
ANEXA 1

AMENDAMENTE ADMISE

P R O I E C T
privind modificarea Regulamentului

Nr. 
crt.

Textul în vigoare

comune ale 

Senatului

completarea Regulamentului Text adoptat de Comisia Motivare

1.

___________
completarea Regulamentului nemodificat

2.

___________

Art. I. - Regulamentul 

prin 
României nr. 4/1992, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, 

nemodificat
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3.
comune ale 

Senatului

1.
:

Senatului”

nemodificat

4.

___________

2. Înaintea capitolului I se 
introduce un nou capitol, capitolul 
I1 1 – 112, cu 

„CAPITOLUL I
Organizarea structurilor 

Art.11. - Parlamentul este 

Senat.

ale regulamentelor parlamentare în 
vigoare.

nemodificat

5. Art.12. -   nemodificat
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___________

în cel mult 20 de zile de la alegeri.

activitatea prin constituirea 
grupurilor parlamentare 

mandatelor. 

,

comisiile permanente.

6.

___________

Art.13. -

separate.

conformitate cu prevederile 
prezentului regulament.

nemodificat

7. - a
Structuri comune ale celor 

Art. 14. - La nivelul 

comisii comune permanente ale 

nemodificat
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___________ t la 

constitui în afara comisiilor comune 

Liderii grupurilor 
parlamentare din Camera 

conducerilor acestor structuri pentru 

senatorilor.

nemodificat

8.

___________

Art. 15. - La începutul 

Grupul Român al Uniunii 
Interparlamentare (GRUI), denumit 
în continuare GRUI, care este 
condus de un comitet director. Din 

senatorii.

nemodificat

alege comitetul di orectarea 
denumirii grupului.
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director alege biroul executiv al 
grupului,

trezorier.

Comitetul director al GRUI 

reciprocitate, a grupurilor de 

Interparlamentare.

acestor grupuri.

de prietenie se stabilesc prin 

comitetul director alege biroul 
executiv al GRUI, compus 

un trezorier.

nemodificat

nemodificat

nemodificat

9. Art. 16. -

parlamentare i

ale Parlamentului care stabilesc 
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___________

În cazul în care se primesc 

bilaterale ale  Parlamentului, se vor 
-hoc 

participarea fiind 

permanent al Senatului pentru 
senatori. La constituirea acestor 

-hoc se vor respecta 

14 alin. 3.
La întoarcerea din orice 

permanent al Senatului. 

permanent ale  Parlamentului  la 

birouri permanente, la începutul 

           nemodificat
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primei sesiuni parlamentare, o 

anul anterior.
10.

___________

Art. 17. - Comisiile comune 
permanente sunt constituite prin 

ale Parlamentului, de 

legislaturi.

permanente cuprind obiectul de 

comisii, procedurile generale de 

Personalul de specialitate al 
comisiilor comune permanente, 

ce

-un

birouri permanente.

Art. 17. – Comisiile comune
permanente sunt constituite
prin ale 

nemodificat

nemodificat

Pentru precizia 
normei.

11. Art. 18. - La nivelul 
Parlamentului se pot constitui 
comisii speciale pentru avizarea 
unor acte normative complexe, 

          nemodificat
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pentru elaborarea unor propuneri 
legislative sau pentru alte scopuri 

a respectivelor comisii.
Comisiile speciale se pot 

birouri permanente sau  la 
propunerea a cel pu

comisiile permanente.
Prevederile art. 17

speciale, iar procedurile de lucru 
sunt similare cu cele ale comisiilor 
permanente din cadrul Camerei 

Propunerile legislative 
elaborate în conformitate cu 
prevederile alin. 4,  se depun  la 

membri

mult 5 zile, avizul Consiliului 
Legislativ. Propunerile legislative 

altor comisii.

         nemodificat

         nemodificat

Propunerile legislative 
elaborate de comisiile 
speciale se depun la cele 

tuturor membrilor comisiei.

avizul Consiliului Legislativ. 
Propunerile legislative 

ai sunt supuse 
analizei altor comisii.

indreptarea normei de 
trimitere.
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Consiliului Legislativ, textul 

respectiv sunt difuzate atât 

Guvernului care pot formula 
amendamente în termen de 7 zile. În 
termen de 5 zile de la expirarea 
termenului de depunere a 
amendamentelor, comisia speci
va depune un raport asupra 
amendamentelor formulate.

Propunerile legislative 

rapoartele acestor comisii se înscriu 
cu prioritate pe ordinea de zi a 

permanente.
Prevederile art. 9-

legislative elaborate de comisiile 
speciale.

nemodificat

nemodificat

nemodificat

12. Art. 19. -
ea

-
au produs evenimente sau au avut 

nemodificat
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Parlamentului se pot constitui 

persoane care fac parte din puterea 

Comisiile parlamentare de 

deputa
Prevederile art. 18

             

             

             

13. Art. 110. -
Parlamentului prin care se constituie 
structurile comune ale Camerei 

nemodificat

14.
-a

Art. 111 . -

parlamentari sunt :
a)

nemodificat
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b)
conducere ale structurilor comune 

Senatului;
c)

comune permanente;
d)

permanente reunite din Camera 

e)
comune speciale sau ale comisiilor 

f)
grupurile parlamentare de prietenie 
cu alte parlamente;

g)
mentului  la 

h)

15. Art. 112. -  

permanente reunite sau la 
convocarea conducerii structurilor 

4

nemodificat

16. CAPITOLUL I nemodificat nemodificat



12

17.
nemodificat nemodificat

18.

