
 
 
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind propunerile de completare a unor prevederi din  

Regulamentul Camerei Deputaţilor determinate de  
Deciziile Curţii Constituţionale nr. 665/2007,  270 şi 989/2008  

 
 
 
 
 

Membrii Comisiei pentru Regulament au aprobat, cu unanimitate de  voturi, întocmirea unui   proiect de 
Hotărâre privind completarea a unor prevederi din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi a  raportului 
aferent ca urmare a  Deciziilor Curţii Constituţionale nr.665/2007, 270/2008 şi 989/2008. Dezbaterile au avut în 
şedinţele comisiei din  datele de 18 mai şi 25 mai 2009.  
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Membrii Comisiei au constatat că apariţia unor decizii ale Curţii Constituţionale, în special a Deciziei 

665/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.23 alin.(2) şi (3) din Legea nr.115/1999 

privind responsabilitatea ministerială, republicată, a Deciziei Curţii Constituţionale nr.270/2008 asupra cererilor 

formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului privind existenţa unui conflict juridic de 

natură constituţională între Preşedintele României, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi asupra cererii preşedintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii privind conflictul de natură constituţională între Ministerul Public şi 

Parlamentul României – Camera Deputaţilor şi a Deciziei Curţii Constituţionale 989/2008 privind 

constituţionalitatea dispoziţiilor art.155 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, crează obligaţia modificării 

unor articole din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Dezbaterea şi aprobarea întregului proiect de Hotărâre de 

modificare şi completare a Regulamentului este o operaţiune de lungă durată şi termenul constituţional de 

modificare a prevederilor Regulamentului care sunt declarate neconstituţionale a expirat de multă vreme.  

Având în vedere acest lucru membrii Comisiei au decis să înainteze Biroului Permanent proiectul de  

Hotărâre şi prezentul raport în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului Camerei Deputaţilor în 

conformitate cu prevederile art.67 şi art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.230 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

În data 25 mai 2009 s-a supus la vot în integralitate proiectul de Hotărâre şi raportul aferent care a întrunit 

unanimitate de voturi . 
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Nr. 
Crt. 

Text în vigoare Amendamente şi autorul Motivare 

1.  Art. 8. - Raportul este aprobat de către 
Comisia de validare cu votul majorităţii 
membrilor acesteia 

Art. 8. - Raportul este aprobat de către 
Comisia de validare cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi ai acesteia. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Decizia Curţii 
Constituţionale nr.989/2008 
privind constituţionalitatea 
dispoziţiilor art.155 alin.(3) 
din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

2.  Art. 10. - (2) Validarea sau invalidarea 
mandatelor de deputat se face cu votul 
majorităţii deputaţilor.  
 

(2) Validarea sau invalidarea 
mandatelor de deputat se face cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Decizia Curţii 
Constituţionale nr.989/2008 
privind constituţionalitatea 
dispoziţiilor art.155 alin.(3) 
din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

3.  Art. 21. - (2) Este declarat ales 
preşedinte al Camerei Deputaţilor 
candidatul care a întrunit votul 
majorităţii deputaţilor.  

(2) Este declarat ales preşedinte al 
Camerei Deputaţilor candidatul care a 
întrunit votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Decizia Curţii 
Constituţionale nr.989/2008 
privind constituţionalitatea 
dispoziţiilor art.155 alin.(3) 
din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

4.  (3) Dacă nici un candidat nu a întrunit, 
după două tururi, votul majorităţii 
deputaţilor, se organizează noi tururi de 
scrutin, în urma cărora va fi declarat 

(3) Dacă nici un candidat nu a întrunit, 
după două tururi, votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi, se organizează 
noi tururi de scrutin, în urma cărora va 

Decizia Curţii 
Constituţionale nr.989/2008 
privind constituţionalitatea 
dispoziţiilor art.155 alin.(3) 
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preşedinte al Camerei Deputaţilor 
candidatul care a obţinut majoritatea 
voturilor deputaţilor prezenţi, în 
condiţiile întrunirii cvorumului 
prevăzut la art. 67 din Constituţia 
României, republicată.  

