține, printro 
solicitare de la Secretariatul general (aparatul tehnic), fișa cu rezultatul 
votului pe grup parlamentar/pe fiecare deputat etc. 

Votul fiecărui deputat în comisii este menționat în sinteza 
lucrărilor comisiilor sau în procesul verbal. Potrivit art. 59 alin. (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaților are prevăzut că: „Sinteza lucrărilor 
fiecărei comisii se publică săptămânal în Monitorul Oficial al României, Partea 
a II-a. Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul votului asupra 
articolelor şi proiectelor de legi, numele şi prenumele celor prezenţi şi ale 
celor absenţi”. 

 

Pentru considerentele relatate, Comisia pentru Regulament a hotărât 
cu 4 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere, să propună plenului 
Camerei Deputaților respingerea proiectului de Hotărâre privind 
completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

                                         P R E Ş E D I N T E, 

                                                  Gheorghe ȘIMON 

 

 

 

 


