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 În data de 14 aprilie 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a aproba un 

proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de către domnul 

William Gabriel Brînză – deputat PD-L. 

 La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul 

parlamentar PD-L,  domnul deputat Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, doamna deputat Liana 



Dumitrescu – Grupul minorităţilor naţionale şi domnul deputat Dobre Ciprian – Grupul parlamentar 

PNL. 

De la lucrările comisiei a absentat domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – 

Grupul parlamentar PSD+PC. 

În urma dezbaterilor,  proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost aprobate cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

  Ca urmare a acestui fapt, Comisia pentru Regulament supune plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare raportul şi  proiectul de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text propus Motivare 

1.  Art. 40. (4) Un deputat face parte, în 
mod obligatoriu, dintr-o singură 
comisie permanentă, cu excepţia 
membrilor Comisiei pentru 
regulament, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi ai Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi, care pot face parte şi din altă 
comisie permanentă. Pe durata 
mandatului, membrii Biroului 

(4) Un deputat face parte, în mod 
obligatoriu, dintr-o singură comisie 
permanentă, cu excepţia membrilor 
Comisiei pentru regulament, Comisiei 
de validare, Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei 
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi şi a Comisiei pentru românii 
din afara graniţelor ţării, care pot face 
parte şi din altă comisie permanentă. Pe 
durata mandatului, membrii Biroului 

Înfiinţarea Comisiei pentru 
românii din afara graniţelor 
ţării şi existenţa unor situaţii 
concrete în practica curentă 
determină această 
modificare. 



permanent pot opta pentru una dintre 
comisiile permanente.  

permanent, pot opta pentru una dintre 
comisiile permanente. 
Autor:dl Iustin Cionca – dep. PD-L 

2. Art. 59. - Comisiile permanente se 
aleg pe întreaga durată a legislaturii. 
Denumirile şi domeniile de activitate 
ale comisiilor permanente sunt 
următoarele:  
…………. 

 
 
 
 
……………………………… 

 

3.  18. Comisia pentru românii din afara 
graniţelor ţării 
- promovarea, păstrarea, dezvoltarea 
şi exprimarea identităţii etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase a 
românilor din afara graniţelor ţării; 
-  dezvoltarea relaţiilor dintre 
instituţiile statului român şi 
comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării; 
- dialogul bilateral cu comisiile 
similare ale parlamentelor altor state 
şi cu organismele parlamentare 
internaţionale; 
- audierea persoanelor propuse să fie 
numite în funcţii de conducere în 
instituţiile care se ocupă de românii 
din străinătate şi acordarea avizelor 
consultative privind respectivele 

Datorită existenţei unor 
comunităţi mari de români 
în numeroase ţări ale lumii 
care solicită insistent sprijin 
din partea statului român 
pentru menţinerea identităţii 
lor etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase este 
necesară şi implicarea 
instituţiei Parlamentului 
pentru conturarea unei 
strategii coerente privind 
dezvoltarea relaţiilor cu 
aceste comunităţi. 



persoane. 
- colaborarea cu organismele 
nonprofit ale românilor din afara ţării 
şi sprijinirea acestora.  
Autor: dl. William Brînză– deputat PD-L

 
 
 
      P R E Ş E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR            VARGA ATTILA  
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HOTÂRÂRE 
privind completarea şi modificarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor 
 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Articol unic - Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 

Camerei Deputaţilor nr.8/1994, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a 
I-a, nr.50 din 25 februarie 1994, cu modificările ulterioare, se completează după 
cum urmează : 

 
 
1. Alineatul (4) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie 

permanentă, cu excepţia membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de 
validare, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi a Comisiei pentru românii din afara 
graniţelor ţării, care pot face parte şi din altă comisie permanentă. Pe durata 
mandatului, membrii Biroului permanent, pot opta pentru una dintre comisiile 
permanente”. 

 
2. După punctul 17 al art.59, se introduce un nou punct, punctul 18, cu 

următorul cuprins : 
„18. Comisia pentru românii din afara graniţelor ţării 

- promovarea, păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, 
lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării; 
-  dezvoltarea relaţiilor dintre instituţiile statului român şi comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării; 
- dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi cu 
organismele parlamentare internaţionale; 
- audierea persoanelor propuse să fie numite în funcţii de conducere în 
instituţiile care se ocupă de românii din străinătate şi acordarea avizelor 
consultative privind respectivele persoane. 
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- colaborarea cu organismele nonprofit ale românilor din afara ţării şi 
sprijinirea acestora”.  
 

 
 
Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din 

data de.........., cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ROBERTA ALMA ANASTASE 

 
 
 
 

Bucureşti, ................. 
 Nr. 
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