fi declarat preşedinte al Camerei 
Deputaţilor candidatul care a obţinut 
majoritatea voturilor deputaţilor 
prezenţi, în condiţiile întrunirii 
cvorumului prevăzut la art. 67 din 
Constituţia României, republicată.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

5.  Art. 23. - (3) Propunerile nominale 
pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) se 
fac de către liderii grupurilor 
parlamentare, în limita numărului de 
locuri stabilit potrivit alin. (2). Lista 
candidaţilor propuşi pentru Biroul 
permanent se supune în întregime 
votului Camerei Deputaţilor şi se 
aprobă cu majoritatea voturilor 
deputaţilor. Dacă nu se realizează 
această majoritate, se organizează un 
nou tur de scrutin, în care lista este 
aprobată cu majoritatea voturilor 
deputaţilor prezenţi. Votul este secret şi 
se exprimă prin bile.  

(3) Propunerile nominale pentru 
funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac de 
către liderii grupurilor parlamentare, în 
limita numărului de funcţii 
repartizate. Lista candidaţilor propuşi 
pentru Biroul permanent se supune în 
întregime votului Camerei Deputaţilor 
şi se aprobă cu majoritatea voturilor 
deputaţilor prezenţi.. Dacă nu se 
realizează această majoritate, se 
organizează noi tururi de scrutin, până 
când lista este aprobată. Votul este 
secret şi se exprimă prin bile.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Decizia Curţii 
Constituţionale nr.989/2008 
privind constituţionalitatea 
dispoziţiilor art.155 alin.(3) 
din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

6.  Art. 25. - Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi orice alt membru al 
Biroului permanent pot fi revocaţi 
înainte de expirarea mandatului, cu 

Art. 25. - Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi orice alt membru al 
Biroului permanent pot fi revocaţi 
înainte de expirarea mandatului, cu 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.602/2005 , 989/2008 şi 
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votul majorităţii deputaţilor. Votul este 
secret şi se exprimă prin buletine de vot 
în cazul preşedintelui Camerei 
Deputaţilor şi prin bile în cazul 
celorlalţi membri ai Biroului 
permanent. Propunerea de revocare 
se face în scris şi este însoţită de 
semnăturile iniţiatorilor.  

votul majorităţii deputaţilor prezenţi. 
Votul este secret şi se exprimă prin 
buletine de vot în cazul preşedintelui 
Camerei Deputaţilor şi prin bile în 
cazul celorlalţi membri ai Biroului 
permanent. Propunerea de revocare 
se face în scris de către liderul 
grupului  parlamentar cărui îi 
aparţine membrul biroului a cărei 
revocare se solicita şi este însoţită de 
semnăturile membrilor respectivului 
grup. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

cu prevederile art.26 
alin.(3). 

7.  Art. 26.  (1)*) Revocarea din funcţie a 
preşedintelui Camerei Deputaţilor 
poate fi propusă, când se schimbă 
majoritatea politică din Camera 
Deputaţilor, de către majoritatea 
deputaţilor. 

Se abrogă. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.602/2005 , 989/2008.  

8.  a) încalcă prevederile Constituţiei 
României;  

 

Se abrogă. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.602/2005 , 989/2008. 

9.  b) încalcă grav sau în mod repetat 
prevederile Regulamentului Camerei 
Deputaţilor sau ale Regulamentului 

Se abrogă. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
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şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.  

 

nr.602/2005 , 989/2008. 

10.  (2)*)  Revocarea din funcţie a 
preşedintelui Camerei Deputaţilor 
poate fi propusă şi la cererea a 
minimum o treime din numărul total al 
deputaţilor, în una dintre următoarele 
situaţii:  

 

Se abrogă. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr.602/2005.  

11.  Art. 26.   (3) Revocarea preşedintelui 
Camerei Deputaţilor poate fi cerută de 
grupul parlamentar care l-a propus.  

Art. 26.  (3) Revocarea preşedintelui 
Camerei Deputaţilor poate fi solicitată 
de grupul parlamentar care l-a propus, 
cu aprobarea majorităţii membrilor 
prezenţi ai  acestuia. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 
 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.602/2005 , 989/2008 şi 
cu prevederile art.26 
alin.(3). 