Art. 1. – Camera 

pentru: 
1. primirea mesajului 

art. 62

2. aprobarea bugetului 

sociale de stat (art. 62 alin. (2) 

3. declararea 
generale

(art. 62 alin. (2) lit. c) din 

de 
art. 62 alin. (2) lit. d) 

3

„Art. 1. – Camera 

1. primirea mesajului 

2. aprobarea bugetului de 

sociale de stat , a legilor rectificative 

totale

nemodificat

În conformitate cu 
prevederile art. 65 alin. (2) 

R

pentru „declararea 
totale sau 

Prin Legea de revizuire 

sunt  reglementate 

Camerei Dep
Senatului  întrunite în 
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5. suspendarea sau 

(art. 62 alin. (2) 

___________

6. examinarea 
rapoartelor Consiliului Suprem 

de Conturi (art. 62 alin. (2) lit. 
f)

7. numirea, la 

României, a directorului 
Serviciului Român de 

acestui serviciu (art. 62 alin. 
(2) lit. g) ie); 

___________

5. suspendarea sau 
încetarea ost

6. aprobarea strategiei 

7. examinarea rapoartelor 

8. numirea, la propunerea 

directorilor serviciilor de 

acestor servicii ;

9. numirea Avocatului 
Poporului ;
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___________

------------------------------

8. dezbaterea textelor 

ca urmare a neajungerii la un 
acord în comisia de mediere sau 

a raportului comisiei de mediere

definitiv în problemele 
divergente (art. 76 alin. (2) din 

;

9. reexaminarea Legii 

legii ad
art. 113

10.  stabilirea statutului 

celorlalte drepturi ale acestora;

-------------------------------

11. reexaminarea Legii 

Art. 76 din 

prin Legea de revizuire a 

429/2003. Conform 
prevederilor art. 155 alin. 
(1) din Co
Românei, r
dezbaterea textelor 
legislative aflate în 

propunerile legislative 
aflate în curs de legiferare 

Legii de revizuire a 

429/2003, iar potrivit 



15

10. adoptarea 
proiectelor sau propunerilor de 

în care, prin procedura de 
mediere, Camerele nu ajung la 
un acord (art. 147 alin. (2) din 

11. depunerea 

12. punerea sub 

(art. 84 alin. (3) din 

13. suspendarea din 

interimatul în exercitarea acestei 

(art. 95 alin. (1) art. 98 din 

12. adoptarea proiectelor 
sau propunerilor de revizuire a 

procedura de mediere, Camerele nu 
ajung la un acord ; 

13. depunerea 

României ; 

14. punerea sub acuzare a 

15. suspendarea din 
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14.

15. dezbaterea 

Guvernul
de încredere  (art. 102 alin. (3) 

16. retragerea 
încrederii acordate Guvernului 

art. 112 din 

17.
procedurii privitoare la 

ii 
Guvernului asupra unui 

proiect de lege (art. 113 din 

16. i de 

administrativ-teritoriale

17. dezbaterea 

acordarea votului de încredere  ; 

18. retragerea încrederii 
acordate Guvernului prin adoptarea 

19.

Guvernului asupra unui program, a 

sau a unui proiect de lege ; 

concord

în unele 
administrativ-teritoriale”.
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18. alegerea 

Consiliul Superior al 
Magistraturii (art. 132 din 

19. numirea membrilor

(art. 139

___________

20. numirea membrilor 

[art. 151

20. numirea 

21. efectuarea altor numiri 

22. adoptarea legilor de 
aderare a României la tratatele 
constitutive ale Uniunii Europene 

atul Atlanticului de 
Nord;

Pct. 18 al art. 1 a
devenit inaplicabil întrucât 

membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
care nu mai este de 

Prin Legea de revizuire 

sunt  reglementate 

Senatului  întrunite în 

Pct. 20 al art. 1 a
devenit inaplicabil întrucât, 

prima numire a membrilor 
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21. efectuarea altor 

Parlamentului; 

22. adoptarea unor 

acte cu caracter exclusiv politic; 

23. proclamarea 
rezultatelor referendumului 

24. primirea unor 

unor organisme

25. celebrarea unor 

26. constituirea unor 

a altor comisii speciale; 

___________

23. adoptarea unor 

caracter exclusiv politic; 

24.

25. primirea unor 
reprezenta

26. celebrarea unor 

27. constituirea unor 

altor comisii speciale; 

numirea membrilor Înaltei 
e

În conformitate cu 
prevederile art. 126 alin. (4) 

stabilesc prin lege 
org
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27. 
birourile permanente ale celor 

28. adoptarea Codului de 
al 

senatorilor;

             29. dezbaterea textelor 

urmare a neajungerii la un acord în 
comisia de mediere sau a 

raportului comisiei de mediere de 

adoptarea unui text definitiv în 
problemele divergente, în cazul 
proiectelor de acte normative 

vigoare a Legii de revizuire a 

30.

aduse art. 13 din Legea nr. 
96/2006 privind Statutul 

19. Art. 2. – Convocarea 

comun acord. 
               nemodificat            nemodificat
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ntul nu 

prezentul regulament, 
convocarea 
alin. 1. 

20. -a

permanente; ordinea de zi

,, -a

”

4. Titlul s -a a

:

nemodificat

Îndreptarea unei erori 
materiale în ceea ce 

structurii care se 
.

21.          Art. 3. – Birourile 
permanente ale Camerei 

acestora, pentru: 

a) adoptarea 
proiectului ordinii de zi a 

Parlamentului; 

5. La articolul 3 

:

,,a) adoptarea proiectului 
ordinii de zi 
programului de lucru ale

nemodificat
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b) st

comune; 

comune. 

___________

birourilor permanente ale celor 
duse, prin 

Parlamentului;

6. La articolul 3 alineatul 1, 

cuprins: 
„

96/2006 privind Statutul

ulterioare,
normative în vigoare incidente.”

7. La articolul 3, alineatul 2 

cuprins:
„

comune ale birourilor permanente 

.”

nemodificat

nemodificat

Ca urmare a 

nr. 96/2006 privind Statutul 

în sarcina Birourilor 
permanente reunite sunt 

22.

