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                                                    REGULAMENTUL 

                                                   de organizare şi funcţionare a 

                 Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii      

   

 

 

                                                                Capitolul  I  

                                                      Organizarea Comisiei 

 

                                                      1. Dispoziţii  generale 

 

      Art.1 - (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii denumită în 

continuare Comisia.   

      (2) Comisia este o structură internă de lucru a Senatului constituită în scopul 

pregătirii activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de control parlamentar, 

precum şi pentru îndeplinirea altor însărcinări primite de la Biroul permanent sau de la 

plenul Senatului în domeniul său de activitate. 

      (3) Comisia elaborează rapoarte, avize, precum şi alte puncte de vedere, la solicitarea 

Biroului permanent. 

                 
      Art.2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei este întocmit şi adoptat 

de Comisie, se supune spre avizare Comisiei pentru regulament şi spre aprobare Biroului 

permanent. 

 

                                                  2. Componenţa Comisiei 

 

      Art.3. - (1) Componenţa Comisiei se stabileşte potrivit configuraţiei politice a 

Senatului rezultată din alegeri şi se aprobă cu votul deschis al majorităţii senatorilor 

prezenţi, la propunerea grupurilor parlamentare. 

      (2) Revocarea unor membrii ai Comisiei se face la solicitarea grupurilor parlamentare 

din care senatorii respectivi fac parte, cu aprobarea plenului Senatului. 

 

 

                                            3. Organizare şi funcţionare  

 

      Art.4 - (l) Numărul locurilor în Comisie, ce revine fiecărui grup parlamentar, se 

stabileşte, în termenul hotărât de Biroul permanent, prin negocieri între reprezentanţii 

grupurilor parlamentare, astfel încât să se respecte configuraţia politică a Senatului. 

      (2) Componenţa membrilor biroului Comisiei pe grupuri parlamentare se stabileşte de 

Comitetul liderilor, astfel încât să se respecte configuraţia politică a Senatului rezultată 

din alegeri, precum şi principiul consacrat de art.16.alin.(3) teza a doua din Constituţia 

României, republicată. Componenţa astfel stabilită se supune votului plenului Senatului.  
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                                             4. Alegerea membrilor biroului 

 

      Art.5 - (1) În prima şedinţă a Comisiei, convocată de preşedintele Senatului, se aduce 

la cunoştinţa membrilor componenţa biroului, negociată prin lider, de grupurile 

parlamentare cărora le-au fost atribuite funcţiile. Biroul Comisiei este compus dintr-un 

preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. 

      (2) Membrii biroului Comisiei pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului, la 

cererea grupului parlamentar din care aceştia fac parte. Funcţia respectivă devine vacantă, 

iar grupul parlamentar, prin liderul său, face o nouă desemnare.   

 

 

                                                                Capitolul  II 

                                                                  Atribuţii 

 

                                                      1. Atribuţiile Comisiei 

 

     Art.6 - Biroul Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) propune proiectul ordinii de zi a fiecărei şedinţe; 

  b) stabileşte condiţiile şi limitele participării la şedinţele Comisiei a unor persoane 

interesate, care au înaintat acesteia o cerere scrisă şi motivată, sau a personalului de 

specialitate al Senatului; 

  c) propune atribuţiile ce revin fiecărui senator în cadrul Comisiei; 

  d) propune constituirea de subcomisii, stabilindu-se componenţa şi sarcinile;  

  e) organizează şedinţe de consultări pe diverse teme din domeniul de activitate a 

Comisiei;  

  f) ia alte măsuri ce interesează bunul mers al activităţii Comisiei. 

 

      Art.7 - (1) În îndeplinirea atribuţiilor, Comisia procedează după cum urmează: 

  a) examinează actele cu care este sesizată, în vederea elaborării de rapoarte sau avize; 

  b) solicită Biroului permanent sesizarea, când se consideră competentă, în caz de refuz 

din partea Biroului permanent, Senatul hotărăşte asupra solicitării Comisiei, prin votul 

majorităţii senatorilor prezenţi. 