12.  (6) Dacă propunerea de revocare este 
aprobată de plenul Camerei, se 
organizează alegerea unui nou 
preşedinte, în conformitate cu 
prevederile art. 21.  

(6) Dacă propunerea de revocare este 
aprobată de plenul Camerei, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi ai 
acesteia, se organizează alegerea unui 
nou preşedinte, în conformitate cu 
prevederile art. 21.  
Autori: dna Roberta Anastase şi dl. 
Iustin Cionca – deputaţi PD-L  

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008  
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13.  (7)*) În cazul în care este revocat 
preşedintele Camerei Deputaţilor, la 
cererea majorităţii politice nou-
formate, din rândul căreia a fost ales 
noul preşedinte, aceasta va ceda o 
funcţie de vicepreşedinte pentru tot 
restul legislaturii 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 configuraţei politice se 
realizează prin renegociere în cadrul 
acestei majorităţi. 

Se abrogă. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008.  

14.  Art. 27. - (1) Revocarea din funcţie a 
oricăruia dintre ceilalţi membri ai 
Biroului permanent poate fi solicitată 

Art. 27. - (1) Revocarea din funcţie a 
oricăruia dintre ceilalţi membri ai 
Biroului permanent poate fi solicitată 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
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de grupul parlamentar care l-a propus.  de grupul parlamentar care l-a propus, 
cu aprobarea majorităţii membrilor 
prezenţi ai grupului respectiv. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

nr.602/2005 , 989/2008 şi 
cu prevederile art.26 
alin.(3). 

15.  Art. 45. - (5) Revocarea unui membru 
din biroul comisiei se hotărăşte cu 
votul majorităţii deputaţilor din 
comisie, la solicitarea grupului 
parlamentar care l-a propus. 
 

(5) Revocarea unui membru din biroul 
comisiei se hotărăşte cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi la 
lucrările comisie, la solicitarea 
grupului parlamentar care l-a propus. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.602/2005 şi 989/2008.  

16.  Art. 71. - (2) Pentru a obţine 
încuviinţarea comisia permanentă va 
prezenta o cerere motivată, adoptată cu 
votul majorităţii membrilor săi, în care 
vor fi enunţate materiile ce formează 
obiectul anchetei, scopul ei, mijloacele 
necesare şi termenul până la care 
raportul comisiei urmează să fie 
prezentat plenului Camerei Deputaţilor. 

(2) Pentru a obţine încuviinţarea, 
comisia permanentă va prezenta o 
cerere motivată, adoptată cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, în care 
vor fi enunţate materiile ce formează 
obiectul anchetei, scopul acesteia, 
mijloacele necesare, componenţa 
numerică şi nominală, conducerea 
comisiei de anchetă şi termenul până 
la care se depune raportul elaborat, 
în vederea prezentării acestuia 
plenului Camerei Deputaţilor.  
Autor:dl. Iustin Cionca – deputat PD-L 

Pentru o mai bună precizare 
a procedurilor care se aplică 
în mod curent. 
 Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008. 
 

17.  Art. 82. - Hotărârile comisiei se iau cu 
acordul majorităţii membrilor acesteia. 
În caz de egalitate la 7 voturi decide 

Art. 82. - Hotărârile comisiei se iau cu 
acordul majorităţii membrilor prezenţi 
ai acesteia, în condiţiile prevăzute de 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
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votul preşedintelui care conduce 
şedinţa comisiei în momentul votării.  

art.51 alin.(3). În caz de egalitate la 7 
voturi decide votul preşedintelui care 
conduce şedinţa comisiei în momentul 
votării.  
Autor : dl.Iustin Cionca – deputat PD-L

989/2008. 

18.  SECŢIUNEA a 7-a 
Procedura privind punerea sub 
urmărire penală a membrilor 

Guvernului 

SECŢIUNEA a 7-a 
Procedura privind punerea sub 

urmărire penală deputaţilor care 
sunt membri ai Guvernului sau au 

fost membri ai Guvernului 
 

Autor: dl.Iustin Cionca – deputat PD-L 

Renumerotare ca urmare a 
introducerii unei noi 
secţiuni. 
Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.665/2007 şi 270/2008. 