Art. 4. –
comune ale birourilor 

„Art. 4. –
câte 
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permanente 

reprezentant al grupurilor 

problemelor aflate în dezbatere. 

un reprezentant al grupurilor 

, alte 

pentru discutarea problemelor aflate 
în dezbatere.”

nemodificat

23. Art. 5. – Materialele 

ordinea de zi se transmit 
birourilor permanente cu cel 

dezbaterea acestora în plen, în 

tului 

reunite. 

nemodificat nemodificat

24. Art. 6. – Proiectele de 
legi se înscriu pe ordinea de zi 
în cel mult 10 zile de la primirea 
raportului comun al comisiilor 
sesizate în fond. 

nemodificat nemodificat

25. Art. 7. – La solicitarea nemodificat nemodificat
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primirea mesajului adresat 
Parlamentului se înscrie cu 
prioritate pe ordinea de zi sau, 

mesajului, Parlamentul poate 

formulate în exercitarea 

26.

Art. 8. – Proiectul ordinii de 

Pa

Ordinea de zi se 

9. Articolul 8 se 

cuprins:
„Art. 8. – Proiectul ordinii 

de zi 

Ordinea de zi 
programul de lucru 

ntele Senatului poate 

nemodificat
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Senatului poate propune 
modificarea ordinii de zi, la 
cererea, pentru motive 
temeinice, a unuia din birourile 
permanente sau a unui grup 

Guvernului. 
Motivarea cererii de 

modificare a ordinii de zi se face 
printr-

cuvântul câte unui singur 
vorbitor de la fiecare grup 

formulate. 
Modificarea ordinii de 

propune, pentru motive temeinice, 
modificarea ordinii de zi 
programului de lucru, la cererea 
unuia din birourile permanente sau a 
unui grup parlamentar din oricare 

Guvernului. 

Motivarea cererii de 
modificare a ordinii de zi 
programului de lucru se face 
printr-

cuvântul câte unui singur vorbitor 

care se v
propunerile formulate. 

Modificarea ordinii de zi 
se 

aprobarea acesteia.” 

27. -a

permanente

                  nemodificat                nemodificat

28.

Art. 9. – Biroul 

10.

,,Art. 9. – Biroul permanent 
nemodificat
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fond, comisiei permanente a 

putând s
permanente pentru a-

care, potrivit art. 1, se dezbat în 

Parlamentului, pentru care 
birourile permanente reunite au 

permanente. 

celelalte propuneri se transmit 

compartimentului tehnic-
legislativ

comisiei sesizate în fond. 

Cererile de 
reexaminare a legilor adoptate 

avizare în fond, comisiei 

pentru a-

reexaminare formulate de 

materiale care, potrivit art. 1, se 

Camerelor Parlamentului, pentru 
care birourile permanente reunite au 

„Propunerile legislative se 
transmit Consiliului Legislativ 

lege înain
permanente .

Cererile de reexaminare a 

Conform regulamentelor de 

Camere, structurile cu 

Departamentele 
legislative.
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a celor 
-a

se trimit 

fond. 

Cererile de reexaminare a legilor 
-a angajat 

se trimit spre dezbatere 

29. Art. 10. – Proiectele 

permanente al
Camere, sesizate în fond, care 
întocmesc un raport comun. 

permanente sesizate în fond, cu 

u este 
necesar un termen mai scurt. 

Participarea 

permanente sesizate în fond este 
obligatorie. 

nemodificat nemodificat
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30. Art. 11. –
comisiilor nu sunt publice. În 

permanente sesizate în fond pot 

radio sau telev
lucru nu aduce atingere unor 

dezbaterilor. 
Membrii Guvernului 

Comisiile pot solicita 

unor membri ai Guvernului, 
sit
este obligatorie. 

ale comisiilor permanente au 

senatorii din alte comisii, care 

permanen
compartimentul tehnic-

11

“Art. 11. -
ale comisiilor sunt publice, cu 

pot fi transmise sau difuzate de 
-media, 

majoritatea parlamentarilor 
i.

Membrii Guvernului au acces 

pot solicita participarea la 

Guvernului sau a secretarilor de 

acestora este obligatorie.

comisiilor permanente au dreptul 

propuneri sau amendamente, 

Departamentelor legislative din 

nemodificat

Conform regulamentelor de 

Camere, structurile cu 

Departamentele legislative
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legislativ

Persoanele care nu 
sunt membre ale comisiilor 
permanente sesizate în fond nu 
pot participa la vot. 

participa s

cu privire la problemele discutate 
în comisie sau pot înmâna 

Persoanele care nu sunt 
membre ale comisiilor permanente 
sesizate în fond nu pot participa la 
vot.”

31.

Art. 12. – Comisiile 

12

„Art. 12. – Comisiile 

nemodificat



29

permanente sesizate în fond 

senatorilor care le 

ne, în 

permanente nu se pot reuni în 

depune raportul în termenul 

permanente pot aproba înscrierea 

comune a proiectului de lege sau a 
propunerii legislative în vederea 

raport.”

32. Art. 13. – Votul în 

Comisia poate decide ca 

vot secret. 
nemodificat nemodificat

33. Art. 14. –
or comune sunt conduse 

13. Articolul 14 se 
nemodificat
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comisiile permanente sesizate în 
fond, conform acordului celor 

pot consemna în stenograme sau 
procese-verbale. 

cuprins:
„Art. 14. -

permanente sesizate, conform 

Cu privire la 

se încheie procese-verbale. La 

se pot realiza stenograme sau 

Prin grija birourilor 

ial al 
României, Partea a II-a.”

34.

Art. 15. –
comisiilor permanente sesizate 
în fond pot stabili, de comun 

remise avizele celorlalte comisii 

lege sau alte propuneri. 
În cazul neresp

acestui termen, comisiile 

14. Articolul 15 se 

cuprins:
„Art. 15. -

comisiilor permanente sesizate în 
fond stabilesc, de comun acord, un 

avizele celorlalte comisii care 

alte propuneri.

acestui termen, comisiile reunite, 

nemodificat
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reunite, sesizate în fond, vor 

comisii. 

sesizate în fond, vor putea redacta 

celorlalte comisii.”