      (2) Raportul Comisiei se depune la Biroul permanent în termenul stabilit de acesta. 

Pentru motive temeinice, Comisia poate solicita prelungirea termenului. 

      (3) Raportul cuprinde amendamente admise şi/sau respinse, adoptate în şedinţa 

Comisiei şi se înaintează Biroului permanent. 

      (4) Comisia analizează şi amendamentele scrise, depuse în termen de senatori. Cu 

votul majorităţii celor prezenţi, se iau în considerare şi amendamentele formulate şi 

depuse în ziua dezbaterii în şedinţă. 

      (5) Termenul până la care se pot depune amendamente este cel stabilit de Biroul 

permanent. 

      (6) Data amendamentului este data înregistrării lui la Comisie, care ţine evidenţa 

tuturor amendamentelor depuse într-un registru special. 

      (7) În urma dezbaterilor din plen, Comisia reia examinarea proiectului care necesită 

modificări, în următoarea sa şedinţă. 
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                                            2. Atribuţiile preşedintelui Comisiei 

 

      Art.8 - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) asigură reprezentarea Comisiei în raporturile cu Biroul permanent, Comitetul liderilor 

şi celelalte comisii; 

  b) conduce şedinţele Comisiei, conform normelor stabilite prin Regulamentul Senatului 

şi prezentului regulament; 

  c) invită, din proprie iniţiativă sau la solicitarea membrilor Comisiei, să participe la 

lucrările Comisiei şi persoane din afara ei; 

  d) poate participa sau desemna să participe alt reprezentant al Comisiei la şedinţele 

comisiilor care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o 

conduce; 

  e) propune unul sau mai mulţi raportori, pentru întocmirea rapoartelor sau a avizelor 

Comisiei; 

  f) verifică cvorumul de şedinţă, iar în cazul în care acesta nu este realizat, suspendă 

şedinţa şi anunţă ziua şi ora de reluare a lucrărilor; 

  g) veghează la respectarea Regulamentului Senatului şi la menţinerea ordinii în sala de 

şedinţe; 

  h) încuviinţează luările de cuvânt; 

  i) are dreptul de a limita durata luărilor de cuvânt, precum şi de a retrage cuvântul, în 

condiţiile prezentului regulament; 

  j) poate încheia dezbaterea unor probleme puse în discuţia Comisiei; 

  k) poate solicita Guvernului şi celorlalte organe ale administraţiei publice informaţii şi 

documente, în cadrul exercitării controlului parlamentar; 

  l) semnează rapoartele şi celelalte acte elaborate de Comisie; 

  m) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite de Regulamentul Senatului, Biroul permanent, 

prevăzute de prezentul regulament sau stabilite cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

                                      3. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei 

 

      Art.9 - Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte, în lipsa sau la cererea preşedintelui, 

atribuţiile acestuia, precum şi alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau stabilite 

prin votul Comisiei. 

     

 

                                          4. Atribuţiile secretarului Comisiei 

 

      Art.10 - Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) ţine evidenţa prezenţei senatorilor la şedinţele Comisiei; 

  b) asigură redactarea tuturor actelor Comisiei şi le contrasemnează; 

  c) numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei; 

  d) urmăreşte întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei; 

  e) înştiinţează pe membrii Guvernului sau pe conducătorii unor instituţii centrale de stat, 

care sunt solicitaţi să participe la lucrările Comisiei; 

  f) supraveghează evidenţa şi păstrarea tuturor actelor şi documentelor Comisiei de către 

personalul de specialitate;  

  g) contrasemnează toate actele Comisiei; 

  h) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunului mers al activităţilor Comisiei, 

precum şi pe cele prevăzute de prezentul regulament. 
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                                                              Capitolul  III 

                                                      Funcţionarea Comisiei 

 

                                                       1. Şedinţele Comisiei 

 

      Art.11 - (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face de către preşedinte sau, în lipsa 

acestuia, de vicepreşedintele care îl înlocuieşte, potrivit programului de lucru al 

Senatului, pe baza hotărârii biroului Comisiei. 

