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RAPORT  
 

asupra Proiectul 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. 24/2021 privind completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Varujan Pambuccian și domnul deputat 
Ovidiu – Victor Ganț, grupul parlamentar al minorităților naționale, înregistrat la Biroul permanent cu nr. 

181/15.02.2021. 

Proiectul de Hotărâre are ca obiect de reglementare propunerea ca, repartizarea funcţiilor din Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor pe fiecare grup parlamentar realizată în urma negocierilor dintre liderii 

grupurilor parlamentare, cu respectarea configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor, să se exprime 
„electronic sau deschis”. 

Comisia pentru Regulament a examinat și dezbătut proiectul de Hotărâre în şedinţa, din data  
09.03.2021.  

Atât art. 64 alin. (2) din Constituţie, cât şi art. 21 din Regulamentul Camerei Deputaţilor se referă 
expresis verbis la "preşedintele Camerei Deputaţilor" şi la "ceilalţi membri ai Biroului permanent" de unde 

rezultă ideea că, Biroul permanent se alege în două etape succesive, prin proceduri de vot distincte, 
reglementate în două texte diferite, "întâi preşedintele separat şi apoi ceilalţi membri ai Biroului 

permanent.  

violeta.durdan
Conform cu originalul



 
 Luând în considerare imperativele şi exigenţele prevederilor constituţionale ale art. 64 alin. (2) 

coroborate cu cele ale alin. (5) al aceluiaşi articol, care stabilesc că "birourile permanente şi comisiile 
parlamentare se alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere", repartizarea funcțiilor din 

Biroul permanent al Camerei Deputaților pe fiecare grup parlamentar se realizează în urma negocierilor 
dintre liderii grupurilor parlametare, respectându-se configurația politică a Camerei Deputaților și este 

supusă votului deschis al plenului Camerei Deputaților.  
Prin configuraţia politică a fiecărei Camere se înţelege compunerea acesteia rezultată din alegeri, pe 

baza proporţiei pe care grupurile parlamentare o deţin în totalul membrilor Camerei respective. În virtutea 
acestei configuraţiei politice izvorâte din voinţa corpului electoral, se desemnează reprezentanți în 

structurile Parlamentului.  
Propunerile nominale pentru funcțiile din Biroul permanent și din comisiile parlamentare, 

sunt funcții împărțite potrivit algoritmului politic care revine fiecărui grup parlamentar. Pe cale 
de consecință, fiecare grup parlamentar este îndreptățit de a propune pe funcția repartizată în urma 

negocierii pe oricare membru al său, niciun alt grup parlamentar neputând cenzura, în niciun fel, decizia 
altui grup parlamentar. În urma votului deschis dat repartizării funcțiilor, fiecare grup parlamentar 

prezintă în plenul Camerei Deputaților lista candidaților membrilor Biroului permanent pe locurile 

negociate, acest fapt având semnificația confirmării în funcție. 
În consecință, prin prisma celor expuse, este dreptul fiecărui grup parlamentar de a fi 

reprezentat proporțional în structurile parlamentare, de a-și vedea desemnați reprezentanții pe 
care-i consideră de cuviință în cadrul acestora, fără a fi cenzurat. 

 

Față de cele relatate, în urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia pentru Regulament a 

hotărât cu unanimitate de voturi (6 voturi pentru), să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
raportului asupra proiectului de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu 

amendamentele admise redactate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 

 

                                                                 P R E Ş E D I N T E, 

                Gheorghe ȘIMON 

 

 
 

 



                                                                                                                                  Anexa 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

crt. 
Text Regulament Text PHCD Amendamente  

admise de Comisie 
Motivare 
Comisie 

 

1  Proiect de HOTĂRÂRE 
privind completarea 

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

 

                HOTĂRÂRE 
privind modificarea 

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

 

 

Tehnică 
legislativă – se 
modifică titlul 
deoarece nu 
există 

intervenții de 
completare a 

articolelor sau 
alineatelor 
existente doar 
de  modificare a 
lor. 

