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RAPORT   
 

asupra proiectului de Hot râre privind modificarea i completarea Regulamentului edin elor comune ale 
Camerei Deputa ilor i Senatului 

    
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului,
cu modific rile i complet rile ulterioare, Comisia permanent  a Camerei Deputa ilor i Senatului privind Statutul
deputa ilor i al senatorilor, organizarea i func ionarea  edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i  Senatului a
fost sesizat  spre  dezbatere cu proiectul de Hot râre privind modificarea i completarea Regulamentului edin elor
comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, trimis cu adresa nr. 825 BP din 18. 06 2013.  



 2

Proiectul de Hot râre vizeaz  introducerea unor dispozi ii referitoare la organizarea structurilor comune ale
Camerei Deputa ilor i Senatului fiind prev zute mecanismele de constituire a comisiilor comune permanente ale
celor dou  Camere, a grupurilor de prietenie cu alte parlamente i a delega iilor cu caracter permanent la
organiza iile parlamentare interna ionale, a comisiilor speciale i a comisiilor de anchet  parlamentar . De
asemenea, sunt aduse clarific ri procedurilor parlamentare de desf urare a lucr rilor în cadrul comisiilor i la 
nivelul plenului reunit, de exercitare a dreptului de sesizare a Cur ii Constitu ionale, a celor privind reexaminarea
legilor adoptate, precum i a celor referitoare  la acordarea i retragerea încrederii acordate Guvernului. Ca element 
de noutate s-a introdus termenul de 6 luni privind obligarea finaliz rii dezbaterilor asupra rapoartelor ce se prezint
Parlamentului de c tre autorit ile publice, din momentul depunerii acestora la birourile permanente reunite. 

Prin prezentul proiect s-a asigurat concordan a cu prevederile Constitu iei României, republicat  i a unor
dispozi ii ale Regulamentului edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului declarate ca fiind
neconstitu ionale prin Deciziile Cur ii Constitu ionale nr. 95/1998 i nr. 1558/2009. 

Proiectul de hot râre urm re te corelarea cu modific rile i complet rile aduse Legii nr. 96/2006 privind
Statutul deputa ilor i al senatorilor, în sensul stabilirii competen ei de legiferare a Codului de Conduit  al
deputa ilor i senatorilor. 

   
La lucr rile Comisiei, în edin a din 18 iunie 2013,  au fost prezen i to i cei 9 membri ai comisiei (2 senatori i

7 deputa i).  
 
În urma dezbaterilor i a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hot rât, cu majoritate de voturi, s  

supun   plenului celor dou  Camere ale Parlamentului  spre  dezbatere i adoptare proiectul de Hot râre privind 
modificarea i completarea Regulamentului edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, cu 
amendamente admise i amendamente respinse, care se reg sesc în anexele 1 i 2 ce fac parte integrant  din
prezentul raport.  
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Potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Constitu ia României, republicat , i ale art. 1 din Regulamentul
edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i Senatului, cu modific rile i complet rile ulterioare, proiectul de

hot râre privind modificarea i completarea Regulamentului edin elor comune ale Camerei Deputa ilor i
Senatului urmeaz  s  fie dezb tut de cele dou  Camere ale Parlamentului, în edin  comun . 
 

 
 

   
PRE EDINTE,                    SECRETAR,   

     
Deputat VLASE Petru Gabriel            Deputat TALO  Gheorghe-Mirel 

                                                                                                                                                                            