      (2) În timpul sesiunii, şedinţele Comisiei pot avea loc în acelaşi timp cu cele ale 

plenului, numai cu încuviinţarea acestuia. 

      (3) În afara programului de lucru, în cadrul sesiunii, Comisia poate fi convocată şi 

poate ţine şedinţe cu aprobarea sau din dispoziţia Comitetului liderilor. Aceste şedinţe 

trebuie anunţate tuturor membrilor Comisiei cu cel puţin 24 de ore înainte de ora 

programată pentru desfăşurare. 

      (4) În afara sesiunilor, Comisia poate fi convocată cu aprobarea sau din dispoziţia 

Biroului permanent, în condiţiile alin.(3). 

 

 

                                          2. Publicitatea şi participarea la şedinţe 

 

      Art.12 - (1) La şedinţele Comisiei pot asista reprezentanţii presei. 

      (2) Proiectul ordinii de zi, stabilită prin decizia biroului Comisiei, se afişează pe 

pagina de internet a Senatului numai cu aprobarea preşedintelui şi se aduce la cunoştinţă, 

în scris, senatorilor membri ai Comisiei. 

      (3) Comisia, cu majoritate de voturi, decide, în funcţie de ordinea de zi, asupra 

caracterului dezbaterilor. 

      (4) În interesul desfăşurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la dezbateri 

specialişti sau reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai unor organizaţii 

neguvernamentale. 

 

      Art.13 - (1) Participarea senatorilor la şedinţele Comisiei este obligatorie. 

      (2) Reprezentanţii Guvernului au acces la lucrările Comisiei. Comisia poate solicita 

participarea la lucrările sale a unor membrii ai Guvernului sau a conducătorilor unor 

instituţii publice, situaţie în care prezenţa acestora este obligatorie; data la care are loc 

şedinţa este adusă la cunoştinţa invitaţilor cu minimum 48 de ore înainte. 

      (3) Biroul Comisiei hotărăşte condiţiile şi limitele participării personalului de 

specialitate al Senatului la şedinţele Comisiei. 

 

 

                                                      3. Şedinţe comune 

 

      Art.14 - Comisia poate ţine şedinţe comune prin decizia Biroului permanent. În 

asemenea situaţii, comisiile dezbat şi adoptă un raport sau aviz comun. 
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                                                  4. Hotărârile Comisiei 

 

      Art.15 - (1) Comisia lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. 

      (2) Avizele şi rapoartele Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

In caz de paritate, se reia votul. 

     

 

                                                                5. Votul     

 

      Art.16 - (1)Votul este deschis. 

      (2) La propunerea oricărui membru, Comisia poate decide prin vot ca anumite avize 

şi rapoarte să fie supuse votului secret. 

      (3) Votul se consemnează nominal în procesul-verbal sau în stenogramă. 

 

 

                                                      6. Lucrările Comisiei 

 

      Art.17 - (1) Lucrările Comisiei, prin decizia acesteia, sunt fie consemnate în procese-

verbale, fie stenografiate sau înregistrate audio-video. 

      (2) Senatorii care nu sunt membri ai Comisiei pot examina actele şi documentele 

acesteia, la sediul Comisiei, fără strămutarea lor şi fără ca lucrările să fie stânjenite. 

 

 

                                                        7. Actele Comisiei 

 

      Art.18 - (1) Actele şi documentele Comisiei pot fi consultate şi de alte persoane 

interesate, numai cu aprobarea unui membru al biroului Comisiei.  

      (2) Toate actele şi documentele emise de Comisie se semnează de preşedintele de 

şedinţă şi de secretarul Comisiei. 

      (3) Secretarul Comisiei supraveghează activitatea personalului tehnic de specialitate 

al acesteia, însărcinat cu evidenţa şi păstrarea tuturor actelor şi documentelor Comisiei. 