19.  Art. 154. - Camera Deputaţilor are 
dreptul să ceară urmărirea penală a 
membrilor Guvernului.  

Art. 154. - Camera Deputaţilor are 
dreptul să ceară urmărirea penală a 
membrilor Guvernului sau a foştilor 
membri ai Guvernului, care au 
calitatea de deputaţi, pentru fapte 
săvârşite în exercitarea funcţiei de 
membru al Guvernului. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.665/2007 şi 270/2008. 

20.  Art. 155. - (1) Dezbaterea cererii 
prevăzute la art. 154 se efectuează pe 
baza raportului întocmit fie de o 
comisie permanentă, ca urmare a unei 
anchete desfăşurate în condiţiile art. 71, 
fie de o comisie specială de anchetă 

Art. 155. - (1) Dezbaterea cererii 
prevăzute la art. 154 se poate face pe 
baza raportului întocmit de o comisie 
specială de anchetă constituită de 
către Cameră sau pe baza unui 
raport întocmit de o comisie 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr.270 /2008. 
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constituită în acest scop. Dacă ministrul 
are şi calitatea de deputat, cererea se 
trimite spre examinare Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, care 
va elabora un raport pe care îl 
înaintează Camerei.  

permanentă în condiţiile art. 71 din 
Regulament. 
 Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-
L 

21.  (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se 
înscriu cu prioritate în proiectul ordinii 
de zi.  

(2) În cazul în care Preşedintele 
Camerei Deputaţilor este sesizat de 
către Procurorul General al 
României în vederea declanşării 
procedurii de aprobare de către 
Cameră a cererii de urmărire penală 
a unui deputat care a fost sau este 
membru al Guvernului, respectiva 
sesizare este adusă de îndată la 
cunoştinţa Biroului permanent care 
va sesiza Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi pentru 
întocmirea unui raport. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Deciziile 
Curţii Constituţionale 
nr.665/2007 şi 270/2008. 

22.  (3) Cererea se adoptă cu votul a cel 
puţin două treimi din numărul 
deputaţilor.  

(3) Cererea se adoptă cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr.989 /2008. 
A fost modificat prin 
Hotărârea Camerei 
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Deputaţilor nr.7/2009. 
23.  Art. 156. - În cazul în care Camera 

Deputaţilor decide să ceară urmărirea 
penală, preşedintele Camerei va adresa 
ministrului justiţiei o cerere pentru 
începerea urmăririi penale, potrivit 
legii. De asemenea, el îl va înştiinţa pe 
Preşedintele României pentru eventuala 
suspendare din funcţie a membrului 
Guvernului a cărui urmărire penală a 
fost cerută.  
 

Art. 156 – (1) Audierea deputatului 
fost sau actual membru al 
Guvernului este obligatorie, iar în 
cazul în care acesta refuză să se 
prezinte la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, acest fapt 
trebuie consemnat în raportul 
Comisiei. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Deciziile Curţii 
Constituţionale nr.665/ 
2007  şi 270/2008. 

24.   (2) Rapoartele prevăzute la art.155 
se dezbat în plenul Camerei 
Deputaţilor în cel mult 5 zile de la 
depunerea lor la Biroul permanent. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale 
nr.270/2008. 

25.   (3) La dezbaterea asupra cererii de 
urmărire penală, în plenul Camerei 
vor lua cuvântul : Procurorul 
General al României, în cazul în care 
a formulat sesizarea adresată 
Preşedintelui Camerei, preşedintele 
comisiei care a întocmit raportul 
privind cererea de urmărire penală, 
deputatul la care se referă cererea 

Pentru detalierea procedurii 
dezbaterii cererii de 
urmărire penală. 
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respectivă şi câte un reprezentant al 
fiecărui grup parlamentar, după 
care se trece la vot. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

26.   (4) Cererea de începere a urmăririi 
penale se adoptă cu respectarea 
prevederilor art.67 şi ale art.76 
alin.(2) din Constituţia României, 
revizuită. Votul este secret şi se 
exprimă prin bile. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa Deciziile Curţii 
Constituţionale nr.270 şi 
989/2008. 

