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                                                            REGULAMENTUL 

                                                  de organizare şi funcţionare a  

                                Comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic    

                                   

   

                                                              Capitolul I  

                                                    Organizarea Comisiei 

 

                                                     1. Dispoziţii  generale 

 

      Art.1. - (1) Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic, denumită în 

continuare Comisia, este structura internă de lucru a Senatului, constituită pentru 

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

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

plenul Senatului, în domeniul său de activitate. 

      (2) Comisia îşi desfăşoară activitatea pe toată durata mandatului Senatului. 

 

 

                                                 2. Componenţa Comisiei  

 

      Art.2. - (1) Componenţa membrilor biroului Comisiei se stabileşte de Comitetul 

liderilor, în termenul hotărât de Biroul permanent, astfel încât să se respecte configuraţia 

politică a Senatului la începutul fiecărei sesiuni parlamentare. 

      (2) Propunerile de membrii ai Comisiei se anunţă de liderii grupurilor parlamentare, 

în termenul stabilit de Biroul permanent, iar componenţa nominală este aprobată de Senat 

cu votul deschis al majorităţii senatorilor prezenţi. 

      (3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei demisionează sau este exclus din 

grupul parlamentar care l-a propus, grupul parlamentar, prin liderul său, poate propune un 

alt reprezentant. Propunerea se supune la vot în plenul Senatului. 

 

 

                                                    3. Conducerea Comisiei 

 

      Art.3. - (1) Comisia este condusă de un birou compus din: un preşedinte, un 

vicepreşedinte şi un secretar. 

      (2) Propunerile nominale pentru funcţiile din biroul Comisiei se fac prin lider, de 

grupurile parlamentare, 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. 

      (3) În prima şedinţă a Comisiei, convocată de preşedintele Senatului, se aduce la 

cunoştinţa membrilor componenţa biroului. 

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

cererea grupului parlamentar care i-a desemnat. Grupul parlamentar care a cerut 

revocarea face o nouă desemnare a unui alt membru al grupului parlamentar. 

      (5) Pierderea calităţii de membru al unui grup parlamentar atrage încetarea de drept a 

funcţiei de conducere în cadrul Comisiei. 
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                                                              Capitolul II  

                                                                Atribuţii 

 

                                                     1. Atribuţiile Comisiei 

 

      Art.4. – (1) În conformitate cu prevederile art.69 din Regulamentului Senatului, 

republicat, Comisia are următoarele atribuţii: 

  a) examinează proiecte de lege şi propuneri legislative, în vederea elaborării rapoartelor 

sau avizelor în următoarele domenii de activitate: 

  - protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor; 

  - protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul pădurilor; 

  - protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul fondului cinegetic; 

  - gospodărirea bazinelor hidrografice, hidrologie, hidrogeologice; 

  - conservarea, gestionarea şi exploatarea durabilă a resurselor minerale şi acvatice vii 

din habitatele naturale ale României; 

  - dezvoltarea durabilă a acvaculturii; 

  - identificarea soluţiilor, elaborarea şi implementarea strategiilor pentru menţinerea 

biodiversităţii;  

  - acorduri europene şi internaţionale pentru protecţia mediului; 

  b) examinează proiecte de acte legislative ale instituţiilor europene şi documente de 

consultare ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile procedurii de lucru şi 

ale mecanismului decizional aplicabil în domeniul afacerilor europene din Regulamentul 

Senatului, potrivit dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului 

privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene 

(Protocolul nr.1 şi Protocolul nr.2) şi elaborează avize sau procese-verbale; 

  c) solicită rapoarte, informaţii sau documente de la autorităţile publice a căror activitate 

intră în sfera sa de competenţă; 

  d) efectuează anchete parlamentare, în limitele competenţei cu aprobarea Senatului şi 

prezintă rapoarte Biroului permanent; 

  e) dezbate şi hotărăşte asupra lucrărilor transmise de către Biroul permanent, precum şi 

asupra problemelor puse în discuţie de membrii Comisiei; 

  f) solicită Biroului permanent transmiterea spre avizare sau întocmirea unui raport 

comun asupra unui proiect de lege sau propunere legislativă cu care nu a fost sesizată, 

atunci când propunerea de act normativ intră în sfera de competenţă a Comisiei; 

  g) dezbate rapoarte anuale de activitate, prezentate de autorităţi aflate în domeniul de 

competenţă a Comisiei, şi audiază, în şedinţă comună, candidaţii pentru ocuparea 

posturilor din cadrul acestor autorităţi, potrivit legii; 

  h) audiază şi avizează, în şedinţă comună, candidaţii propuşi pentru funcţia de ministru 

