
 
 
 
 
 
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

 

privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
  
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Articol unic. – Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează:  

 
1. La articolul 15, litera o) a alineatului (3) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
„o) poate prezenta, în plenul Camerei Deputaţilor, punctul de 

vedere al grupului său parlamentar cu privire la cererea de reţinere, arestare 
sau percheziţie a unuia dintre membrii propriului grup ori cu privire la 
cererea de urmărire penală a unui ministru care are calitatea de deputat, 
membru al propriului grup;” 
 

2. La capitolul II, titlul secțiunii a 8-a se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„SECȚIUNEA a 8-a 
Procedura privind cererea de urmărire penală a membrilor sau foștilor  

membri ai Guvernului care sunt deputați” 
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3. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 157. – (1) Dezbaterea cererii prevăzute la art. 156 se poate 

face pe baza raportului întocmit de o comisie de anchetă sau pe baza unui 
raport întocmit de o comisie permanentă în condițiile art. 71. 

(2) În cazul în care preşedintele Camerei Deputaţilor primeşte o 
solicitare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, adresată Camerei Deputaților, pentru ca aceasta să ceară 
urmărirea penală a unui membru al Guvernului care este și deputat, 
respectiva solicitare este adusă la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor, de îndată. Solicitarea trebuie motivată în fapt și în drept. Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor are obligaţia să ceară Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi să prezinte, în cel mult 5 zile, o primă evaluare a 
respectivei solicitări şi o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea 
deputatului şi pentru a studia documentele înaintate de procurorul general.  
Pe baza evaluării preliminare, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va 
fixa un termen de depunere a raportului de către Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile. 

(3) Raportul va cuprinde toate argumentele, atât în favoarea  
aprobării cererii cât și pe cele împotriva aprobării acesteia. Argumentele în 
favoarea aprobării cererii sunt cele formulate de deputați, precum și cele 
cuprinse în solicitarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. Argumentele împotriva aprobării cererii sunt cele 
formulate de deputați, precum și cele formulate de ministrul în cauză și de 
apărătorii acestuia. Toate argumentele vor fi raportate la îndeplinirea 
criteriilor și liniilor directoare pentru ridicarea imunității parlamentare 
cuprinse în capitolul V din «Raportul  Comisiei de la Veneția privind scopul 
și ridicarea imunității parlamentare CDL-AD(2014)011». 

(4) Audierea membrului Guvernului care este deputat este 
obligatorie, iar în cazul în care acesta refuză sau se află în imposibilitate 
obiectivă de a se prezenta în faţa comisiei, acest fapt trebuie consemnat în 
raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În situaţia în care 
deputatul în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la 
audiere se va fixa un nou termen. 

(5) Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorității 
membrilor prezenți. 

(6) Rapoartele cu privire la cererea de urmărire penală se prezintă și 
se dezbat în plenul Camerei Deputaţilor în cel mult 5 zile de la depunerea lor 
la Biroul permanent.  

(7) La dezbaterea asupra cererii de urmărire penală vor lua cuvântul 
preşedintele comisiei care a întocmit raportul, ministrul la care se referă 
cererea respectivă şi, după caz, câte un reprezentant al fiecărui grup 
parlamentar, după care se trece la vot. 
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(8) Proiectul de hotărâre privind cererea de urmărire penală, 
întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, se adoptă cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi, cu respectarea prevederilor art. 67 
din Constituţia României, republicată. Votul este secret şi se exprimă prin 
bile. Hotărârea privind cererea de urmărire penală se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

(9) În condiţiile în care Camera Deputaţilor nu este în sesiune, 
preşedintele Camerei Deputaţilor convoacă o sesiune extraordinară şi ia 
măsurile necesare respectării termenelor prevăzute în prezentul articol.” 

 
4. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 158. – (1) În cazul în care Camera Deputaţilor hotărăște să 

ceară urmărirea penală, preşedintele Camerei va comunica acest lucru 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Respectiva hotărâre a Camerei Deputaţilor va fi transmisă şi 
Preşedintelui României pentru eventuala suspendare din funcţie a membrului 
Guvernului a cărui urmărire penală a fost cerută. 

(2) În cazul în care Camera Deputaţilor nu hotărăște să ceară 
urmărirea penală, preşedintele Camerei va comunica acest lucru procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie iar 
procedura parlamentară se încheie. 

(3) Prevederile art. 156, ale art. 157 și ale alin. (1) și (2) din 
prezentul articol sunt aplicabile şi foștilor membri ai Guvernului care au 
funcția de deputat, pentru fapte comise în calitate de  ministru.” 

 
5. Articolul 219 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 219. – (1) În temeiul art. 72 din Constituția României, 

republicată, deputații pot fi urmăriți şi trimişi în judecată penală pentru fapte 
care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără 
încuviințarea Camerei Deputaților, după ascultarea lor. Urmărirea şi 
trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație şi Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei 
Curți de Casație şi Justiție. 

(2) Cererea de reținere, arestare sau percheziție a deputatului se 
adresează de către ministrul justiției preşedintelui Camerei Deputaților, 
pentru a fi supusă aprobării plenului Camerei, în temeiul art. 72 din 
Constituția României, republicată. Cererea trebuie să fie motivată în fapt şi în 
drept. 

(3) Preşedintele Camerei Deputaţilor aduce de îndată cererea la 
cunoştinţa Biroului permanent, care o trimite Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, pentru a întocmi un raport în termen de cel mult 3 zile. 
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Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi poate solicita 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor prelungirea termenului pentru 
depunerea raportului cu cel mult două zile.  

(4) Raportul va cuprinde toate argumentele, atât în favoarea  
aprobării cererii, cât și pe cele împotriva aprobării acesteia. Argumentele în 
favoarea aprobării cererii sunt cele formulate de deputați precum și cele 
cuprinse în cererea  ministrului de justiţie. Argumentele împotriva aprobării 
cererii sunt cele formulate de deputați, precum și cele formulate de deputatul în 
cauză și de apărătorii acestuia. Toate argumentele vor fi raportate la 
îndeplinirea criteriilor și liniilor directoare pentru ridicarea imunității 
parlamentare cuprinse în capitolul V din «Raportul  Comisiei de la Veneția 
privind scopul și ridicarea imunității parlamentare CDL-AD(2014)011». 

(5) Raportul comisiei se aprobă prin votul secret al majorităţii 
membrilor prezenţi. 

(6) Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii ministrului 
justiției se supune spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaților, în 
termen de 5 zile de la depunerea raportului, cu respectarea prevederilor  
art. 67 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

(7) La dezbaterea în plen vor lua cuvântul preşedintele Comisiei 
care a întocmit raportul, deputatul la care se referă cererea de reținere, 
arestare sau percheziție şi, la cerere, câte un reprezentant al fiecărui grup 
parlamentar. 

(8) Hotărârea privind aprobarea cererii ministrului justiției, 
întocmită de Comisia juridică, de disciplină şi imunități, se adoptă cu votul 
secret al majorității membrilor prezenți. Aceasta se comunică de îndată 
ministrului justiției şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
În cazul în care Camera Deputaţilor nu hotărăște să aprobe cererea 
ministrului justiţiei, acestuia i se va comunica în scris acest fapt de către  
preşedintele Camerei iar procedura parlamentară se încheie.” 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor 
din data de 5 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

ION-MARCEL CIOLACU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 5 iunie 2019 
Nr. 23 


