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RAPORT  
asupra Proiectului de Hotărâre  

privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
 

În data de 13.10.2021, membrii Comisiei pentru Regulament au examinat și 
dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 68/2021 privind completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat, Andi Gabriel Grosaru, Grupul 
parlamentar al minorităților naționale, proiect cu care Comisia a fost sesizată prin 

adresa nr. 441 BPI din 15.09.2021. 
Proiectul de Hotărâre, propune ca pe lângă atribuția Biroului permanent, de 

aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei 
Deputaților, să se aprobare și „rapoartele pe linie de relații externe ale deputaților, 

ce conțin propuneri”. 
La nivelul Camerei Deputaților organizarea și desfășurarea acțiunilor de 

relații externe cu caracter parlamentar se face doar cu aprobarea prealabilă a 
Biroului permanent.  

Biroul permanent aprobă înainte de începerea acțiunii  participarea 

deputaților la acțiunile de relații externe. 
Direcţia generală afaceri externe și protocol din cadrul Camerei Deputaților, 

coordonează formularea propunerilor de acţiuni de relaţii externe ale 
Camerei Deputaţilor, pe care le supune aprobării Biroului permanent al 

Camerei Deputaţilor sub forma unui program anual, însoţit de o notă de 
fundamentare.  

În vederea realizării acestui program se consultă, în ceea ce priveşte 
propunerile de acţiuni, cu structura similară din cadrul Senatului, astfel încât să fie 

corelat la nivelul celor două Camere ale Parlamentului.  
Direcţia generală afaceri externe și protocol coordonează elaborarea, 

avizează şi supune spre aprobare structurilor competente memorandumurile 
interne şi devizele de cheltuieli pentru acţiunile de relaţii externe ale Camerei 

Deputaţilor. 
Delegațiile Camerei Deputaților participante la reuniuni 

interparlamentare sau la alte evenimente externe, deputații în urma 

vizitelor parlamentare, la întoarcere prezintă Biroului permanent o 



informare privind desfășurarea acțiunilor externe. Biroul permanent ia act 
despre informare. 
 

În urma examinării, membrii Comisiei au stabilit să respingă proiectul de  

Hotărâre, apreciind că aprobarea privind participarea deputaților la acțiuni 
cu caracter parlamentar de relații externe, se face, de către Biroul permanent, 

înainte și nu la întoarcerea din deplasarea externă când acțiunea  s-a 
încheiat.  
 

Deputatul prezintă, ca justificare a deplasării, o informare despre 
vizita externă, Biroul permanent luând act despre desfășurarea acțiunii de 

relații externe terminate.  
 

Raportul Comisiei a fost aprobat cu 5 voturi împotriva proiectului de Hotărâre 
și o abținere. 

Comisia pentru Regulament propune, plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor. 
 
 

                                          P R E Ş E D I N T E, 
 

         Gheorghe ȘIMON                                                                                                                                                        