 

 

                                        8. Anchete parlamentare în cadrul Comisiei 

 

      Art.19 - (1) Comisia poate solicita Biroului permanent efectuarea unei anchete 

parlamentare, în limitele competenţelor sale materiale, cu aprobarea Senatului.  

      (2) Pentru a obţine încuviinţarea, Comisia va prezenta o cerere scrisă, temeinic 

motivată, adoptată cu votul majorităţii membrilor săi, în care vor fi enunţate obiectivele şi 

scopul anchetei, mijloacele necesare de realizare şi termenul de depunere a raportului. 

      (3) Biroul permanent decide asupra cererii, precum şi dacă raportul se supune 

dezbaterii şi aprobării Senatului. 

      (4) Persoanele invitate pentru audiere sunt înştiinţate despre aceasta cu cel puţin 5 zile 

înainte. Cheltuielile de deplasare şi, eventual, de cazare vor fi suportate din bugetul 

Senatului, cu aprobarea Biroului permanent. 
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                                                        9. Dezbateri generale 

 

      Art.20 - (1) Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerii legislative, 

preşedintele Comisiei dă cuvântul senatorilor, în ordinea înscrierii la cuvânt. 

      (2) Iniţiatorul proiectului de lege sau a propunerii legislative, şi după caz, 

reprezentantul acestuia are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii 

generale. 

      (3) In faza dezbaterii generale a proiectului de lege sau a propunerii legislative nu pot 

fi propuse amendamente. 

      (4) Prin luările de cuvânt pot fi propuse amendamente la textul proiectului de lege sau 

al propunerii legislative. 

 

      Art.21 - (1) Şedinţele Comisiei sunt conduse de preşedinte sau de un membru al 

biroului Comisiei care îl înlocuieşte. 

      (2) Persoana care conduce lucrările Comisiei este obligată să precizeze, înainte de 

începerea lucrărilor, dacă este întrunit cvorumul legal şi să anunţe ordinea de zi.  

 

      Art.22 - Nici un senator nu poate lipsi de la şedinţele Comisiei, decât în cazul în care 

i s-a aprobat aceasta sau din motive independente de voinţa sa. 

 

 

                                                              Capitolul  IV 

                                                                    Petiţii 

 

                                                        1. Primirea petiţiilor 
 

      Art.23 - (1) Petiţia reprezintă cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată 

în scris şi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau registratură, de către un cetăţean sau o 

organizaţie legal constituită, adresată Comisiei sau repartizată acesteia. 

      (2) Oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii Senatului. Petiţiile vor fi prezentate în 

scris şi semnate, precizându-se domiciliul petentului sau al unuia dintre petenţi. 

      (3) Petiţiile se înscriu în registrul general al Senatului, în ordinea primirii, 

consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul petentului şi 

obiectul cererii. 

 

 

                                                  2. Repartizarea petiţiilor 
 

      Art.24 - (1) Petiţiile înregistrate se repartizează Comisiei, spre soluţionare, de către 

unul dintre vicepreşedinţii Senatului, desemnat de preşedinte. 

      (2) Orice membru al Senatului poate lua cunoştinţă de conţinutul unei petiţii, 

adresându-se în acest scop preşedintelui Comisiei. 

 

      Art.25 - (1) Comisia decide care sunt petiţiile a căror rezolvare nu suferă amânare, 

sesizând de îndată autorităţile publice competente, şi informează, în toate cazurile, 

petentul despre soluţia promovată. 

      (2) Pentru celelalte petiţii, Comisia decide, în cel mult 10 zile de la înregistrarea lor, 

dacă le va trimite unei autorităţi publice competente ori le va clasa. 

      (3) Comisia prezintă trimestrial Biroului permanent un raport asupra petiţiilor primite 

şi asupra modului de soluţionare a acestora; acelaşi raport va fi prezentat plenului 

Senatului la începutul fiecărei sesiuni. 
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      (4) În raport se vor face menţiuni cu privire la soluţiile date de autorităţile publice la 

petiţiile care le-au fost trimise spre soluţionare. 