35. Art. 16. –
examinarea proiectului de lege 
sau a altor propuneri, a avizelor 

permanente reunite, la 
pro
acestora, vor întocmi un raport 
comun, care va fi supus 

În raport se va face 
referire la toate avizele 

propunerile de amendamente 
primite. 

15. Articolul 16 se 

cuprins:
„Art. 16. -

examinarea proiectului de lege sau a 

a amendamentelor scrise primite, 

acestora, vor întocmi un raport 
comun, care va fi supus apr
prin vot. 

În raportul comisiilor 
permanente reunite sesizate în fond 
se va face referire la toate avizele 
celorlalte comisii care  au examinat 

la toate amendamentele primite,  
admise ori respinse, la avizul 
Co

-au 
primit asemenea avize.  

nemodificat
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         Raportul va cuprinde, în 
mod obligatoriu, opinia 

           
         Raportul va cuprinde 
propuneri motivate privind 

acesteia sau adoptarea acesteia cu 

secretarii respectivi.
În cazul în care  comisiile 

propuneri 

singur raport, cu respectarea 
.”

36. Art. 17. – Raportul 

transmite Biroului permanent al 
a asigura 

3 zile înainte de dezbaterea în 

oul 

                     

nemodificat nemodificat
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permanent al Camerei 

37. -a                       
nemodificat nemodificat

38. Art. 18. –

alternativ,

de doi secretari, câte unul de la 

nemodificat nemodificat

39. Art. 19. –

sunt publice, în afara cazurilor 
în care, la cer

nemodificat nemodificat

40. Art. 20. –
publice

nemodificat nemodificat
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ecretarii 
generali ai

n limita locurilor 
disponibile. 

Membrii Guvernului 

manifestare de aprobare sau 
dezaprobare, în caz contrar fiind 

difuzate de acestea privind 
lucr

autoriz
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mijloacelor de informare în 

41.

Art. 21. –

comune e pe lista 

___________

Deputatul sau 
senatorul care nu poate lua 

Biroul permanent respectiv, 

împiedic
Deputatului sau 

16. Articolul 21 se 

cuprins:
„Art. 21. –

ale Camerei 

î

Deputatul sau senatorul 
poate solicita în scris liderului 
grupului parlamentar din care 
face parte permisiunea de a 
absenta de la
pentru rezolvarea unor probleme 
legate de exercitarea mandatului 
sau pentru rezolvarea unor 
probleme personale.

deputatul sau senatorul 

adresa în scris Biroului 
permanent pentru a solicita 

.
Neparticiparea la cel 

nemodificat

are cu 

30 din Legea nr. 96/2006 



36

zile de lucru în plen.

            prevederile Regulamentului 

prevederile Regulamentului 
Senatului.”

Se propune eliminarea 

preluarea ca articol distinct, 

cu articolul în 

42.

___________

17
introduce un nou articol, articolul 
211

„Art. 211. -

lucru.”

nemodificat preluarea alin. 4 al art. 21.

43. 18. Articolul 21 se 

cuprins: sediul corect al 
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,, Art. 25. – Nimeni nu 

iau cuvântul vorbesc de 
sau de la locuri special amenajate în 
acest scop.”

materiei este art. 25, 
.

44. Art. 22. – În timpul 

parlamentare pot cere 

verificarea întrunirii 

acest lucru este necesar. 
În cazul în care 

cvorumul legal nu este întrunit, 

La cerere, secretarii 

-

senatorilor care au absentat 
nemotivat. 

19. Articolul 22 se abrog nemodificat (devine pct. 18)
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45. Art. 23. –
                  
                  

nemodificat
                 
               nemodificat

46. Art. 24. –
senatorii iau cuvântul în ordinea 

dezbater
nemodificat

nemodificat

47.

Art. 25. – Nimeni nu 

Persoanele care iau cuvântul 

         

„Art. 25. – Nimeni nu poate lua 

sau 
de la locuri special amenajate în 
acest scop.”

nemodificat (devine pct. 19)

48. Art. 26. –
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obiectul dezbaterilor. 

exclusiv la chestiunea pentru 
-au înscris la 

cuvânt. În caz contrar, 

retrage cuvântul. 

nemodificat

49. Art. 27. –
va da cuvântul oricând unui 
deputat sau senator pentru a 

-o chestiune ce 

timpul acordat în acest scop. 
Prevederile alin. 1 se 

cuvântul în probleme privitoare 
la regulament. 

21. Articolul 27 s nemodificat (devine pct. 20)
preluat la art.301.

50.

Art. 28. –
sau un grup parlamentar poate 
cere încheierea dezbaterii unei 

Cererea de încheiere a 

22. Articolul 28 se 

cuprins:
„Art. 28. -

sau liderul unui grup parlamentar 
poate cere încheierea dezbaterii unei 

Cererea de încheiere a 

nemodificat (devine pct. 21)
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solicitarea unui lider sau a unui 
vicelider de grup parlamentar.

51. Art. 29. – Este 

Se interzice dialogul 
nemodificat          nemodificat

52. Art. 30. –

nemodificat          nemodificat

53.
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___________

23
introduce un nou articol, articolul 
301

„Art. 301. - În afara 
dezbaterilor legislative sau 

pl
conform ordinii de zi, un deputat 

se dea cuvântul pentru probleme 

plenului probleme de ordin 
personal.  

Când un parlamentar 
cuvântul pentru probleme 

-i 
acorde cuvântul imediat.  