în ale căror atribuţii intră reglementări ce ţin de domeniile de activitate a Comisiei; 

  i) prezintă rapoarte, avize sau puncte de vedere de specialitate, la cererea Biroului 

permanent; 

  j) poate ţine şedinţe comune cu alte comisii permanente, în vederea redactării unui 

raport comun; 

  k) analizează sesizările, petiţiile şi propunerile referitoare la problemele din domeniul 

său de activitate, primite de la Biroul permanent sau de la persoane fizice sau juridice, şi 

decide asupra modului de soluţionare; 
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  l) urmăreşte aplicarea prevederilor referitoare la domeniile gospodăririi apelor, silvic şi 

cinegetic, conform documentelor internaţionale şi europene ratificate de România; 

  m) colaborează cu structurile guvernamentale, mediul academic şi asociaţiile 

neguvernamentale din domeniul apelor, silvic şi cinegetic, în vederea elaborării şi 

promovării iniţiativelor legislative în această materie; 

  n) colaborează cu structurile europene şi internaţionale din domeniul său de activitate;  

  o) organizează, în parteneriat cu autorităţile guvernamentale şi locale, organizaţiile 

neguvernamentale, mediul academic de la nivel naţional, precum şi cu instituţii şi 

organizaţii europene şi internaţionale întâlniri, dezbateri, mese rotunde, conferinţe, 

seminarii pe problematica Comisiei; 

  p) realizează parteneriate cu instituţii de învăţământ superior cu profil şi oferă 

studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de a efectua stagii de practică în cadrul Comisiei; 

  q) participă, cu aprobarea Biroului permanent, la acţiuni internaţionale de reprezentare a 

Senatului în domeniul său de competenţă; 

  r) întreţine legături şi participă la întâlniri organizate de comisii parlamentare omoloage 

din Parlamentul European, parlamentele naţionale ale statelor membre ale Uniunii 

Europene şi din alte state, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale europene şi 

internaţionale; 

  s) solicită compartimentelor specializate din cadrul Senatului elaborarea de studii, 

sinteze şi analize comparative referitoare la problematica din domeniul său de activitate; 

  ş) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament sau hotărâte de Senat. 

      (2) Comisia poate constitui subcomisii de lucru pe probleme specifice, în diverse 

domenii de interes din aria de reglementare. Subcomisia înfiinţată funcţionează sub 

directa coordonare a biroului Comisiei, cu respectarea următoarelor condiţii:  

  a) lucrările subcomisiei se desfăşoară fără a afecta activitatea Comisiei sau în afara 

programului acesteia, pe baza regulamentului propriu aprobat de Comisie; 

  b) programul de lucru al subcomisiei se aprobă de către plenul Comisiei; 

  c) subcomisia îşi desfăşoară activitatea în domeniul desemnat, întocmind rapoarte ce 

urmează a fi aprobate în plenul Comisiei; 

  d) depăşirea competenţelor stabilite prin regulamentul subcomisiei, aprobat de Comisie, 

este interzisă.  