27.  Art. 157. - Dispoziţiile art. 123-153 se 
aplică în mod corespunzător.  

Art. 157. (1) - În cazul în care 
Camera Deputaţilor decide prin vot 
să ceară urmărirea penală a unui 
deputat care este sau care a fost 
membru al Guvernului, Preşedintele 
Camerei transmite hotărârea 
Camerei Parchetului General de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. În situaţia deputaţilor care 
sunt membri ai Guvernului în 
momentul adoptării respectivei 
cereri, hotărârea se va transmite şi 
Preşedintelui României pentru 
eventuala suspendare din funcţie. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa Deciziile Curţii 
Constituţionale nr.665/2007 
270/2008. 
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28.    (2) – În cazul în care organele de 
urmărire penală consideră că este 
necesară percheziţionarea, reţinerea 
sau arestarea unui ministru care este 
deputat, se va proceda în 
conformitate cu prevederile art.72 
din Constituţia României, revizuită, 
şi ale art.24 şi art. 25 din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor. 
Autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L

Trebuie să se realizeze 
concordanţa Decizia Curţii 
Constituţionale nr.270/2008 
şi cu prevederile art.25 din 
Legea nr.96/2006. 

29.  Art. 158. - (1) Moţiunea simplă poate 
fi iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi şi 
exprimă poziţia acestora într-o anumită 
problemă de politică internă sau 
externă ori, după caz, cu privire la o 
problemă care a făcut obiectul unei 
interpelări.  

Art. 158. - (1) Moţiunea simplă poate 
fi iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi şi 
trebuie motivată. Moţiunea simplă 
exprimă poziţia iniţiatorilor într-o 
anumită problemă de politică internă 
sau externă ori, după caz, cu privire la 
o problemă care a făcut obiectul unei 
interpelări.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Pentru o mai bună  
redactare a textului. 

30.   (11) Moţiunile simple trebuie să fie 
anunţate de la tribuna Camerei 
Deputaţilor, în cursul şedinţei 
acesteia, precizându-se subiectul lor 
şi numărul de semnatari şi se depune 
la  preşedintele de şedinţă. 

Pentru o mai bună  
redactare a textului şi o 
resistematizare a lui. 
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Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

31.   (12) Moţiunile simple privind probleme 
de politică externă se supun dezbaterii 
numai însoţite de avizul Comisiei 
pentru politică externă şi cu consultarea 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Sesizarea Comisiei de politică 
externă şi solicitarea avizului 
Ministerului Afacerilor Externe se 
face de către Biroul permanent în 
şedinţa sa ulterioară depunerii 
moţiunii simple. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Resistematizarea textului. 
Preluat la art.160 alin.(2). 

32.  (2) Până la încheierea dezbaterii unei 
moţiuni simple, un deputat care a 
semnat-o nu mai poate semna alte 
moţiuni simple în aceeaşi problemă.  

Text nemodificat  

33.  (3) Iniţierea moţiunilor de cenzură are 
loc în condiţiile prevăzute la art. 78 din 
Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului.  

Se abrogă. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Resistematizarea textului. 

34.  (4) Preşedintele Camerei nu va lua în 
considerare moţiunile simple care nu 
îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. 

Se abrogă. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Preluat la art.159 alin.(1). 



 15

(1) şi nici pe cele care vizează finalităţi 
specifice moţiunii de cenzură.  

35.  Art. 159. - (1) Moţiunile simple trebuie 
să fie motivate şi se depun la 
preşedintele de şedinţă în cursul 
şedinţelor publice.  

(1) Preşedintele Camerei nu va lua în 
considerare moţiunile simple care nu 
îndeplinesc cerinţele prevăzute la 
art.158 şi nici pe cele care vizează 
finalităţi specifice moţiunii de cenzură. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Resistematizarea textului. 

36.  (2) După primirea moţiunii simple 
preşedintele Camerei o comunică de 
îndată Guvernului şi o aduce la 
cunoştinţă Camerei, după care dispune 
afişarea ei la sediul Camerei 
Deputaţilor.  