Un deputat sau un 
senator poate solicita cuvântul 

ment al dezbaterilor 

prevederi ale regulamentului, 
prevederi la care va face referire 

Un deputat sau un 

nemodificat (devine pct. 22)
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senator  poate cere dreptul la 

microfonul Parlamentului, în acel 
moment al dezbaterilor, s-

fi formulat într-

Un deputat sau un 
senator poate solicita cuvântul 
pentru a e
caracter personal, care are 

acorda cuvântul la începutul sau 

prezentul articol, nu vor d
”

54.
             Art. 31. – Dezbaterile 

Stenogramele se 

               24. La articolul 31, 
alin

             „Stenogramele se 
în Monitorul Oficial al României, 

nemodificat (devine pct. 23)
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Oficial al României, Partea a II-
rivitoare la 

de a examina exactitatea 
stenogramei prin confruntarea ei 

publicarea textului în Monitorul 
Oficial al României. 

Partea a II-
în cel 

mult 15 zile, dar nu mai devreme 
de 5 zile d

dreptul de a examina exactitatea 
stenogramei prin confruntarea ei cu 

în cel mult 5 zile 
, înainte de 

publicarea textului în Monitorul 
Oficial al României.”

55. -a
Procedura de vot nemodificat nemodificat

56. Art. 32. – Votul 

personal. El poate fi deschis sau 
secret. 

Votul deschis se 

mâini, prin ridicare în picioare
ori prin apel nominal, iar 

             

Votul secret poate fi exprimat 
prin buletine de vot, prin bile 
sau electronic. 

25. La articolul 32, alineatele
2 or avea 

„
public prin ridicare de mâini, 
electronic ori prin apel nominal, iar 

Votul secret poate fi 
exprimat prin buletine de vot, cu 
bile sau electronic. 

nemodificat (devine pct. 24)
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Rezultatul votului 
secret exprimat prin buletine de 
vot sau

                 Rezultatul votului secret 
exprimat prin buletine de vot sau cu
bile se constat

-un proces 
.”

57. Art. 33. – Camera 

vor utiliza, în afara cazurilor în 
care prin prezentul regulament 

obligatorie.

nemodificat nemodificat

58. Art. 34. – Acordarea 
votului de încredere Guvernului 

Guvernului prin adoptarea unei 

procedurii votului secret prin 
bile. 

„Art. 34. – Acordarea 

retragerea încrederii acordate 
Guvernului prin adoptarea unei 

procedurii votului secret cu bile.”

nemodificat (devine pct. 25)

59. Art. 35. – Votarea 
prin apel nominal se face în 
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ontra”; 

„pentru” sau „contra”. 
27. La articolul 35, alineatul nemodificat (devine pct. 26) Se preia la art.371.

60. Art. 36. – Votul prin 

înse

„Art. 36. – Votul cu bile se 

nemodificat (devine pct. 27)
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vot „contra”.”

61. Art. 37. – În cazul 
votului cu buletine de vot, pe 
buletin s

din care face parte. 

prenumele persoanei propuse; ei 
vote

propuse. 
Buletinele de vot se 

introduc în urne. 

nemodificat nemodificat

62.
introduce un nou articol, articolul 
371

„Art. 371. – În cazul votului 
cu

”

nemodificat (devine pct. 28)

63. Art. 38. – Aprobarea 
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or sociale de stat se 

Textele aflate în 

propunerile de revizuire a 

procedura de mediere nu se 
cu 

senatorilor. 
             Adoptarea textelor 
definitive asupra problemelor 

mediere,
Regulame
comune se face cu votul 

senatorilor. 

                  

30

„Adoptarea textelor 
definitive asupra problemelor aflate 

aflate în curs de legiferare 

României nr. 429/2003 
de 

mediere,

          

          

29. La articolul 38,
alineatele 3

cuprins:

„Adoptarea textelor 
definitive asupra problemelor 

organice aflate în curs de 

vigoare a Legii de revizuire a 

429/2003
dura de 

mediere,

comune ale Camerei 
se 

Conform prevederilor  
art. 155 alin. (1) din 

textelor legislative aflate în 

propunerile legislative 
aflate în curs de legiferare 

Legii de revizuire a 
mâniei nr. 

429/2003.

reglementate la alin. 2.

Cf. Pct. 1 al prezentului 

este Regulamentul 

Senatului
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Adoptarea textelor definitive 
asupra problemelor aflate în 

a celorla

putând fi aprobate cu 
majoritatea de voturi a 

comune.

Punerea sub acuzare a 

senatorilor. 
Suspendarea din 

rilor. 
Acordarea încrederii 

Adoptarea textelor definitive asupra 

legile ordinare aflate în curs de 
în 

vigoare a Legii de revizuire a 

429/2003 

aprobate cu majoritatea de voturi a 

                 

                 

nemodificat
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Aprobarea actelor cu 
caracter exclusiv politic se face 

64.

Art. 39. – În toate 
cazurile în care Camera 

unu din membrii care compun 

Parlamentului. 

31. Articolul 39 se 

cuprins:

„Art. 39. - În toate 

de 

Parlamentului.

Înaintea votului final, 
ce va fi exprimat asupra 

cuprins:

                nemodificat

Înaintea votului final, ce va fi 

legislative, sau
asupra
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legal. 

nominal,  întrunirea cvorumului 

cvorumului legal.”

verifica,  prin apel nominal, 
întrunirea cvorumului legal, 

acest lucru.

                 nemodificat

65.

Art. 40. – În caz de 
paritate de voturi, votul 

decisiv.

32. Articolul 40 se 

cuprins:

„Art. 40. - În caz de 
paritate de voturi, votul se 

”

nemodificat (devine pct. 31)

66. Art. 41. – În cursul 
nemodificat nemodificat
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dreptul de a lua cuvântul. 

67.

Art. 42. – Legile adoptate în 

se înainte
României, în vederea 

33. Articolul 42 se 

cuprins:

„Art. 42. – Legile 

Camere, se comu
înainte de a fi trimise spre 
promulgare, Guvernului, Înaltei 

se depun la secretarul general al 

secretarul general al Senatului, în 
dreptului de 

Data la care legile 
adoptate au fost depuse la 
secretarii generali ai Camerelor se 

termen de 24 de ore de la 
depunere.  

nemodificat (devine pct. 32)
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României, în vederea 

68.