 

 

                                                  2. Atribuţiile biroului Comisiei 
 

      Art.5. - Biroul Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) propune ordinea de zi a fiecărei şedinţe, 

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

  c) propune constituirea de subcomisii, cu votul majorităţii membrilor Comisiei, 

stabilindu-le componenţa şi sarcinile; 

  d) organizează şedinţe, consultări, audieri pe diverse teme din domeniul de activitate a 

Comisiei; 

  e) hotărăşte condiţiile şi limitele participării la şedinţele Comisiei a unor persoane 

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

Senatului; 

  f) propune alte măsuri ce interesează bunul mers al activităţilor Comisiei. 
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                                              3. Atribuţiile preşedintelui Comisiei 
 

      Art.6. - 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 în Regulamentul Senatului, 

republicat, şi în prezentul regulament; 

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

şedinţa şi anunţă ziua şi ora de reluare a lucrărilor; 

  d) asigură menţinerea ordinii în timpul lucrărilor şedinţelor; 

  e) încuviinţează luările de cuvânt şi poate retrage cuvântul membrilor Comisiei, 

invitaţilor sau celorlalte persoane prezente la şedinţă; 

  f) are dreptul de a limite durata luărilor de cuvânt, precum şi sistarea acestora; 

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

lucrările Comisiei, persoane din afara acesteia, dacă interesele lucrărilor respective o cer; 

  h) are acces sau poate desemna alt reprezentant al Comisiei la şedinţele comisiilor care 

examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru Comisie; 

  i) semnează documentele elaborate de Comisie; 

  j) poate solicita Guvernului şi celorlalte organe ale administraţiei publice a căror 

activitate se află sub control parlamentar informaţiile şi documentele necesare referitoare 

la domeniul de activitate a Comisiei; 

  k) conduce şedinţele comune ale comisiilor permanente de specialitate ale celor două 

Camere, conform acordului dintre cei doi preşedinţi; 

  l) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezentul regulament sau stabilite prin votul 

majorităţii membrilor acesteia. 

 

 

                                         4. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei 

 

      Art.7. - Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte, în lipsa sau la cererea preşedintelui, 

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

prin votul Comisiei. 

  

 

                                         5. Atribuţiile secretarului Comisiei 
 

      Art.8. - Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 

  a) ţine evidenţa prezenţei senatorilor la şedinţele Comisiei; 

  b) urmăreşte primirea avizelor de la celelalte comisii permanente şi a punctului de 

vedere al Guvernului; 

  c) asigură redactarea documentelor Comisiei; 

  d) numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei; 

  e) urmăreşte întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei; 

  f) contrasemnează documentele Comisiei; 

  g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau stabilite prin votul 

majorităţii membrilor acesteia. 
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                                                              Capitolul III 

                                                    Funcţionarea Comisiei 

 

                                                          Subcapitolul I 

                                                      Şedinţele Comisiei 

 

                                                  1. Convocarea şedinţelor 

 

      Art.9. - (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face, potrivit programului de lucru al 

Senatului, de preşedintele acesteia sau, în lipsa sa, de vicepreşedintele care îl înlocuieşte, 

pe baza hotărârii biroului Comisiei. 

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

cele ale plenului, numai aprobarea acestuia. 

      (3) În afara programului de lucru, în cadrul sesiunii parlamentare, 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. 

 

 

                                                          2. Ordinea de zi 
 

      Art.10. - (1) Ordinea de zi şi data la care are loc şedinţa Comisiei,  propusă de biroul 

acesteia, se aduce la cunoştinţă, în scris, senatorilor membri ai Comisiei, iniţiatorilor, 

inclusiv Guvernului, cu cel puţin trei zile înainte de data şedinţei. 

      (2) Ordinea de zi se supune spre aprobare membrilor Comisiei la începutul şedinţei şi 

se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi. 

      (3) Membrii Comisiei pot propune modificări la ordinea de zi până la adoptarea 

acesteia. 

      (4) Ordinea de zi a şedinţelor se publică pe pagina de internet a Senatului. 

      (5) Iniţiativele legislative pentru care s-a solicitat procedură de urgenţă şi priorităţile 

stabilite de Biroul permanent sau de biroul Comisiei se rezolvă de către aceasta în 

condiţiile prevăzute la alin.(2) şi (3). 

      (6) Proiectele de lege şi propunerile legislative, avizele celorlalte comisii, 

amendamentele depuse în termen de senatori şi de grupurile parlamentare, precum şi 

celelalte materiale şi documentaţiile la acestea se distribuie membrilor Comisiei de către 

personalul tehnic de specialitate al acesteia, în măsura în care acestea nu au fost difuzate 

de celelalte servicii ale Senatului. 