(2) După primirea moţiunii simple 
preşedintele Camerei Deputaţilor o 
aduce la cunoştinţa plenului, dispune 
difuzarea ei deputaţilor, o comunică 
împreună cu semnăturile 
iniţiatorilor de îndată Guvernului şi 
dispune afişarea ei la sediul Camerei 
Deputaţilor.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Detalierea procedurii. 

37.  Art. 160. - (1) Preşedintele Camerei 
stabileşte data dezbaterii moţiunii 
simple, care nu poate depăşi 6 zile de la 
înregistrarea acesteia, înştiinţând 
Guvernul în acest sens.  

Text nemodificat  

38.  (2) Moţiunile simple privind probleme 
de politică externă se supun dezbaterii 
numai însoţite de avizul Comisiei 

(2) În cazul moţiunilor simple 
privind problemele de politică 
externă, preşedintele Camerei 

Detalierea procedurii. 
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pentru politică externă şi cu consultarea 
Ministerului Afacerilor Externe.  

stabileşte data dezbaterii, care nu 
poate depăşi 6 zile, de la data 
primirii avizelor prevăzute la art.158 
alin.(11) şi înştiinţează Guvernul 
despre această dată. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

39.   (21) În şedinţa de dezbatere a 
moţiunii simple, preşedintele de 
şedinţă informează plenul Camerei 
asupra timpului alocat Guvernului şi 
fiecărui grup parlamentar pentru 
intervenţii, stabilit prin  negocierile 
dintre liderii de grupuri 
parlamentare. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Detalierea procedurii. 

40.   (22) Înaintea începerii dezbaterilor, 
preşedintele de şedinţă întreabă dacă 
există iniţiatori care îşi retrag 
semnătura de pe moţiunea simplă, şi 
, în cazul apariţiei unei asemenea 
situaţii, verifică dacă se mai menţine 
îndeplinirea condiţiei privind 
numărul necesar şi regulamentar de 
semnături . 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L  

Detalierea procedurii. 
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41.  Art. 161. - Dezbaterea moţiunii simple 
se face cu respectarea dispoziţiilor 
cuprinse în art. 139-153 şi se aprobă cu 
votul majorităţii deputaţilor prezenţi.  

Art. 161. - Dezbaterea moţiunii simple 
se face cu respectarea dispoziţiilor 
cuprinse în art. 139-153 şi  începe cu 
citirea de către unul dintre iniţiatori, 
a textului moţiunii simple difuzată 
deputaţilor şi comunicată 
Guvernului.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L  

 

42.  Art. 162. - După începerea discutării 
moţiunii simple deputaţii nu îşi pot 
retrage adeziunea la moţiune, 
dezbaterea urmând a se încheia prin 
supunerea la vot a moţiunii de către 
preşedintele Camerei.  

Text nemodificat  

43.  Art. 163. - La moţiunile simple 
prezentate nu pot fi propuse 
amendamente.  

Art. 163. - La textul unei moţiuni 
simple nu pot fi propuse amendamente. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Pentru o mai bună 
redactare. 

44.  Art. 164. - În cazul în care o moţiune 
simplă este aprobată, hotărârea 
Camerei se va trimite Guvernului, care 
va ţine cont de poziţia exprimată în 
cuprinsul respectivei moţiuni.  

Art. 164. – (1) După finalizarea 
dezbaterii asupra moţiunii simple, 
aceasta se supune votului 
deputaţilor. În cazul în care o moţiune 
simplă este aprobată, cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi, 
hotărârea Camerei se va trimite 
Guvernului, care va ţine cont de poziţia 
exprimată în cuprinsul respectivei 

Pentru o mai bună 
redactare. 
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moţiuni.  
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

45.   (2) Dacă după finalizarea dezbaterii 
asupra moţiunii simple se constată 
lipsa cvorumului legal, acesta se 
supune votului într-o şedinţă 
specială de vot. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L  

Pentru o mai bună 
redactare. 

46.   Art. 164 1 Iniţierea moţiunilor de 
cenzură are loc în condiţiile prevăzute 
la art. 78 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

Resistematizarea textului. 