Art. 43. –
României are dreptul, înainte de 

ambelor Camere, printr-un
mes
deliberare asupra legii sau a 
unor articole din lege adoptate 

Camere. În acest
reexaminarea legii sau a 

Camere ale Parlamentului, în 

mesajul

34. Articolul 43 se 

cuprins:

„Art. 43. –
României are dreptul, înainte de a 

ambelor 
Camere, printr-o cerere 

unor articole din lege adoptate în 

Camere. Cererile de reexaminare 

se trimit spre dezbatere comisiilor 

reexaminare a legilor pentru care 
-a angajat 

dezb

nemodificat (devine pct. 33)

Decizia 
1598 din 2011.
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senatorilor în cazul legilor 

senatorilor în cazul legilor 

ordinare. 

În cazul în care 
mesajul

adoptate, legea se trimite spre 
promulgare în noua sa redactare. 

cuprinse în mesaj sunt respinse, 
legea se trimite spre promulgare 

Camere ale Parlamentului, în 

or cuprinse în cererea

senatorilor în cazul legilor 

maj

cuprinse în cererea de reexaminare 

României sunt adoptate, 
în totalitate, legea, 
sa în ansamblu, se trimite spre 
promulgare în noua sa redactare. 

cerere sunt respinse, legea,
votarea sa in ansamblu, se trimite 
spre promulgare în redactarea 

69.
introduce un nou articol, articolul 

nemodificat (devine pct. 34)
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431

„Art. 431. – În cazul în care 

unul sau mai multe articole dintr-o

birourile permanente vor sesiza în 

”
70. CAPITOLUL II

Proceduri speciale nemodificat nemodificat

71.

stat
nemodificat nemodificat

72.
Art. 44. – Proiectul 

proiectul Legii bugetului 

Proiectul Legii 

36. La articolul 44, 

„Proiectul Legii bugetului 

nemodificat (devine pct. 35)
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Guvern birourilor permanente 
ale c

de stat se trimit 

care vor asigura difuzarea acestora 

adoptare a respectivelor proiecte, 
cu consultarea liderilor 
grupurilor parlamentare.”

73.
Art. 45. – Proiectul 

proiectul Legii bugetului 

avizare, comisiilor pentru 

activitate. 

nemodificat nemodificat

74. Art. 46. – Grupurile 

senatorii pot prezenta comisiilor 

în cel mult 5 zile de la data 
primirii proiectului. 

nemodificat

nemodificat
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75. Art. 47. – Comisiile 
sesizate în fond pentru 
examinarea proiectelor de buget 
întocmesc câte un raport comun 
asupra
vor fi prezentate amendamentele 

adoptate. 
Rapoartele comune se 

întocmesc în cel mult 30 de zile 
de la sesizare. 

nemodificat nemodificat

76. Art. 48. – Dezbaterea 
p

elementelor de fundamentare a 

raportului comun. Raportul este 

permanente sesizate în fond sau 

nemodificat nemodificat

77.
Art. 49. – La 

proiectelor de buget poate lua 

         
             37. Articolul 49 se 

cuprins:

nemodificat (devine pct. 36)
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cuvântul numai câte un 
reprezentant al grupurilor 

ii 
care nu fac parte din asemenea 
grupuri. 

         Reprezentantul Guvernului 

de încheierea dezbaterii 
generale. 

În faza dezbaterii 
generale nu pot fi propuse 
amendamente. 

„Art. 49. – La dezbaterea 

poate lua cuvântul numai câte un 
reprezentant al grupurilor 

un reprezentant al
parlamentarilor care nu fac parte 
din asemenea grupuri. 

Reprezentantul Guvernului 

încheierea dezbaterii generale. 

În faza dezbaterii generale 
nu pot fi propuse amendamente.”

78. Art. 50. –
încheierea dezbaterii generale se 
trece la dezbaterea pe articole a 

lua cuvântul. 

cuvânt pot fi prezentate numai 
amendamente privind probleme 
de redactare sau care nu aduc 
atingere fondului problemei 
discutate. 

nemodificat

nemodificat
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79.

Art. 51. – Discutarea 
articolelor începe cu 
amendamentele propuse în 
raportul comun, care se supun la 
vot cu prioritate. 

38. Articolul 51 se 

cuprins:

„Art. 51. – Discutarea 
articolelor începe cu 
amendamentele depuse la comisii, 

În cursul dezbaterilor,

sau grupurile parlamentare pot 

fond sau amendamentele depuse 
la comisie, în conformitate cu 
prevederile prezentului 
regulament.  

Camere se pot formula 
amendamente de corelare tehnico-

lingvistice. Amendamentele se 

Nemodificat (devine pct. 37)

nemodificat

nemodificat

nemodificat
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Camere nu pot fi depuse 

raportul a fost depus mai devreme 

amendamentele depuse nu au fost 
înscrise în raport ca 
amendamente respinse.”  

Corelarea cu 
Regulamentul 

80. Art. 52. –

majoritatea de voturi a 

comune. 

nemodificat nemodificat

81. Art. 53. –
terminarea dezbaterii pe 
articole, proiectele de legi se 
supun în întregime votului final 

„Art. 53. – încheierea 
dezbaterilor pe articole, proiectele 
de legi se supun în ansamblu

senatorilor.”

nemodificat (devine pct. 38)

82. -a
Dezbaterea textelor legislative nemodificat          nemodificat
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83.