      (7) În cadrul acţiunii de pregătire a şedinţelor, preşedintele Comisiei poate solicita 

invitaţilor, din proprie iniţiativă sau la propunerea oricărui membru al Comisiei, rapoarte, 

informări şi documente cu privire la documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii în 

Comisie. 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

                                                        3. Participarea la şedinţe 
 

      Art.11. - (1) Participarea membrilor Comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 

      (2) Nici un membru al Comisiei nu poate lipsi de la şedinţele acesteia decât în cazul 

în care i s-a aprobat aceasta sau din motive bine întemeiate. 

      (3) Senatorul care absentează motivat de la lucrările Comisiei poate fi înlocuit, pentru 

acea şedinţă, de un alt senator, cu drept de vot, din acelaşi grup parlamentar, pe baza 

împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv. 

 

      Art.12. - (1) Membrii Guvernului sau reprezentanţii mandataţi ai acestora au acces la 

lucrările Comisiei.  

      (2) În cazul în care Comisia solicită participarea la lucrările sale a unor membrii ai  

Guvernului sau a unor conducători de instituţii publice, prezenţa acestora este obligatorie. 

      (3) Data la care loc şedinţa Comisiei şi subiectul în legătură cu care au fost convocaţi 

vor fi aduse la cunoştinţa acestora, cu minimum 48 de ore înainte. 

      (4) La şedinţele Comisiei, alături de membrii acesteia, sunt invitaţi să participe 

senatorii şi deputaţii, în calitate de iniţiatori ai propunerilor legislative. Data la care are 

loc şedinţa Comisiei şi subiectul în legătură cu care sunt convocaţi sunt aduse la 

cunoştinţa acestora, în scris, cu cel puţin 3 zile înainte. 

      (5) La şedinţele Comisiei pot participa şi senatori din alte comisii sau deputaţi care au 

legătură cu documentele aflate în dezbatere, fără a avea drept de vot. 

      (6) Autorii amendamentelor formulate la proiectele de lege şi propunerile legislative 

înscrise pe ordinea de zi a Comisiei pot participa la şedinţă, în vederea susţinerii acestora. 

      (7) La cererea comisiilor sesizate pentru avize, Comisia poate încuviinţa ca la 

lucrările acesteia să participe raportorul sau raportorii comisiilor sesizate pentru avize. 

 

      Art.13. - (1) În interesul desfăşurării lucrărilor în bune condiţii. Comisia poate să 

invite să participe la dezbateri reprezentanţi ai autorităţilor publice naţionale şi locale, ai 

organizaţiilor neguvernamentale de profil din ţară şi străinătate, ai organizaţiilor 

patronale sau sindicale, ai mediului academic, specialişti din domeniul de activitate a 

Comisiei. 

      (2) Biroul Comisiei hotărăşte condiţiile şi limitele participării la şedinţele Comisiei a 

unor persoane interesate, care au înaintat o cerere scrisă şi motivată.  

 

      Art.14. - (1) La şedinţele Comisiei pot asista reprezentanţii presei. 

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

caracterului dezbaterilor. 

 

 

                                                4. Luările de cuvânt 
 

      Art.15. - (1) Membrii Comisiei iau cuvântul cu încuviinţarea preşedintelui sau, după 

caz, a înlocuitorului. 

      (2) Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de 

subiectul dezbaterilor sau să propună sistarea discuţiilor. 

      (3) Vorbitorii sunt obligaţi să se refere exclusiv la subiectul aflat în discuţie; în caz 

contrar, preşedintele le atrage atenţia, şi dacă nu se conformează, le retrage cuvântul. 
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                                                        5. Votul în Comisie 
 

      Art.16. - (1) Comisia lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor. 

      (2) Votul în Comisie este deschis, în afară de cazurile în care prezentul regulament 

sau Regulamentul Senatului, republicat, stabilesc o altă modalitate de vot.  