 

 

                                                        3. Cuprinsul petiţiei 

 

      Art.26 - Petiţia cuprinde: 

  a) numele, domiciliul/reşedinţa şi adresa de corespondenţă unde urmează să i se 

transmită comunicările privind soluţionarea petiţiei sau, pentru persoanele juridice, 

denumirea şi sediul acestora; 

  b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin avocat, 

numele acestuia şi sediul profesional; 

  c) obiectul petiţiei; 

  d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază petiţia; 

  e) acte în sprijinul  dovedirii celor afirmate; 

  f) data şi semnătura. 

 

 

                                                        4. Clasificarea petiţiilor 

 

      Art.27 - (1) Petiţiile multiple sunt cele scrise individual şi subscrise în considerarea 

aceleiaşi probleme. 

      (2) Petiţiile colective sunt cele care conţin semnături referitore la aceeaşi problemă. 

      (3) Petiţiile de masă sunt cele care reprezintă un număr mare de subscrieri în 
considerarea aceleiaşi probleme, petiţii al căror text poate fi identic sau, în mare parte, 

asemănător. 

 

 

                                                  5. Înregistrarea petiţiilor 

 

      Art.28 -  Petiţiile se primesc şi se înregistrează după cum urmează: 

  a) secretariatul primeşte petiţiile sosite prin intermediul poştei, prin fax ori prin e-mail 

sau cele depuse personal la registratura Senatului; 

  b) petiţiile se înregistrează în registrul de petiţii în aceeaşi zi în care au fost primite şi se 

fotocopiază în întregime; 

  c) petiţiile în care nu se precizează datele de identificare ale petentului, respectiv nume, 

prenume, adresă de domiciliu sau de corespondenţă, ori care sunt scrise ilizibil sunt 

considerate anonime şi după înregistrare se clasează şi se arhivează la arhiva 

secretariatului, în conformitate cu prevederile legale; 

  d) în cazul în care un petent adresează mai multe petiţii cu acelaşi obiect, acestea se 

conexează urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate petiţiile 

primite; 

  e) în cazul în care, după trimiterea răspunsului, se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi 

obiect, aceasta se clasează la numărul iniţial, menţionându-se faptul că s-a răspuns; 

  f) adresele de răspuns sunt trimise prin aceeaşi modalitate prin care s-a primit petiţia, 

respectiv prin poşta, e-mail, fax, originalul se trimite prin poştă;  

  g) petiţia în original şi copii după adresele de înaintare către instituţia competentă, 

adresa de înştiinţare a petentului şi/sau după caz, adresa de înştiinţare a instituţiei care a 

trimis petiţia în atenţia Comisiei se arhivează în cadrul secretariatului. 
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                                                      6. Soluţionarea petiţiilor 

 

      Art.29 - (1) Comisia trimite petiţiile autorităţilor publice competente şi informează 

petentul cu privire la acest demers. 

      (2) Comisia formulează şi transmite un răspuns petentului. 

      (3) Când problema ridicată în petiţie vizează acordarea de recomandări sau informaţii, 

Comisia va adresa un răspuns petentului, în măsura în care este posibil. 

      (4) In cazuri deosebite, problema care face obiectul petiţiei se prezintă Senatului. 

      (5) În cazul în care solicitările petenţilor au în vedere propuneri de modificare sau 

completare a unei iniţiative legislative aflate în dezbaterea uneia dintre comisiile 

permanente ale Senatului, petiţiile se vor trimite: 

  a) la comisia sesizată cu întocmirea raportului, pentru a fi luate în evidenţă ca material 

informativ; 

  b) la grupurile parlamentare din Senat, spre informare. 

 

      Art.30 - In cazul petiţiilor multiple sau de masa o petiţie va fi tratată ca petiţie 

principală, în ceea ce priveşte rezultatul prelucrării. 

 

      Art.31 -Subscrierile suplimentare asupra unei probleme care a făcut obiectul unei 
petiţii multiple sau de masă, înregistrate după ce Comisia a adoptat o decizie cu privire la 

modul de soluţionare, nu vor mai face obiectul dezbaterilor în Comisie, dacă în aceeaşi 

legislatură nu a intervenit o schimbare de fapt sau de drept în cazul dat sau în opinia 

Comisiei, a cărei decizie viza problema ridicată în petiţia principală. 

