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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 
 
 
 

RAPORT  

asupra proiectului de Hotărâre privind  modificarea 
 Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
 

În conformitate cu art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru Regulament a primit spre dezbatere, Proiectul de 
Hotărâre nr.44/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
iniţiat de deputați ai grupului parlamentar USR - PLUS, înregistrat la Biroul 
permanent cu nr. BPI 133/25.03.2021. 

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

Prin prezentul proiect de hotărâre, se dorește clarificarea activității de 
documentare și consultare a parlamentarilor. Volumul și diversitatea actelor 
normative europene şi modificările frecvente care intervin în legislație, sunt 
aspecte ce impun deputaților ca legiuitori, o documentare  și consultare 
riguroasă, aprofundată, în vederea elaborării unor normele interne clare şi 
comprehensibile.  

Activitatea de documentare și consultare a parlamentarilor, ca parte a 
procesului de legiferare, este relevant, în ceea ce privește o verificare continuă 
a legislaţiei existente de către aceștia, pentru a stabili dacă toate dispoziţiile în 
vigoare continuă să fie necesare, să analizeze efectele normelor ce vor fi 
elaborate și integrarea lor în legislaţia existentă fără nici un fel de ambiguităţi. 

 

Având în vedere aceste considerente, Comisia pentru Regulament a 
hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților 
adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, cu amendamentele prevăzute în Anexa care este parte integrantă 
din prezentul raport. 

 
 

 

                                         P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                      Gheorghe ȘIMON 

violeta.durdan
Conform cu originalul



 2

                                          
                                                                                     Anexă 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

  
Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
 

Text Proiect de Hotărâre 
Nr. 44/2021 

 

AMENDAMENTE  
admise de comisie 

Motivarea 
Comisiei 

 

1. Regulamentul 
Camerei 

Deputaţilor 

Hotărâre privind 
modificarea     

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

 

Hotărâre privind modificarea și 
completarea  Regulamentului Camerei 

Deputaţilor 
 

la pct. 4 din Phcd 
intervine 

completarea cu 
alin.(10) 

2.  Articol unic - Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 
2020, cu modificările  și 
completările ulterioare,  se 
modifică după cum urmează: 

Art.I. - 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,  se modifică și 
se completează, după cum urmează: 
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3.   1.    După articolul 50,  se introduce 
un nou articol, articolul 501 cu 
următorul cuprins: 
 

„Art. 501 - (1) Deputații își 
desfășoară activitatea în comisii 
participând la ședințele acestora sau 
la activitatea de documentare și 
consultare.” 
 

Autor : Comisia pentru Regulament 

documentarea e o 
activitate 
prealabilă în 
cadrul comisiei / 
corelare cu art. 
83 si art.145 din 
Regulament unde 
este strict 
reglementat cum 
lucreaza 
deputatii: plen 
comisii...  

4. Art.242. - (1) 
Niciun deputat nu 
poate lipsi de la 
şedinţele Camerei 
sau ale comisiei 
din care face 
parte.  
Prezenţa 
membrilor 
Biroului 
permanent al 
Camerei 
Deputaţilor şi a 
liderilor de grup 
se consemnează 
în stenogramele 
şedinţelor Biroului 
permanent al 
Camerei 
Deputaţilor 

1. Articolul 242, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Niciun deputat nu poate 
lipsi de la şedinţele Camerei 
sau ale comisiei din care face 
parte. În zilele în care deputaţii 
îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul grupurilor parlamentare, 
listele de prezenţă se 
semnează la grupurile 
parlamentare. Prezenţa 
membrilor Biroului permanent 
al Camerei Deputaţilor şi a 
liderilor de grup se 
consemnează în stenogramele 
şedinţelor Biroului permanent 
al Camerei Deputaţilor. 
Prezența online a 
deputaților la ședințele 
Comisiei, în situațiile în care 
cadrul legislativ general 
aplicabil permite activitatea 
la distanță, se constată în 
cadrul ședinței și este 

2.  La articolul 242, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

„ Art. 242. -(1) Niciun deputat nu poate 
lipsi de la şedinţele Camerei sau ale 
comisiei din care face parte, indiferent 
dacă acestea se desfășoară fizic sau 
la distanță prin mijloace electronice. 
În zilele în care deputaţii îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul grupurilor 
parlamentare, listele de prezenţă se 
semnează la grupurile parlamentare. 
Prezenţa membrilor Biroului permanent 
al Camerei Deputaţilor şi a liderilor de 
grup se consemnează în stenogramele 
şedinţelor Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor. În situația în care 
deputatul este prezent la lucrările 
Comisiei  prin mijloace electronice, 
prezența se constată în cadrul 
ședinței și este consemnată în 
Procesul-verbal, fără a fi necesară 
semnătura olografă a deputaților pe 
Procesul-verbal.” 
 

