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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
                                                                         
 

RAPORT  
asupra Proiectului de Hotărâre  

privind modificarea și completarea  Regulamentului Camerei 
Deputaţilor  

 
 

În data de 30 martie 2021, membrii Comisiei pentru Regulament au 
examinat și dezbătut, în ședința mixtă: fizic și on-line, Proiectul de Hotărâre  
nr. 36/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat László-Zsolt LADÁNYI, Grupul 
parlamentar UDMR, proiect cu care Comisia a fost sesizată prin adresa nr. 301 
BP din 10.03.2021. 

Proiectul de Hotărâre modifică prevederi legate de validarea mandatelor 
de parlamentar, propunând ca „timpul de dezbatere a raportului Comisiei de 
validare în plenul Camerei Deputaților, să se facă în cel mult timp 5 zile de la 
constituirea Comisiei”.  

Validarea mandatului de deputat prezintă o însemnătate esențială, actul 
electoral devenind practic lipsit de eficacitate și chiar inutil prin invalidare. 

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia de validare, în cel 
mult 4 zile de la constituirea sa, întocmeşte un raport în care sunt nominalizaţi 
deputaţii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, după caz, 
amânarea validării mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de 
invalidare, sau de amânare, urmând ca, potrivit Proiectul de Hotărâre  nr. 
36/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor, în cel mult 5 zile, raportul să fie dezbătut în plenul Camerei 
Deputaților, dorindu-se astfel o eficientizare a activității parlametare prin 
mobilitatea timpului privind dezbaterea în plen a raportului. 

 

Raportul Comisiei a fost aprobat cu 5 voturi pentru și 1 abţinere. 
 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea raportului asupra proiectului de Hotărâre 
privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu 
amendamentele de tehnică legislativă redactate în Anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

                                      P R E Ş E D I N T E, 

    Gheorghe ȘIMON 

violeta.durdan
Conform cu originalul
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                                                                                                                    Anexă 

  
Nr. 
crt. 

Text Regulament Text PHCD Amendamente  
admise de Comisie 

Motivare 

 

1  Proiect de Hotărâre 
privind modificarea și 

completarea 
Regulamentului Camerei 

Deputaţilor  
 

Hotărâre privind 
 modificarea art. 9 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.8/1994, 
republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 32 
din 18 ianuarie 2026, se 
modifică și se completează 
după cum urmează: 

 Articol unic – La art. 9, alin. (1) 
din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr.8/1994, 
republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 249 din 12 
martie 2021, cu modificările 
ulterioare,  se modifică după cum 
urmează: 
 

Tehnică 
legislativă 

3 Art.9 
(1) Camera 
Deputaţilor se 
întruneşte în 
şedinţă, de drept, 
în a 5-a zi de la 
constituirea 
Comisiei de 
validare, pentru 
dezbaterea 
raportului acesteia. 

1. Alineatul (1) al 
articolului 7 se 
completează și va avea 
următorul cuprins:  
 

 (1) Camera Deputaţilor se 
întruneşte în şedinţă, de 
drept, în cel mult 5 zile de la 
constituirea Comisiei de 
validare, pentru dezbaterea 
raportului acesteia. 

1.  La Articolul 9, alin. (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 „Art.9. - (1) - Text nemodificat” 

 
 
 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Eroare de 
redactare – 
în phcd s-a  
scris art. 7 în 
loc de art.9 

 
 

 