47.  Art. 193 (3) Preşedintele Camerei 
aduce la cunoştinţă deputaţilor cererea, 
în şedinţă publică, după care o trimite 
de îndată Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi spre examinare, 
care va stabili, prin raportul său, dacă 
există sau nu există motive temeinice 
pentru aprobarea cererii. Hotărârea 
comisiei se adoptă, în cel mult 5 zile de 
la sesizare, prin votul majorităţii 
membrilor acesteia. Votul este secret.  

(3) Preşedintele Camerei Deputaţilor 
aduce de îndată cererea la cunoştinţa 
Biroului permanent, după care o trimite 
Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, care va întocmi un raport în 
termen de 3 zile. Comisia este 
obligată să-l audieze pe deputatul a 
cărui reţinere, arestare sau 
percheziţie s-a cerut. În cazul în care 
deputatul respectiv refuză să 
participe la audiere, acest lucru se 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008 
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menţionează în raportul comisiei. 
Hotărârea Comisiei juridice se adoptă 
prin votul secret al majorităţii 
membrilor săi prezenţi. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

48.  Art. 193. - (5) Cererea prevăzută la 
alin. (2), împreună cu raportul comisiei, 
se înaintează grupului parlamentar din 
care face parte deputatul în cauză. 
Grupul îşi va exprima punctul de 
vedere cu privire la cerere într-un 
raport scris, în termen de 5 zile de la 
data sesizării grupului.  

(5) Camera hotărăşte asupra cererii, 
prin votul secret cu bile al majorităţii 
deputaţilor prezenţi, cu respectarea 
prevederile art.67 din Constituţia 
României, revizuită. Hotărârea 
Camerei se comunică de îndată 
ministrului justiţiei şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I 
în termen de 3 zile. Data comunicării 
către ministrul justiţiei este data intrării 
în vigoare a hotărârii. 
autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008 

49.  Art. 194. - (1) În caz de infracţiune 
flagrantă, deputaţii pot fi reţinuţi şi 
supuşi percheziţiei. Situaţia va fi adusă 
de îndată la cunoştinţă ministrului 
justiţiei. Ministrul justiţiei îl va informa 
neîntârziat pe preşedintele Camerei 
Deputaţilor asupra reţinerii şi a 
percheziţiei. În cazul în care Camera 
constată că nu există temei pentru 

Art. 194. - (1) În caz de infracţiune 
flagrantă, deputaţii pot fi reţinuţi şi 
supuşi percheziţiei. Situaţia va fi adusă 
de îndată la cunoştinţă ministrului 
justiţiei. Ministrul justiţiei îl va informa 
neîntârziat pe preşedintele Camerei 
Deputaţilor asupra reţinerii şi a 
percheziţiei. În cazul în care Camera 
constată că nu există temei pentru 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008 
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reţinere, va dispune imediat revocarea 
acestei măsuri.  

reţinere, va dispune imediat revocarea 
acestei măsuri, cu votul secret al 
majorităţii deputaţilor prezenţi.  
autor: dl. Iustin Cionca – deputat PD-L 

50.  Art. 204. - (1) Cazurile de 
incompatibilitate vor fi trimise spre 
examinare Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor, care va întocmi un raport. 
Propunerile comisiei se aprobă de 
Cameră cu votul majorităţii membrilor 
săi.  

Art. 204. - (1) Cazurile de 
incompatibilitate vor fi trimise spre 
examinare Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi a Camerei 
Deputaţilor, care va întocmi un raport. 
Propunerile comisiei se aprobă de 
Cameră cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi. 
Autor : dl Iustin Cionca – deputat PD-L 

Trebuie să se realizeze 
concordanţa cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
989/2008 

51.  Art. 227. - Camera Deputaţilor adoptă 
hotărâri potrivit procedurii prevăzute la 
art. 86-153.  

Art. 227. - Camera Deputaţilor adoptă 
hotărâri potrivit procedurii prevăzute la 
art. 86-153 şi cu respectarea 
prevederilor art.67 şi ale art.76 
alin.(2) din Constituţia României, 
revizuită. 
Autor : dl.Iustin Cionca – deputat PD-L

Pentru o mai bună precizare 
a procedurii şi pentru 
realizarea concordanţei cu 
Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 
989/2008. 

 
 
 
 

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

IUSTIN CIONCA-ARGHIR            DOBRE CIPRIAN  
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