Art. 54. – În cazul în 
care un proiect de lege este 

comisia de mediere nu            

în tot sau în parte,               
raportul comisiei de mediere, 
textele   aflate în 

Senatului                              în 

regulilor procedurii legislative 

t. 38 alin. 2, 3 

40. Articolul 54 se 

cuprins:
„Art. 54. – În cazul în care 

un proiect de lege aflat în curs de 

vigoare a Legii de revizuire a 

429/2003 sau o i

este 

mediere nu ajunge la un acord, ori 

tot sau în parte, raportul 
comisiei de mediere,                   

supun dezbaterii Camerei 

procedurii legislative stabilite în 

alin.2, 3 
. “

nemodificat (devine pct. 39)

           
Conform prevederilor art. 

dezbaterea textelor 
legislative aflate în 

proiect
propunerile legislative 
aflate în curs de legiferare 

Legii de revizuire a 

429/2003, iar potrivit 

medieri

.

84. Art. 55. – Legile 
adoptate se trimit spre 

nemodificat nemodificat
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mult 10 zile de la votarea 
acestora. 

85. -a
Raporturile Parlamentului cu 

nemodificat nemodificat

86. Art. 56. – În termen 
de 24 de ore de la validarea 
rezultatului alegerilor pentru 

C

în cel mult 24 de ore de la 

nou alese. 

                 

nemodificat

nemodificat
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87. Art. 57. –

Parlamentului. Unul dintre 

reprezentantului acestuia în 

poate fi prezent pentru a 
prezenta raportul privind 
validarea rezultatului alegerilor 

Depunerea 

într-
Parlamentului, prin care acesta 
ia ac

României. 

                

nemodificat

nemodificat
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imatul. 

88.

           
Art. 58. – În cazul în care 

14 din prezentul regulament, 
birourile permanente ale 
Camerelor stabilesc întrunirea 

de ore. 

41. Articolul 58 se 

cuprins:
„Art. 58. – În cazul în 

sesiz

17 din prezentul regulament, 
birourile permanente ale Camerelor 
stabilesc întrunirea Parlamentului în 

de ore.”

40. Articolul 58 se 

„Art. 58. – În cazul în 

16, birourile 
permanente ale Camerelor 
stabilesc întrunirea

de ore.”

Corectarea 
normei de trimitere 

urmare a 

art. 1.

89. Art. 59. –
examinarea, în cadrul 
dezbaterilor, a cererii 

telui României, 

                    
nemodificat nemodificat

90. 42. Articolul 60 se nemodificat (devine pct. 41)
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Art. 60. – Procedura 
de punere sub acuzare a 

semnate de o treime 

senatorilor.

îi sunt impu

acestea vor informa neîntârziat 

cererii de punere sub acuzare. 

cuprins:
„Art. 60. – Procedura de 

unei cereri semnate de majoritatea

primirea cerer
permanente, acestea vor informa 

asupra cererii de punere sub 
acuzare.”

Asigurarea 

art. 96 alin. (2) din 

republicat

punere sub acuzare poate fi 
majoritatea 

”.

91. Art. 61. – În cadrul 

senatorilor 

asupra celor constatate. 

nemodificat nemodificat

92. Art. 62. – În termen 
de 48 de ore de la depunerea nemodificat
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birourile permanente, Camerele 
Parlamentului se întrunesc în 

acestuia. 

nemodificat

93. Art. 63. –
încheierea dezbaterilor, 
propune
se supune votului secret prin 
bile. 

                    nemodificat nemodificat

94. Art. 64. –

legii, Curtea Suprema de

43. Articolul 64 se 

cuprins:
„Art. 64. –

general al României
potrivit legii, Înalta Curte de 

”

nemodificat (devine pct. 42)

95. Art. 65. – În tot cursul 
procedurii de punere sub 

mâniei 

                     nemodificat

nemodificat
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96. Art. 66. – Propunerea 

senatorilor, se depune 
concomitent la birourile 
permanente ale Camerelor 
Parlamentului. 

Birourile permanente, 

României, precizându-se 

comune a Camerelor. 

nemodificat             nemodificat

97.
Art. 67. –
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ul total al 

În cazul în care s-a 

suficiente, propunerea de 

spre 
-

În termen de 24 de ore 

Parlamentului se întrunesc în 

asupra propunerii de suspendare 

La dezbateri este 

cererea sa, oricând în timpul 
dezbaterilor, pentru a da 

44. La articolul 67, nemodificat (devine pct. 43)
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senatorilor. Votul este secret, 
prin bile. 

„

senatorilor. Votul este secret, cu 
bile.”

98. Art. 68. – În cazul în 
care s-

raportul întocmit de aceasta în 
ea 

în termen de 3 zile de la data 
depunerii raportului. 

                
                    

nemodificat nemodificat

99. Art. 69. –

procedurii de suspendare din 

nemodificat

nemodificat
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proiectului de lege privind 

referendumului pentru 

100. Art. 70. – Prevederile 
art. 66-
c
propunerii de suspendare a nemodificat nemodificat

101. -a

încrederii 
acordate Guvernului

nemodificat nemodificat

102. Art. 71. – Birourile 

Camere vor asigura 

primite de la candidatul 

prim-ministru. 

                   

nemodificat nemodificat

103. Art. 72. – Birourile 

din prezentul regulament, nemodificat nemodificat
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la cel mult 15 zile de la primirea 

convocare
senatorilor. 

Fiecare candidat 

înscris în lista Guvernului, va fi 

obiect de activitate corespunde 
itorului 

ministru. 
              În urma audierii, 
comisiile vor întocmi un aviz 
comun consultativ, motivat, pe 
care îl vor prezenta candidatului 

-ministru.

nemodificat

45. La articolul 72, alineatul 3 se 
m
cuprins:
                „În urma audierii, 
comisiile vor întocmi un aviz comun 
consultativ, motivat, pe care îl vor 

de prim-ministru. Respectivele 

birouri permanente care dispun 

senatorilor.”

