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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

 
 
 
 

RAPORT  
 

asupra proiectului de Hotărâre privind   
 completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
 

În conformitate cu art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
Regulament a primit spre dezbatere, cu adresa      nr. BPI nr. 127/23.03.2021, 
Proiectul de Hotărâre nr.42/2021 privind completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, iniţiat de domnii deputați Varujan Pambuccian și Ovidiu Victor 
Ganț, grupul parlamentar al minorităților naționale. 

Proiectul de Hotărâre dorește o clarificare a modalității de alegere, 
precum și delegarea reprezentantului deputaților neafiliați în diverse activități 
parlamentare. 

De asemenea, Proiectul de Hotărâre propune ca delegarea unui 
reprezentant al deputaților neafilați să se facă cu îndeplinilrea cumulativă a 3 
condiții: 

-  delegarea se face în scris către Biroul permanent; 
-  doar dacă există cel puțin 10 deputați neafiliați; 
-  dacă există semnătura majorității acestora. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, grupurile parlamentare sunt 

structuri ale Camerei Deputaţilor formate din cel puţin 10 deputaţi.  
Deputaţii care părăsesc grupul parlamentar din care fac parte devin 

deputaţi neafiliaţi, dacă nu se afiliază unui alt grup parlamentar. Deputaţii 
rămaşi neafiliaţi nu-şi pot constitui un grup parlamentar”. 

Norma regulamentară la art. 14 alin.(1), conferă deputaţilor neafiliaţi 
următoarele drepturi: 

a) să intervină la dezbaterile generale, respectiv la dezbaterea  
moţiunilor, printr-o singură intervenţie realizată de un reprezentant comun; 

b) să delege un reprezentant comun, în calitate de observator fără  
drept de vot la lucrările Comitetului liderilor grupurilor parlamentare; 

c) să participe la delegaţiile în străinătate ale grupurilor de prietenie,  
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ale comisiilor permanente sau pe bază de invitaţii personale, cu acordul Biroului 
permanent. 

Dată fiind diversitatea opțiunilor lor politice, deputații neafiliați 
nu pot forma un alt grup parlamentar, deoarece ei au programe politice 
diferite, ideologii diferite, doar se asociază administrativ. Deputații care se 
desprind din grupurile parlamentare inițiale, se reunesc într o adunare 
organizată, pentru a beneficia de facilitățile de natură tehnică și 
logistică.   

Dacă pentru constituirea unui grup parlamentar Regulamentul 
impune existența a minim 10 deputați, aceeași egalitate de tratament 
trebuie instituită și pentru deputații neafiliați, aspect determinat de 
unitatea procedurală și disciplina organizării deputaților care au dorit 
să fie neafiliați. Aceeași unitate procedurală trebuie aplicată și pentru 
reprezentarea acestora de către un deputat. 

 

La şedinţa Comisiei din data de 13.04.2021, au participat toţi membrii 
Comisiei pentru Regulament (fizic și on- line).  

  
În urma dezbaterilor, prezentul raport şi Proiectul de Hotărâre au fost 

aprobate cu  5 voturi  pentru 1 vot împotrivă. 
 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea raportului asupra proiectului de Hotărâre 
privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele 
de tehnică legislativă prevăzute în Anexă. 

 
 

 
     PREŞEDINTE  

 
                                            Gheorghe ȘIMON
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                                                                                                                                                                                              Anexă 
 
 

AMENDAMENTE  
 

  
Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
 

Text Proiect de Hotărâre 
Nr.42/2021 

 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivare  

1. Regulamentul 
Camerei 

Deputaţilor 

Hotărâre privind 
completarea       

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

Hotărâre privind modificarea       
Regulamentului Camerei 

Deputaţilor 

Tehnică 
legislativă 

2  Articol unic - 
Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 338 din 27 aprilie 
2020, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 

Art. I. – Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 249 din 12 
martie 2021, cu modificările și 
completările ulterioare,  se 
modifică după cum urmează: 
 

Tehnică 
legislativă 

3. Art.14 
(1) Deputaţii care nu 
au devenit membri ai 
unor grupuri 
parlamentare 
constituite la prima 
întrunire a Camerei 
Deputaţilor, precum şi 
deputaţii care nu s-au 
afiliat unor grupuri 
constituite în 
conformitate cu art. 13 

1.   La articolul 14, 
alineatul (1), litera b) se 
completează și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 

1.    La articolul 14 alineatul (1),   
litera b) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
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alin. (1) după ce 
grupurile lor 
parlamentare s-au 
desfiinţat, după ce şi-
au părăsit grupul 
parlamentar în care au 
fost membri sau după 
ce au fost excluşi ori 
au demisionat din 
partid devin deputaţi 
neafiliaţi şi au 
următoarele drepturi: 
………………. 
b)  să delege un 
reprezentant comun, 
în calitate de 
observator fără drept 
de vot la lucrările 
Comitetului liderilor 
grupurilor 
parlamentare; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14. (1)  b)  să delege 
un reprezentant comun, în 
calitate de observator fără 
drept de vot la lucrările 
Comitetului liderilor 
grupurilor parlamentare; 
delegarea se face în 
scris către Biroul 
permanent, dacă există 
cel puțin 10 deputați 
neafiliați și sub 
semnătura majorității 
acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b)  - text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Art. 151 
……………………… 
 
 
 
(3) Liderii grupurilor 
parlamentare pot lua 
cuvântul în cadrul 
şedinţei de vot final 
pentru a explica 

2. La articolul 151, 
alineatul (3) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 

 
Art. 151 (3)  Liderul sau 
un alt membru al 
grupului parlamentar 
desemnat de către 
acesta, poate lua cuvântul 

2.    La articolul 151, alineatul  
(3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
………………….. 
 
„ (3) Liderul, sau un alt membru al 
grupului parlamentar desemnat de 
către acesta, poate lua cuvântul în 
cadrul şedinţei de vot final pentru a 
explica votul grupului cu privire la 
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votul grupului lor cu 
privire la adoptarea 
unei iniţiative 
legislative. Deputaţii 
neafiliaţi pot lua 
cuvântul pentru 
explicarea votului la 
finalul şedinţei de 
vot. 

în cadrul şedinţei de vot 
final pentru a explica votul 
grupului cu privire la 
adoptarea unei iniţiative 
legislative. 
Reprezentantul 
desemnat al deputaților 
neafiliați poate lua 
cuvântul pentru explicarea 
votului la finalul şedinţei de 
vot. 

adoptarea unei iniţiative legislative.  
Reprezentantul desemnat al 
deputaților neafiliați, sau un alt 
deputat pe baza împuternicirii 
reprezentantului desemnat al 
deputaților neafiliați, poate lua 
cuvântul pentru explicarea votului la 
finalul şedinţei de vot. 
 

Autor: Comisia pentru Regulament 

Pentru 
coerența 
redactării 

   Art. II. -   Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, republicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 249 din 12 martie 2021, cu 
modificările și completările ulterioare 
şi cu modificările aduse prin 
prezenta hotărâre se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, în termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei hotărâri, dându-
se textelor o nouă numerotare. 
 
Autor:   Comisia pentru Regulament 

 

 


