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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 
 
 
 

RAPORT  

asupra proiectului de Hotărâre privind completarea 
 Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
 

În conformitate cu art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru Regulament a primit spre dezbatere, Proiectul de 

Hotărâre nr.52/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

iniţiat de domnul deputat Ovidiu Ganț și domnul deputat Varujan Pambuccian, 

grupul parlamentar al minorităților naționale, înregistrat la Biroul permanent cu 

nr. BPI 201/21.04.2021. 
 

Proiectul de hotărâre propune depunerea și publicarea pe  site-ul Camerei 

Deputaților a Curriculum Vitae (CV) cu prezentarea cariererei, calificărilor și 

educației fiecărui deputat, considerându-se că într-o cultură democratică 

europeană, responsabilitatea politică obligă partidele să propună societății să 

fie reprezentată de oameni politici integri și competenți, ce pot face dovada 

expertizei care îi recomandă pentru funcția respectivă.  

În cazul alegerilor parlamentare, dacă partidele ar solicita CV-ul fiecărui 

candidat și l-ar face public, s-ar constata mai ușor dacă are pregătirea necesară 

activității parlamentare de legiferare și s-ar putea face o selecție a candidaților 

ce vor fi trimiși ca reprezentanți ai poporului.  

Toate meseriile, ocupațiile și locurile de muncă sunt respectabile și este 

de dorit să se cunoască ce au făcut candidații aleși, pentru a înțelege pe ce se 

bazează ascensiunea politicianului respectiv și de ce merită să reprezinte sau 

violeta.durdan
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să conducă națiunea; transparența nu poate decât ajuta la creșterea relației de 

încredere între societate și elitele politice. 
 

Comisia pentru Regulament a examinat și dezbătut proiectul de Hotărâre 

în şedinţa din data de  18 mai 2021.  

Comisia pentru Regulament a hotărât cu unanimitate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților aprobarea raportului asupra proiectului 

de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu 

amendamentele prevăzute în Anexa care este parte integrantă din prezentul 

raport. 

 

 
 

 
 

                                         P R E Ş E D I N T E, 
 

                                                     Gheorghe ȘIMON 
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                                                                                                                                                                                                                   Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
  

Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
 

Text Proiect de Hotărâre 
Nr. 52/2021 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivarea 
Comisiei 

 

1. Regulamentul 
Camerei 

Deputaţilor 

Hotărâre privind 
completarea 

Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

  

2.  Articol unic –  
Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, republicat în 
Monitorul Oficial al 
României, nr. 249 din 12 
martie 2021,  se 
completează, după cum 
urmează: 

Articol unic – Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 8 din 24 
februarie 1994, republicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 249 
din 12 martie 2021, cu modificările 
și completările ulterioare,  se 
completează, după cum urmează: 
 

Tehnica 
legislativa 

3. Art. 12. – (1) După 
întrunirea legală a 
Camerei Deputaţilor 
şi validarea 
mandatului, fiecare 
deputat este obligat 
să depună declaraţia 
de avere şi declaraţia 
de interese, potrivit 
legii. 
 
 

 

1. La articolul 12, se  
introduce un nou alineat: 
 
(7) Deputații au obligația de 
a depune odată cu 
declarația de avere și de 
interese, la Secretariatul 
General al Camerei 
Deputaților, un Curriculum 
Vitae. Acesta va fi afișat pe 
pagina de web a Camerei 
Deputaților, în secțiunea de 
prezentare a fiecărui 
deputat. 

1.    La articolul 12, după  
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin. (7), cu următorul 
curpins: 
 
 „(7) În condițiile alin.(1) și (2), 
deputații depun odată cu declarația 
de avere și de interese, la 
Secretarul general al Camerei 
Deputaților, un Curriculum Vitae. 
Acesta se publică pe site-ul Camerei 
Deputaților la secțiunea de 
prezentare a fiecărui deputat.” 
  
Autor: dep. Ovidiu Ganț 

Tehnica 
legislativa 
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