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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor  
 
 

În conformitate cu art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru Regulament a primit spre 

dezbatere, în procedură de urgență, Proiectul de Hotărâre a Camerei 
Deputaților nr. 85/2021 privind completarea art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Alfred Simonis, grupul parlamentar PSD, 
proiect înregistrat la Biroul permanent cu nr. BPI 712/ 23.11.2021. 

 

Proiectul de Hotărâre propune înființarea unei noi comisii, Comisia pentru 
antreprenoriat și turism. 
 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, prezentul raport a fost 

aprobat cu 5 voturi pentru și 1 vot împotrivă. 
 

La ședința Comisiei din data de 24.11.2021, au participat toți membrii 

comisiei, după cum urmează: fizic: domnul deputat Gheorghe Șimon, domnul 
deputat Gabriel Andronache, domnul deputat Silviu Dehelean,domnul deputat  

Ciprian - Titi Stoica, domnul deputat László-Zsolt Ladányi și on-line domnul 
deputat Ovidiu Victor Ganț. 

 
 

În urma examinării, Comisia pentru Regulament propune plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea și 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele de 
tehnică legislativă prevăzute în anexa care face 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. 85/2021 

 

AMENDAMENTE  
admise de Comisie 

Motivarea 

Comisiei 

 

1. Regulamentul 

Camerei Deputaţilor 

Hotărâre privind modificarea 

și completarea   
Regulamentului Camerei 

Deputaţilor  

nemodificat  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol unic –Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, 

aprobat prin Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 8 

/1994, republicat în 
Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 639 
din 29 iunie 2021, se 

modifică  după cum 

urmează: 

Articol unic – Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, aprobat 

prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 8/1994, 

republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 778 

din 12 august 2021, cu 
modificările ulterioare, se 

modifică și se completează  

după cum urmează:  

 Tehnica 

legislativa 

3 Art. 41 
(4) Un deputat face parte, 

în mod obligatoriu, dintr-o 
singură comisie 

permanentă, cu excepţia 
membrilor Comisiei pentru 
regulament, Comisiei de 

validare, Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor 
naţionale, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, Comisiei 
pentru egalitatea de şanse 

1.   La art. 41, alin. (4) se  

modifică după cum urmează: 

„(4) Un deputat face parte, în 
mod obligatoriu, dintr-o singură 

comisie permanentă, cu 
excepţia membrilor Comisiei 

pentru regulament, Comisiei de 
validare, Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

naţionale, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, Comisiei pentru 

   1.  La articolul 41, alineatul 

(4) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 
            nemodificat 
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pentru femei şi bărbaţi, 

Comisiei pentru 
comunităţile de români din 
afara graniţelor ţării, 

Comisiei pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii, Comisiei 
pentru afaceri europene, 
Comisiei pentru 

constituţionalitate, 
Comisiei pentru ştiinţă şi 

tehnologie şi ai Comisiei 
pentru tineret şi sport, 
care pot face parte şi din 

altă comisie permanentă. 
Pe durata mandatului, 

membrii Biroului 
permanent al Camerei 
Deputaţilor pot opta 

pentru una dintre comisiile 
permanente şi pentru una 

dintre comisiile stabilite ca 
excepţii în prezentul 
alineat. Deputaţii pot face 

parte şi din comisii 
comune cu Senatul. 

 
 

egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi, Comisiei 

pentru comunităţile de români 
din afara graniţelor ţării, 

Comisiei pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi pentru 

petiţii, Comisiei pentru afaceri 
europene, Comisiei pentru 

constituţionalitate, Comisiei 
pentru ştiinţă şi tehnologie, 

Comisiei pentru tineret şi sport 

și ai Comisiei pentru 
antreprenoriat și turism, 

care pot face parte şi din altă 
comisie permanentă. Pe durata 

mandatului, membrii Biroului 
permanent al Camerei 

Deputaţilor pot opta pentru una 
dintre comisiile permanente şi 

pentru una dintre comisiile 
stabilite ca excepţii în prezentul 

alineat. Deputaţii pot face parte 
şi din comisii comune cu 

Senatul.” 

4 Art. 61 
 
3. Comisia pentru industrii 

şi servicii 
-  industria şi ramurile ei; 

comerţ interior şi exterior, 
turism şi servicii turistice, 

protecţia consumatorilor; 
strategii de dezvoltare a 
industriilor şi a serviciilor; 

2. La art. 61, punctul 3 va  

avea următorul cuprins: 
 

„  3. Comisia pentru industrii şi 
servicii 

• industria şi ramurile ei;  
comerţ interior şi exterior; 

protecţia consumatorilor; 
strategii de dezvoltare a 

industriilor şi a serviciilor; 

2. La articolul 61, punctul 3 

se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 
nemodificat 
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asigurarea resurselor de 

materii prime şi energie 
pentru economia 
naţională; dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi 
mijlocii în industrie şi 

servicii; probleme specifice 
ale privatizării în industrie 
şi servicii, ale dezvoltării 

sectorului privat în aceste 
ramuri; bursele de mărfuri 

industriale şi servicii; 
strategii de investiţii; 
calitatea produselor 

industriale şi a serviciilor; 
standarde şi mărci; 

protecţia investiţiilor şi a 
mărcilor; progresul tehnic 
şi dezvoltarea tehnologică; 

eficienţa şi capacitatea 
concurenţială a produselor 

şi serviciilor pe piaţa 

internă şi externă. 

asigurarea resurselor de materii 
prime şi energie pentru 

economia naţională; probleme 
specifice ale privatizării în 

industrie şi servicii, ale 
dezvoltării sectorului privat în 

aceste ramuri; bursele de 
mărfuri industriale şi servicii; 

strategii de investiţii; calitatea 
produselor industriale şi a 

serviciilor; standarde şi mărci; 

protecţia investiţiilor şi a 
mărcilor; progresul tehnic şi 

dezvoltarea tehnologică; 
eficienţa şi capacitatea 

concurenţială a produselor şi 
serviciilor pe piaţa internă şi 

externă. 
 

5  3.   La art. 61, după  

punctul 24 se introduce un 
nou punct, punctul 25, cu 

următorul cuprins: 
 

„ 25. Comisia pentru 

antreprenoriat și turism: 

● Promovarea turismului și a 
serviciilor turistice; dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii în 
industrie și servicii; probleme 

specifice ale privatizării în 
industrie și servicii; 

implementarea obligațiilor 

3.   La articolul 61, după  

punctul 24 se introduce un 
nou punct, punctul 25, cu 

următorul cuprins: 
 

„ 25. Comisia pentru 

antreprenoriat și turism: 
 

- promovarea turismului și a 
serviciilor turistice; dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii în 
industrie și servicii; 

implementarea obligațiilor 
legislative asumate prin 

convențiile internaționale 

Tehnica 

legislativa. 

Se elimina 
sintagma „  

probleme specifice 

ale privatizării în 
industrie și 

servicii” întrucât 

se află în 
competența 

comisiei pt 

industrii potrivt 
Phcd. 
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legislative asumate prin 
convențiile internaționale 

ratificate de statul român și 
implementarea legislației 

europene în domeniul 
întreprinderilor mici și mijlocii și 

în domeniul turismului.” 

ratificate de România și 
implementarea legislației 

europene în domeniul 
întreprinderilor mici și mijlocii și 

în domeniul turismului.” 
 

 

se înlocuiește „de 
statul” cu  

„România” – 

pentru corelare cu 
prevederile 

Lg.590/2003 

privind tratatele. 

 

 

 

 

 

 


