
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU REGULAMENT                                         Bucureşti,   
                         Nr. 

RAPORT SUPLIMENTAR 
la proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa plenului Camerei din data de 18.10.2005 s-a decis retrimiterea la Comisia pentru Regulament a prevederilor alin. 
(7) al art. 251, alineatele (1) şi (3) ale art.252, alin. (1) al art. 26  pentru întocmirea unui raport suplimentar. 
  Comisia pentru Regulament, s-a întrunit în data de 19.10.2005 şi a decis să menţină formularea pentru art.252 
alin.(3) şi să modifice alin. (7) al art. 251, alin. (1)  al art.252 şi  alin. (1) al art. 26, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Textul din  Raportul Comisie   Amendamente admise Motivare 

1. Art. 251 (7) În cazul în care este revocat preşedintele 
Camerei Deputaţilor, grupul parlamentar din 
rândul căruia a fost ales noul preşedinte va ceda 
funcţia imediat ierarhic inferioară, grupului 
parlamentar care a deţinut funcţia de preşedinte al 

Art. 251 (7) În cazul în care este revocat 
preşedintele Camerei Deputaţilor, majoritatea 
politică nou formată, din rândul căreia a fost ales 
noul preşedinte, va ceda o funcţie de 
vicepreşedinte pentru tot restul legislaturii, 

Pentru simplificarea 
procedurii de revocare a 
preşedintelui şi pentru 
asigurarea păstrării 
configuraţiei politice a 

Administrator
Original



Camerei Deputaţilor, pentru a se respecta 
configuraţia politică, în conformitate cu prevederile 
art.20 alin.(3). În situaţia în care grupul 
parlamentar, din rândul căruia a fost ales noul 
preşedinte, nu are posibilitatea să cedeze funcţia 
respectivă, prin care să se respecte configuraţia 
politică iniţială, atunci majoritatea care a propus 
revocarea va ceda funcţia imediat ierarhic 
inferioară funcţiei de preşedinte. Dacă grupurile 
ce formează majoritatea care trebuie să cedeze 
funcţia de preşedinte, nu ajung la un acord, 
plenul Camerei va stabili, prin vot secret, care 
grup va ceda respectiva funcţie. 
 
Autorii: Grupurile parlamentare PNL, PD, PC şi 
UDMR 

grupului parlamentar care a deţinut funcţia de 
preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru a se 
respecta configuraţia politică, în conformitate cu 
prevederile art.20 alin.(3). Funcţia de 
vicepreşedinte, care este cedată, va fi stabilită 
prin renegociere în interiorul majorităţii 
politice respective şi va fi precizată în cererea 
de revocare înaintată Biroului Permanent.  În 
cazul în care noul preşedinte ales aparţine unui 
grup parlamentar din cadrul majorităţii 
politice care a propus revocarea, respectarea 
configuraţiei politice se realizează prin 
renegociere în cadrul acestei majorităţi. 
  
Autor : Comisia pentru Regulament 

Camerei. 

2. Art.252 (1) Revocarea din funcţie a oricăruia dintre 
ceilalţi membri ai Biroului Permanent poate fi 
solicitată de grupul parlamentar care l-a propus sau 
de majoritatea deputaţilor. 
Autorii: Grupurile parlamentare PNL, PD, PC şi 
UDMR 

Art.252 (1) Revocarea din funcţie a oricăruia 
dintre ceilalţi membri ai Biroului Permanent poate 
fi solicitată de grupul parlamentar care l-a propus. 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Formularea iniţială a 
Comisiei era în 
contradicţie cu 
prevederile art.252 
alin.(2). 

3. Art.252 (3) Propunerea de revocare se depune la 
Biroul Permanent, care verifică, din punct de vedere 
formal, îndeplinirea condiţiilor alineatelor (1) sau (2) 
, după caz, urmând ca acesta să introducă în proiectul 
ordinii de  zi a următoarei şedinţe de plen propunerea 
de revocare. Dezbaterea asupra propunerii de 
revocare se va realiza cu respectarea prevederilor 
art.216 din Regulament. Dezbaterea se realizează pe 
baza unui aviz consultativ al Comisiei juridice, de 

Comisia pentru Regulament menţine formularea 
iniţială. 

Dispoziţiile  prezentului 
alineat sunt în 
concordanţă cu celelalte 
alineate, iar trimiterile 
sunt corecte. 
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disciplină şi imunităţi în legătură cu situaţiile 
prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b).       
Autorii: Grupurile parlamentare PNL, PD, PC şi 
UDMR 

4. Art. 26. (1) Funcţia de preşedinte al Camerei 
Deputaţilor devenită vacantă în timpul legislaturii, 
din alte motive decât revocarea, se ocupă cu 
respectarea dispoziţiilor art.21 şi art.251 alin. (7). 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Art. 26. (1) Funcţia de preşedinte al Camerei 
Deputaţilor devenită vacantă în timpul legislaturii, 
din alte motive decât revocarea, se ocupă cu 
respectarea dispoziţiilor art.20 alin. (3)  şi art.21. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Trimiterea la art.251 
aqlin.(7) nu era corectă 
pentru că acest alineat se 
referă la revocare. S-a 
adăugat trimiterea 
corectă la  art.20 alin.(3) 
care presupune 
negocierea funcţiilor.  

 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 

    DEPUTAT IOAN BIVOLARU            DEPUTAT DANIEL BUDA  
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