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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, Comisia pentru Regulament a primit spre dezbatere, Proiectul de 

Hotărâre nr.57/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

iniţiat de domnul deputat Ovidiu Ganț și domnul deputat Varujan Pambuccian, 

grupul parlamentar al minorităților naționale, înregistrat la Biroul permanent cu 

nr. BPI 295/02.06.2021. 
 

Comisia pentru Regulament a examinat și dezbătut proiectul de Hotărâre 

în şedinţa din data de  7 iunie 2021.  

Comisia pentru Regulament a hotărât cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților aprobarea raportului asupra proiectului 

de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor cu 

amendamentele de tehnică legislativă, prevăzute în Anexa care este parte 

integrantă din prezentul raport. 

 
 

 

                                         P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                     Gheorghe ȘIMON 
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                                                                                                                                                                                                                      Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

  
Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
 

Text Proiect de Hotărâre 
Nr. 57/2021 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivarea 
Comisiei 

 

1. Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 

Hotărâre privind 
completarea 

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

Hotărâre privind modificarea 
art.215 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 

Tehnică 
legislativă, se 
modifică doar 

1 articol 

2.  Articol unic –  Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat 
prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
nr. 249 din 12 martie 2021,  se 
modifică și se completează, 
după cum urmează: 

Articol unic – La art. 215 din 
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, alin. (1) 
se modifică  după cum urmează: 
 

Tehnica 
legislativa 

3. Art.215.- (1) În 
fiecare săptămână, la 
propunerea Biroului 
permanent al Camerei 
Deputaţilor, cu 
aprobarea Comitetului 
liderilor grupurilor 
parlamentare, se va 
organiza, de regulă 
joia, o şedinţă de plen 
dedicată declaraţiilor 
politice şi intervenţiilor 
deputaţilor. 

1. Articolul 215 alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

„Art.215. - (1) În fiecare 
săptămână, la propunerea 
Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor, cu aprobarea 
Comitetului liderilor grupurilor 
parlamentare, se vor 
organiza, de regulă marți și 
miercuri, şedinţe de plen 
dedicate declaraţiilor 
politice şi intervenţiilor 
deputaţilor.” 

        
 
                    text nemodificat 

 

 