 

 

                                                      7. Dezbaterile petiţiilor 

 

      Art.32 - Dezbaterile asupra unei petiţii se vor încheia pentru următoarele motive: 

  a) problema a fost  soluţionată în legislatura curentă; 

  b) problema a fost deja rezolvată la cererea petenţilor; 

  c) nu există perspectiva modificării sau completării prevederilor legale din motive 

obiective; 

  d) problema nu poate fi rezolvată la solicitarea petentului care a formulat cererea sau 

plângerea; 

  e) organul competent sesizat consideră actul contestat de petent ca fiind legal emis; 

  f) petentul contestă hotărâri judecătoreşti sau decizii ale parchetelor. 

 

      Art.33 - Petiţiile se clasează în următoarele cazuri: 

  a) conţinutul petiţiei este confuz sau petiţiile sunt ilizibile; 

  b) adresa sau semnătura petentului este incorectă sau omisă; 

  c) petiţiile sunt anonime; 

  d) petenţii revendică ceea ce în fapt este imposibil, cererea vizează o faptă care intră sub 

incidenţa legii penale, o încălcare a unei decizii administrative, solicită o măsură care 

contravine sistemului constituţional sau ordinii morale,etc; 

  e) conţinutul petiţiei este ireverenţios sau propunerea petiţionarului este un şantaj sau o 

constrângere; 

  f) petentul a formulat o petiţie precedentă cu acelaşi obiect, asupra căreia s-a luat o 

decizie şi nu prezintă fapte noi sau dovezi relevante pentru susţinerea petiţiei; 

  g) dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouã petiţie cu acelaşi obiect, aceasta 

se clasează la numărul iniţial, menţionându-se faptul că s-a răspuns. 
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                                                    8. Audieri în cadrul Comisiei 

                               

      Art.34 - Procedura audierii petenţilor este următoarea: 

  a) când interesele lucrărilor în cadrul Comisiei impun audierea unor persoane, 

preşedintele Comisiei are dreptul de a invita orice persoană, conform prerogativei 

conferite de Regulamentul Senatului; 

  b) preşedintele Comisiei stabileşte locul şi data audierii, din proprie iniţiativă sau la 

solicitarea membrilor Comisiei; 

  c) depoziţia persoanei audiate se înregistrează pe bandă magnetică şi se stenografiază;  

  d) benzile magnetice şi stenogramele cu privire la audieri sunt supuse regimului de 

evidenţă şi păstrare a actelor şi documentelor Comisiei. 

 

      Art.35 - (1) Pentru acele petiţii care nu intră în categoria celor rezolvate în favoarea 

petiţionarului sau în categoria celor care nu pot fi rezolvate, Comisia poate desemna 

dintre membrii săi unul sau mai mulţi raportori, din grupuri parlamentare diferite, la 

propunerea preşedintelui Comisiei. 

      (2) Rapoartele întocmite de raportori se dezbat în Comisie şi supuse aprobării acesteia 

prin vot. 

      (3) Rapoartele vor cuprinde, pe lângă opinia majorităţii membrilor Comisiei, şi 

părerile contrare, motivate, ale celorlalţi membrii ai Comisiei, la cererea lor expresă. 

      (4) Pentru clarificarea suplimentară a problemei ce face obiectul raportului, Comisia 

poate solicita membrilor Guvernului, conducătorilor altor autorităţi şi instituţii publice, 

furnizarea de rapoarte, informaţii, documente şi comentarii ori participarea lor la 

şedinţele Comisiei, situaţie în care prezenţa acestora este obligatorie. 

