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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                  SENATUL   

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 

                                                                                                                                         Nr.   Bp 1937/18.12.2017  

RAPORT  

privind Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților 
și Senatului 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor  comune  ale  Camerei  
Deputaţilor  şi Senatului  a  fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de hotărâre privind completarea 
Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului înregistrată cu nr. Bp 1937/18.12.2017. 

 
Proiectul de hotărâre are  ca  obiect de reglementare instituirea  exercitării  votului prin mijloace electronice în 

cadrul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și a procedurii legislative aferente acestuia.  
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Membrii Comisiei au examinat Proiectul de hotărâre menţionat mai sus în şedinţa din 18.12.2017, la lucrările 

Comisiei fiind prezenți 6  din totalul de 11 membri. 
 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenți, să propună plenului reunit  al  celor două Camere ale Parlamentului adoptarea  Proiectului 
de hotărâre privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului cu 
amendamentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
Potrivit prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția  României, republicată, proiectul de hotărâre supus 

dezbaterii se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor. 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE,                                                                                                   SECRETAR, 
 
 Ion MOCIOALCĂ                                                                                  Árpád-Francisc MÁRTON 
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    ANEXA I 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Textul propunerii legislative Text propus de comisie Motivare 

1. Titlu: 

 HOTĂRÂRE 

privind completarea Regulamentului 
activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului 

Nemodificat  

2. Art. I. - După articolul 45 din 
Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 4  din 3 
martie 1992, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 34 
din 4 martie 1992, republicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 37 din 19 ianuarie 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
introduce un articol nou, art. 451, cu 
următorul cuprins:  

Art. I. - După articolul 45 din 
Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
aprobat prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 4/1992, republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 37 
din 19 ianuarie 2016, cu modificările 
și completările ulterioare, se introduce 
un articol nou, articolul 451, cu 
următorul cuprins:  

 

Tehnică legislativă la 
redactarea normei juridice. 
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3. Art.451. - (1) Votul deschis se exprimă, 
de regulă, prin mijloace electronice. 

  

2) Votul electronic se realizează prin 
introducerea cardului de vot în consolă 
la începutul ședintei, urmată de apăsarea 
uneia dintre tastele „prezent”, „pentru”, 
„contra” sau „abtinere”. Rezultatul 
votului electronic se afișează automat pe 
ecranul consolei și pe ecranul central din 
sala de ședintă. În cazul în care 
președintele de ședintă, asistat de cei 2 
secretari, constată existența unor 
disfuncționalități, acesta solicită plenului 
repetarea votului prin altă procedură. 
Sesizarea unor astfel de disfuncționalităti 
poate fi realizată și de un lider de grup. 

 

 

(3) Cardul de vot electronic care permite 
deputatului sau senatorului accesul la 
mijloacele electronice de vot este 

(1) Nemodificat 

 

(2) Votul prin mijloace 
electronice se realizează prin 
introducerea cardului de vot în 
consolă la începutul ședintei, urmată 
de apăsarea uneia dintre tastele 
„prezent”, „pentru”, „contra” sau 
„abtinere”. Rezultatul votului prin 
mijloace electronice se afișează 
automat pe ecranul consolei și pe 
ecranul central din sala de ședintă. În 
cazul în care președintele de ședintă, 
asistat de cei 2 secretari, constată 
existența unor disfuncționalități, acesta 
solicită plenului repetarea votului prin 
altă procedură. Sesizarea unor astfel 
de disfuncționalităti poate fi realizată 
și de un lider de grup. 

 

(3) Cardul de vot electronic care 
permite deputatului sau senatorului 
accesul la mijloacele electronice de 

 

 

În vederea utilizării unitare a 
terminologiei consacrate. 
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personal. Utilizarea acestuia de către o 
altă persoană este interzisă. 
Nerespectarea interdicției atrage 
aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 52 
lit. e) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaților și al senatorilor. 

 

 

 

 (4) Votul electronic se desfășoară 
astfel: președintele de ședință explică 
obiectul votării și inițiază procedura de 
vot. Exprimarea votului electronic se 
face în intervalul de timp alocat votării, 
anunțat de președintele de ședintă, 
precedat de un semnal sonor. Deputatul 
sau senatorul are următoarele posibilități: 

 

 a) apăsarea tastei „pentru” – caz în 
care deputatul sau senatorul va fi 
înregistrat prezent, cu opțiunea de vot 

vot este personal. Utilizarea acestuia 
de către o altă persoană este interzisă. 
Nerespectarea interdicției atrage 
aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 
52 lit. e) din Legea nr.96/2006 privind 
Statutul deputaților și al senatorilor, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

(4) Votul prin mijloace 
electronice se desfășoară astfel: 
președintele de ședință explică 
obiectul votării și inițiază procedura 
de vot. Exprimarea votului prin 
mijloace electronice se face în 
intervalul de timp alocat votării, 
anunțat de președintele de ședintă, 
precedat de un semnal sonor. 
Deputatul sau senatorul are 
următoarele posibilități: 

a) Nemodificat 
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„pentru”; 

 b) apăsarea tastei „contra” – caz în 
care deputatul sau senatorul va fi 
înregistrat prezent, cu opțiunea de vot 
„contra”; 

 c) apăsarea tastei „abținere” – caz 
în care deputatul sau senatorul va fi 
înregistrat prezent, cu opțiunea de vot 
„abținere”. 

În cazul în care deputatul sau senatorul 
va apăsa exclusiv tasta „prezent”, fără 
apăsarea vreuneia dintre opțiunile 
„pentru”, „contra” sau „abținere”, acesta 
va fi înregistrat prezent, în categoria 
celor care nu și-au exprimat nicio opțiune 
de vot. 

(5) În timpul ședinței de vot exprimat 
prin mijloace electronice, în cazul în care 
deputatul sau senatorul nu are cardul de 
vot introdus corect în consolă sau, având 
cardul corect introdus în consolă, nu 
apasă nicio tastă, acesta figurează absent 
la votul respectiv. Introducerea cardului 

 

b) Nemodificat 

 

 

c) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Nemodificat 
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de vot în consolă, în intervalul de timp 
alocat votării, permite deputatului sau 
senatorului să-și exprime poziția în 
problema supusă votului. Scoaterea 
cardului de vot din consolă, după 
exprimarea poziției în problema supusă 
votului, dar înainte de expirarea timpului 
alocat votării, nu invalidează opțiunea 
exprimată. 

(6) Afișarea și interpretarea rezultatului 
votului electronic se face după cum 
urmează: pe ecranul central și pe 
consolele individuale de vot, după 
exprimarea votului se vor afișa 
următoarele informații: „prezenți”; 
„pentru”; „contra”; „abtinere”; „nu 
votez”. 

 

 

 

 

 

 

(6) Afișarea și interpretarea 
rezultatului votului prin mijloace 
electronice se face după cum 
urmează: pe ecranul central și pe 
consolele individuale de vot, după 
exprimarea votului prin mijloace 
electronice se vor afișa următoarele 
informații: „prezenți”; „pentru”; 
„contra”; „abtinere”; „nu votez”. 

4. Art. II. - Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 4  din 3 martie 1992, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 

Art. II. - Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 4/1992, republicat 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 2016, 

Tehnică legislativă la 
redactarea normei juridice. 
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1992, republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 37 din 19 ianuarie 
2016, cu modificările și completările 
ulterioare și cu completarea adusă prin 
prezenta hotărâre se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu completarea 
adusă prin prezenta hotărâre se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