Autor: dep. USR–PLUS, Silviu Dehelean 

deputații participă 
la ședințe fizic sau 
la distanță prin 
mijloace 
electronice - in 
situaţiile care fac 
imposibilă 
prezenţa 
deputaţilor la 
sediul Camerei 
Deputaţilor. 
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consemnată în Procesul-
verbal. Pentru prezența 
online nu se va solicita 
semnătura olografă a 
deputaților pe Procesul-
verbal. 

 

 

 

 

 

5. Art. 242  
(2) Deputatul 
poate solicita în 
scris liderului 
grupului 
parlamentar din 
care face parte 
permisiunea de a 
absenta de la 
lucrările Camerei 
pentru rezolvarea 
unor probleme 
legate de 
exercitarea 
mandatului sau 
pentru rezolvarea 
unor probleme 
personale. 
 

2. Articolul 242 alineatul 
(2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(2) Deputatul poate solicita în 
scris liderului grupului 
parlamentar din care face parte 
permisiunea de a absenta de la 
lucrările Camerei pentru 
rezolvarea unor probleme 
legate de exercitarea 
mandatului sau pentru 
rezolvarea unor probleme 
personale ce nu pot fi 
amânate sau care nu au 
putut fi prevăzute, 
prezentând o cerere de 
justificare în care va indica 
motivele ce îl împiedică să 
participe. 

 
     
    
          Se elimină 

 

 

6. Art.242 
(3) În situaţia în 
care deputatul 
absentează de la 
lucrările Camerei 
din cauza apariţiei 
unor situaţii 
neprevăzute, 
acesta se poate 
adresa în scris 

3. Articolul 242, alineatul 
(3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(3) În situaţia în care deputatul 
absentează de la lucrările 
Camerei din cauza apariţiei 
unor situaţii neprevăzute, 
acesta se poate adresa în scris 
Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor pentru a solicita 

            
 
          Se elimină  
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Biroului 
permanent al 
Camerei 
Deputaţilor 
pentru a solicita 
motivarea 
respectivelor 
absenţe. 

motivarea respectivelor 
absenţe, cu anexarea 
documentelor justificative. 

7. Art.242 
(8) Deputaţii care 
nu au participat la 
cel puţin o 
activitate 
parlamentară 
desfăşurată în 
sediul Camerei, în 
cadrul 
programului şi 
ordinii de zi 
aprobate pentru 
ziua respectivă, şi 
nu au obţinut o 
motivare a 
absenţei sunt 
consideraţi 
absenţi 
nemotivaţi şi li se 
reţine 1% din 
indemnizaţia 
brută. 

 3.  La articolul 242, alineatul (8) se 
modifică și va avea următorul 
curpins: 
 

 „(8) Deputaţii care nu au participat la 
cel puţin o activitate parlamentară 
desfăşurată în sediul Camerei, în cadrul 
programului şi ordinii de zi aprobate 
pentru ziua respectivă, şi nici nu au 
obţinut o motivare a absenţei sunt 
consideraţi absenţi nemotivaţi şi li se 
reţine 1% din indemnizaţia brută.” 
 
Autor: dep. USR–PLUS, Silviu Dehelean 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  4.  Se introduce un nou 
alineat la art. 242, respectiv 
alineatul (10) ce va avea 
următorul cuprins: 
 

4.  La articolul 242, după alin. (9), 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (10), cu următorul cuprins: 
 

„(10) Prin excepție de la prevederile 
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(10)  Prevederile  art. 242 alin. 
(1) și (2) și ale art. 242 
alin.(8) nu sunt aplicabile 
activității parlamentare de 
studiu individual, în care nu 
are loc întrunirea membrilor 
comisiei și pentru care nu se 
întocmesc liste de prezență. 

alin. (1), la lucrările comisiilor care 
au pe ordinea de zi activitatea 
parlamentară de documentare și 
consultare, prezența deputaților nu 
este obligatorie. Dacă deputatul 
desfășoară această activitate la 
sediul Camerei Deputaților, acesta 
se înregistrează pe lista de 
prezență.” 
 
Autor: dep. USR–PLUS, Silviu Dehelean 

9.   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 
și completările 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 
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