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Prin adresa nr. Bpi 151 din 02.05.2017, în conformitate cu prevederile 
art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat, Comisia noastră a fost sesizată spre dezbatere și adoptare 
cu Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 9 al 
Regulamentului 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. 

 Comisia a adoptat Proiectul de hotărâre alăturat, pe care vi-l înaintăm  în 
vederea dezbaterii și adoptării în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului potrivit art.65 alin.(2) lit. k) din Constituția României, republicată. 
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P R O I E C T  
 

H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea articolului 9 al 
Regulamentului activitaților comune ale Camerei Deputatilor 

și Senatului 

Parlamentul României adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

Articol unic. — Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 
nr.4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 19 
ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. La articolul 9, alineatul (2) se abrogă. 

2. La articolul 9, după alineatul (3), se introduc patru noi alineate, alineatele 
(31) - (34), cu următorul cuprins: 

" (31) . - În vederea audierii, Comisia de anchetă parlamentară poate 
cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul 
celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință 
despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului 
în cauza care formează obiectul activității comisiei. 

(32) . - În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor 
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comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau 
instituției unde desfașoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în 
mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și 
funcționare a instituției respective sau poate propune sesizarea organelor de 
urmărire penală pentru infracțiunea prevazută de articolul 267 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal. 
            (33). - Comisia parlamentară poate invita orice altă persoană care 
poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la 
aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care 
acceptă să fie audiată. Persoana invitata poate răspunde și în scris comisiei 
de anchetă parlamentară, furnizând informațiile solicitate sau poate 
transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le 
deține și care sunt utile comisiei de anchetă. 
             (34). - Refuzul persoanelor invitate la comisia de anchetă de a furniza 
informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte 
documente sau mijloace de probă deținute utile activității comisiei, poate 
fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate 
constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală. " 



Această hotărâre a fost adoptată în ședința comună a Camerei 
Deputaților și  a Senatului din data de . . .  . . .  2017, cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. 
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