 

      Art.36 - (1) Cu privire la evidenţa şi păstrarea actelor şi documentelor Comisiei de 

către personalul de specialitate al acesteia se vor aplica următoarele: 

  a) petiţiile primite sau repartizate Comisiei se preiau sub semnătură de către persoana cu 

atribuţii în acest sens; 

  b) după ce se prelucrează de către personalul de specialitate al Comisiei, se procedează 

la întocmirea unei evidenţe a petiţiilor care va cuprinde: numărul de înregistrare al 

petiţiei, numele şi prenumele petentului, adresa ori sediul petentului, obiectul petiţiei, 

modul de soluţionare, confirmarea primirii răspunsului de la organul sesizat de Comisie 

în vederea soluţionării, data revenirii asupra petiţiei, după caz, alte observaţii; 

  c) după prelucrare şi înregistrare în evidenţele Comisiei, petiţiile se predau la 

Registratura Senatului, pentru expedierea adreselor către organele competente ori către 

petenţi. 

  d) dosarele cu privire la petiţii, care conţin inclusiv petiţiile clasate, şi fişele de evidenţă 

ale petiţiilor se transmit la arhiva Senatului. 
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                                                              Capitolul  V 

                                                          Dispoziţii  finale 

                                               

 

      Art.37 - Prezentul regulament se completează cu prevederile Regulamentului 

Senatului, republicat, şi ale Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului. 

     

 

      Art.38 - (1) Prezentul regulament se revizuieşte ori de câte ori se consideră necesar. 

      (2) Dispoziţiile prezentului regulament pot fi modificate şi completate cu votul 

majoriăţii membrilor Comisiei. 

      (3) Pentru problemele care exced dispoziţiilor prezentului regulament, Comisia se 

conduce după prevederile Regulamentului Senatului, republicat, care sunt prioritare. 

       

 

 

 

 

 

 

   Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

combaterea corupţiei şi petiţii din data de 25 septembrie 2018, cu unanimitate de voturi, 

şi a fost avizat în şedinţa Comisiei pentru regulament din 4 decembrie 2018, cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi.   

 

       
       H.Bp.nr.32/10 decembrie 2018 
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                                                                                                                                        Anexă           

                                       

                                                            REGULAMENTUL 

                                                                de organizare şi funcţionare a  

                                Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii 

                                                        

 

                                                            CUPRINS 

Conţinut:  Nr.articole Nr.pagini 

 

Capitolul  I :  Organizarea  Comisiei 

1. Dispoziţii generale art.1-2 pag.2 

2. Componenţa Comisiei art.3 pag.2 

3. Organizare şi funcţionare  art.4 pag.2 

4. Alegerea membrilor biroului art.5 pag.3 

 

Capitolul  II :   Atribuţii 

1. Atribuţiile Comisiei      art.6-7 pag.3 

2. Atribuţiile preşedintelui Comisiei art.8 pag.4 

3. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei art.9 pag.4 

4. Atribuţiile secretarului Comisiei art.10 pag.4 

 

Capitolul  III :  Funcţionarea Comisiei 

1. Şedinţele Comisiei art.11 pag.5 

2. Publicitatea şi participarea la şedinţe art.12-13 pag.5 

3. Şedinţe comune art.14 pag.5 

4. Hotărârile Comisiei art.15 pag.6 

5. Votul art.16 pag.6 

6. Lucrările Comisiei art.17 pag.6 

7. Actele Comisiei art.18 pag.6 

8. Anchete parlamentare în cadrul Comisiei art.19 pag.6 

9. Dezbateri generale art.20-22 pag.7 

 

Capitolul  IV :   Petiţii 

1. Primirea petiţiilor art.23 pag.7 

2. Repartizarea petiţiilor art.24-25 pag.7-8 

3. Cuprinsul petiţiei art.26 pag.8 

4. Clasificarea petiţiilor art.27 pag.8 

5. Înregistrarea petiţiilor art.28 pag.8 

6. Soluţionarea petiţiilor art.29-31 pag.9 

7. Dezbaterile petiţiilor art.32-33 pag.9 

8. Audieri în cadrul Comisiei art.34-36 pag.10 

 

Capitolul  V :    

                  Dispoziţii finale art.37-38 pag.11 

   

 


