
 

 
 
 

SINTEZA 
şedinţei din data de 15 mai 2013 

 
 

În data de 15 martie 2013, Comisia pentru Regulament s-a 
întrunit pentru a discuta următoarea ordine de zi: 

1. Modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor – propuneri pentru Capitolul I. 

 La lucrările comisiei participă toţi membrii acesteia. 
Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Nicolae Vasilescu – 
preşedintele comisiei. 

Membrii Comisiei au dezbătut propunerile de modificare şi 
completare a articolelor secţiunii 1 a  Capitolului 1.  

Comisia a aprobat introducerea art.11  care este un text de 
principiu referitor la faptul că activitatea şi organizarea structurilor 
Camerei trebuie să fie în conformitate cu prevederile Constituţiei, legilor 
în vigoare şi a regulamentului: “Art.11 Camera Deputaţilor se organizează 
şi funcţionează potrivit prevederilor Constituţiei României, legilor în 
vigoare şi prezentului regulament.” 

La articolul 2 alin.(2) s-a introdus posibilitatea delegării 
atribuţiilor preşedintelui de vârstă unui alt deputat. “ (21) Preşedintele de 
vârstă poate delega exercitarea atribuţiilor sale deputatului care îi 
urmează în succesiunea vârstei”.     

Alineneatele (3) şi (4) ale articolului 2 au fost completate în 
sensul menţionării problemei constituirii grupurilor parlamentare : 

 “(3) În intervalul de timp prevăzut la alin. (1) nu pot avea 
loc dezbateri parlamentare, cu excepţia celor care privesc constituirea 
grupurilor parlamentare şi validarea mandatelor de deputat”.   

(4)  Partidele, formaţiunile politice, alianţele politice sau 
alianţele electorale  care au obţinut mandate în Camera Deputaţilor 
organizează şedinţe de constituire a grupurilor parlamentare şi de alegere 
a conducerii acestora. Componenţa grupurilor parlamentare şi conducerea 
acestora este prezentată plenului Camerei în prima sa şedinţă.” 
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Alineatul (1) al articolului 3 a fost modificat mărindu-se 
numărul de membri ai Comisiei de validare, de la 30 la 31 de membri : 
“(1) Pentru validarea mandatelor, Camera Deputaţilor alege în prima sa  
şedinţă o comisie compusă din 31 de deputaţi, care să reflecte 
configuraţia politică a Camerei Deputaţilor, aşa cum aceasta rezultă din 
constituirea grupurilor parlamentare.” 

 Iar alineatul (2) al articolului 3 a fost modificat în sensul că 
atribuţiile Comisiei de validare sunt preluate pe parcursul unei legislaturi 
de Comisia pentru regulament, disciplină şi validări. “(2) Comisia de 
validare îşi încetează activitatea după validarea tuturor deputaţilor nou- 
aleşi. În cazul în care, pe parcursul legislaturii, mandatele unor deputaţi 
încetează, validarea mandatelor noilor deputaţi se face de către Comisia 
pentru regulament, disciplină şi validări, care preia aceste atribuţii.”                                    

Articolul 5 a fost modificat în sensul majorării biroului 
Comisiei de validare cu un secretar.  

“Art. 5. – Comisia de validare îşi alege un preşedinte, un 
vicepreşedinte şi 2 secretari, care alcătuiesc biroul comisiei, şi se 
organizează în 9 grupe de lucru, compuse din câte 3 membri, cu 
respectarea proporţiei prevăzute la art. 4 alin. (1). “  

S-a decis introducerea la articolul 6 a unui nou alineat în 
care se prevede că deputaţii pentru care se propune invalidarea urmează 
să fie audiaţi în plenul Comisiei pentru  validare.  

“(6) - Audierea deputaţilor pentru care s-a propus 
invalidarea în plenul Comisiei de validare este obligatorie”. 

Articolul 8 a fost modificat : “Art. 8. – Raportul este 
aprobat de către Comisia de validare cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi ai  acesteia.”  

Articolul 9 a fost modificat : Art. 9. – (1) Camera 
Deputaţilor se întruneşte în şedinţă, în cel mult  5 zile de la constituirea 
Comisiei de validare, pentru dezbaterea raportului acesteia”.  
 

După alin.(1) al articolului 10 se introduce un nou alin., 
alin.(11) care prevede :” (11) - Deputaţii pentru care a fost propusă 
invalidarea mandatelor au dreptul să ia cuvântul în plenul Camerei, dacă 
solicită acest lucru.” 

Alin.(2) al articolului 10 se completează : “(2) Validarea 
sau invalidarea mandatelor de deputat se face cu votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi”. 

La articolul 11 se introduce alin.(3) cu următorul cuprins: 
„(3) Deputaţii aleşi ca urmare a organizării unor alegeri parţiale pentru 
ocuparea locurilor vacantate pe parcursul unei legislaturi vor depune 
jurământul de credinţă după validarea mandatelor, potrivit aceleiaşi 
proceduri şi cu aceleaşi consecinţe juridice. Validarea respectivelor 
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mandate intră în competenţa Comisiei pentru regulament, disciplină şi 
validări, în conformitate cu prevederile art.3 alin.2.” 

După articolul 11 se introduce un nou art., art.111 cu 
următorul conţinut : “Art. 111. - (1) După întrunirea legală a Camerei şi 
validarea mandatului, fiecare deputat este obligat să depună declaraţia de 
avere şi declaraţia de interese, potrivit legii. 

(2) Deputaţii aleşi ca urmare a organizării unor alegeri 
parţiale au obligaţia să depună declaraţia de avere şi declaraţia de interese 
la începutul mandatului şi după validare, potrivit legii. 

(3)  Deputaţii au obligaţia de a depune declaraţia de avere 
şi declaraţia de interese la începutul şi la încetarea mandatului, inclusiv 
dacă aceasta are loc înainte de termen. 

(4) Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se  
completează personal,  se datează, se semnează olograf şi se depun la 
persoana desemnată în acest scop de secretarul general al Camerei 
Deputaţilor, care eliberează dovada de primire.  

 (5) Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se publică 
pe pagina de Internet a Camerei Deputaţilor, potrivit legii.    

 (6) Deputaţii au obligaţia de a actualiza anual declaraţia 
de avere şi declaraţia de interese, în condiţiile legii.” 
 

Propunerile de modificare şi completare a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor au fost aprobate de către membrii Comisiei  cu 
unanimitate de voturi. 
  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae VASILESCU 
 

 