4
3 se introduce un nou alineat, alin. 

nemodificat

nemodificat (devine pct. 44)

45. 
alineatul 3 se introduce un 
nou alineat, alin. 4, cu Confom art. 103 din 
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„

ministru a primit aviz 
nefavorabil, primul ministru 

ministru desemnat a nominalizat 

i votul asupra 

depunerea unui nou aviz.”

urma audierii un 

ministru a primit aviz 
nefavorabil, primul- ministru 
desemnat poate prezenta  o 

me
-ministru 

desemnat a nominalizat o alta 
de 

onform 
alineatelor precedente iar
votul pentru acordarea 
încrederii Guvernului se va 
da unui nou 
aviz.”

71-76 din prezentul 
regulament, votul este 
pentru acordarea 
încrederii Guvernului.

104. Art. 73. –

cuvântul candidatului desemnat 
e prim-ministru, 

Guvernului. 
În continuare, la 

nemodificat
nemodificat
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grupurilor parlamentare din 

pentru exprimarea punctelor de 
vedere ale respectivelor grupuri 

Guvernului.
105. Art. 74. –

încheierea dezbaterilor se 
supune la vot propunerea de 
acordare a încrederii nemodificat nemodificat

106. Art. 75. –

-
verbal încheiat în acest scop. 

nemodificat nemodificat

107. Art. 76. –
Parlamentului privind acordarea 
votului de încredere se 

proceda la numirea Guvernului. 

nemodificat nemodificat

108. Art. 77. – În cazul 

pentru formarea Guvernului, 
nemodificat
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României, în vederea 

-ministru. 

nemodificat

109. Art. 78. –

aceasta a fost dep

cel mult 5 zile de la data 
depunerii. 

Camere. 

                 

nemodificat

nemodificat
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loc. 
110. Art. 79. –

primului-ministru sau, în cazul 

acestuia, membrului Guvernului 

prez
În continuare, 

ordinea înscrierii lor la cuvânt. 

nemodificat nemodificat

111. Art. 80. –
încheierea dezbaterilor se 

nemodificat nemodificat

112. Art. 81. –
art. 74 - 77 sunt aplicabile, în nemodificat nemodificat

113.

Art. 82. – Prevederile 

47. Articolul 82 se 

cuprins:
„Art. 82. – Prevederile 

nemodificat (devine pct. 46)
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aplicabile, în mod 
core

Guvernului asupra unui 

art. 
113

asupra unui program, a unei 

unui pr
”

114. -a nemodificat nemodificat

115. Art. 83. – Dezbaterea, 

Parlamentului, a propunerilor de 

pct. 7, 18, 19, 
din prezentul 

regulament se face pe baza 
raportului comun întocmit de 
comisiile permanente de 

Camere. 

48. Articolul 83 se 

cuprins:
„Art. 83. – Dezbaterea, în 

Parlamentului, a propunerilor de 

e la art. 1 
se face pe baza raportului comun 
întocmit de comisiile permanente de 

.”

nemodificat (devine pct. 47)

Corectarea 
normelor de trimitere 

urmare a 

art. 1.

116. Art. 84. – Votul este 

de vot. 
nemodificat nemodificat

117. -a
Alte proceduri speciale nemodificat nemodificat

118. Art. 85. – Data 

dezbaterea rapoartelor ce se 
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respectarea unui termen de cel 
p

Rapoartele se 

raportul comun al acestora se 

celor 

În cazul în care din 

49. La articolul 85, 

:
„În cazul în care din 

senatorilor 

50
alineatul 3 se introduce un nou 

cuprins:
„Dezbaterile asupra 

nemodificat (devine pct. 48)

nemodificat (devine pct. 49)
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finalizate în cel mult 6 luni de la 

permanente.”
119. Art. 86. – Camerele 

de control ale Parlamentului, 

comune special constituite în 

permanente ale Camerelor, care 
vor prezenta un raport comun. 

nemodificat nemodificat

120. CAPITOLUL III nemodificat nemodificat

121. Art. 87. – La stabilirea 

comune ale Camerelor 
Parlamentului, nu este socotit în 

deputatul sau senatorul care nu 

primit de la Parlament o 

Prevederile alin. 1 se 

ai Guvernului, în cazul în care 

51 . Articolul 87 se nemodificat (devine pct. 50)
punerea de acord cu 

95/1998.
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îndeplinesc.
122. Art. 88. –

Guvernului, este obligatorie la 

proiectelor de legi din sfera lor 
erea 

ale Guvernului. 

nemodificat nemodificat

123. Art. 89. –
prezentului regulament se 

aplicabile din Regulamentul 

Regulamentul Senatului. 

nemodificat nemodificat

124. Art. II. - Regulamentul 

prin 
României nr. 4/1992, publicat în 
Monitorul oficial al României, 
Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, 

nemodificat
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blica 
dându-
numerotare, cu identificarea 
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ANEXA Nr. 2

AMENDAMENTE RESPINSE:

Nr 
crt.

TEXT în vigoare al 

Comune ale Camerei 
tului

AMENDAMENT PROPUS Motivarea Motivarea Comisiei

1
Art. 51 - Discutarea articolelor 
începe cu amendamentele 
propuse în raportul comun, care 
se supun la vot cu prioritate.

La articolul 51 se introduce un nou 
alineat, alin. (2) cu u
cuprins:

înainte de termenul stabilit pentru 
depunerea 
amendamentelor,amendamentele 
înregistrate în acest termen se pot 

comisie pentru dezbaterea acestor 
amendamente.”

AUTOR- deputat Márton Árpád 
Francisc

Autorul amendamentului 
nu a formulat o motivare

Corelarea cu 
Regulamentul 

2 -2-a

permanente; ordinea de zi

Se introduce un articol nou cu 

Art. 9 

Termenul de 7 zile este 
necesar pentru ca 

Identificarea sediului 
materiei este 
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AUTOR- senator 
asupra proiectelor 
propuse pentru 

pentru a formula, 
eventual, amendamente

ini iator. Comisia 

cadru normativ cu 
privire la informarea 
parlamentarilor 
referitoare la ordinea 
de zi este 