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, se modifică și 

se completează după cum 
urmează: 

 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: 
 

De la data 

republicării au 
avut loc și 
modificări și 

completări 

3 Art.21 

(3) Repartizarea 
funcţiilor din Biroul 

permanent al 
Camerei Deputaţilor 

pe fiecare grup 
parlamentar se 

realizează în urma 
negocierilor dintre 

liderii grupurilor 
parlamentare, 

1.  La articolul 21, alineatul 

(3) se completează și va avea 
următorul cuprins: 

 
„ (3) Repartizarea funcţiilor 

din Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor pe 

fiecare grup parlamentar se 
realizează în urma 

negocierilor dintre liderii 
grupurilor parlamentare, 

1.  La articolul 21, alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
„ (3) - Repartizarea funcţiilor din 

Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor pe fiecare grup 

parlamentar se realizează în urma 
negocierilor dintre liderii grupurilor 

parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică a Camerei 

 

Pentru 

simplificarea 
procedurii de 
alegere a 

biroului 
permanent 
 
 
Pentru 
acuratețe se 

face trimitere la 
art. 123 alin. 

(2) se prevede 
că:  Votul 



respectându-se 
configuraţia politică a 

Camerei Deputaţilor. 
Repartizarea acestor 

funcţii se aprobă de1 
către plenul Camerei 

Deputaţilor cu votul 
majorităţii deputaţilor 

prezenţi. 

respectându-se configuraţia 
politică a Camerei 

Deputaţilor. Repartizarea 
acestor funcţii se aprobă de 

către plenul Camerei 
Deputaţilor cu votul 

majorităţii deputaţilor 
prezenţi. Votul se exprimă 

electronic sau deschis” 

Deputaţilor. Repartizarea acestor 
funcţii se aprobă de către plenul 

Camerei Deputaţilor cu votul 
deschis al majorităţii deputaţilor 

prezenţi. Votul se exprimă 
potrivit art. 123 alin.(2) sau 

art. 129 alin.(1). 
 

Autor: Comisia pentru Regulament 

deschis se 

exprimă, de 
regulă prin 
mijloace 
electronice! 
Art. 129 (1) – 

situațiile 
excepționale 

4 Art.24. - (1) 
Alegerea 

vicepreşedinţilor, a 
secretarilor şi a 

chestorilor care 
compun Biroul 

permanent se face la 
propunerea grupurilor 

parlamentare, în 
conformitate cu 

ponderea acestora 
potrivit configuraţiei 

politice a Camerei 

Deputaţilor şi 
negocierii liderilor 

grupurilor 
parlamentare, cu 

aplicarea 
corespunzătoare a 

prevederilor art. 21 
alin. (3). 

 
(2) Propunerile 

nominale pentru 
funcţiile prevăzute la 

alin. (1) se fac de 
către liderii grupurilor 

2.   La articolul 24, alineatul 
(1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 

„(1) Desemnarea 
vicepreşedinţilor, a 

secretarilor şi a chestorilor 
care compun Biroul 

permanent se face de către 
grupurile parlamentare, în 

conformitate cu ponderea 
acestora potrivit configuraţiei 

politice a Camerei Deputaţilor 

şi negocierii liderilor 
grupurilor parlamentare, cu 

aplicarea corespunzătoare a 
prevederilor art. 21 alin. (3).” 

 
 

 
 

 2.     (1)  - Se elimină 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.  La articolul 24, alineatul (2) 

se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

„ (2) Propunerile nominale pentru 
funcţiile prevăzute la alin. (1) se 

Textul 
constituțional al 
art. 64 (2) nu 
lasă loc de 
interpretare: 
fiecare Cameră 

își alege un 
birou 
permanent. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru corelare 
cu art. 21  

alegerea se face 
cu vot deschis  
 



parlamentare, în 
limita numărului de 

locuri stabilit potrivit 
art. 21 alin. (3). Lista 

candidaţilor propuşi 
pentru Biroul 

permanent se supune 
în întregime votului 

Camerei Deputaţilor 
şi se aprobă cu votul 

majorităţii deputaţilor 

prezenţi. Votul este 
secret şi se exprimă 

prin bile. 

fac de către liderii grupurilor 
parlamentare, în limita numărului 

de locuri stabilit potrivit art. 21 
alin. (3). Lista candidaţilor propuşi 

pentru Biroul permanent se supune 
în întregime votului Camerei 

Deputaţilor şi se aprobă cu votul 
deschis al majorităţii deputaţilor 

prezenţi. Votul se exprimă 
potrivit art. 123 alin.(2) sau 

art. 129 alin.(1)”.  
 

Autor: Comisia pentru Regulament 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