      (3) Votul se exercită doar în prezenţa membrilor şi a personalului de specialitate al 

Comisiei. 

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

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

şi rapoarte, să fie supuse votului secret. 

 

 

                                                      6. Actele Comisiei 
 

      Art.17. - (1) Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale sau pot fi 

stenografiate sau înregistrate audio-video, la cererea membrilor Comisiei.  

      (2) Senatorii care nu sunt membri ai Comisiei pot consulta, la sediul acesteia,  

documente, cu aprobarea unui membru al biroului Comisiei. 

      (3) Documentele emise de Comisie se semnează de preşedinte sau de vicepreşedintele 

înlocuitor şi de secretarul acesteia. 

 

 

                                                    Subcapitolul II 

                                          Procedura legislativă în Comisie 
 

      Art.18. - În cadrul procedurii legislative, Comisia examinează şi dezbate proiectele 

de lege şi propunerile legislative cu care este sesizată de Biroul permanent, în vederea 

elaborării rapoartelor sau a avizelor. 

 

      Art.19. - (1) În cazul în care Comisia se consideră competentă cu privire la un proiect 

de lege sau o propunere legislativă, trimisă de Biroul permanent altei comisii, poate 

solicita acestuia, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea 

raportului, să îi fie trimisă spre avizare sau pentru întocmirea unui raport comun. 

      (2) Dacă Comisia consideră că un proiect de lege sau o propunere legislativă este de 

competenţa altei comisii, poate cere Biroului permanent transmiterea proiectului de lege 

sau a propunerii legislative către acea comisie, în termen de 5 zile de la înregistrarea la 

Comisie. 

 

      Art.20. - Proiectele de lege sau propunerile legislative sunt dezbătute de Comisie 

după următoarea procedură:  

  a) prezentarea actului normativ de către iniţiator; 

  b) dezbateri generale; 

  c) dezbateri pe articole; 

  d) vot. 
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      Art.21. - (1) În prima şedinţă după primirea proiectului de lege sau a propunerii 

legislative, Comisia poate desemna, dintre membrii care îşi exprimă dorinţa sau la 

propunerea preşedintelui, unul sau mai mulţi raportori. 

      (2) Raportorii se vor îngriji de întocmirea raportului sau a avizului Comisiei, care va 

fi supus aprobării acesteia prin vot. 

 

      Art.22. - Dezbaterea asupra iniţiativelor legislative pentru care Comisia este sesizată 

spre avizare se face doar asupra articolelor care privesc domeniul de activitate a acesteia. 

Avizele se depun în termenul stabilit de Biroul permanent. 

 

      Art.23. - (1) În situaţia în care este sesizată în fond, Comisia primeşte şi analizează 

avizele celorlalte comisii care examinează proiectele de lege sau propunerile legislative, în 

termenul stabilit de Biroul permanent. 

      (2) În cazul nerespectării acestui termen, Comisia, sesizată în fond, va redacta 

raportul fără a mai aştepta avizul sau avizele respective.   

 

      Art.24. - (1) În raportul Comisiei se fac referiri motivate la avizele celorlalte comisii 

care au examinat proiectul, la avizul Consiliului Legislativ şi al altor instituţii sau 

organisme care, potrivit legii, sunt competente să avizeze un proiect de lege sau o 

propunere legislativă, precum şi la toate amendamentele, inclusiv cele prevăzute în 

punctul de vedere al Guvernului. În cazul amendamentele respinse, se menţionează 

motivele avute în vedere. 

      (2) Raportul care se înaintează Biroului permanent va cuprinde propuneri motivate 

privind admiterea fără modificări a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea 

lui cu modificări şi/sau completări. Pentru motive temeinice, Comisia poate solicita 

prelungirea termenului. 

      (3) Raportul Comisiei va cuprinde, în anexe distincte amendamentele admise şi cele 

respinse, cu motivarea corespunzătoare, precizând Camera decizională pentru fiecare 

amendament admis sau respins. 

      (4) În cazul în care Comisia examinează în fond mai multe proiecte de lege şi 

propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare, aceasta va întocmi un singur 

raport de admitere. 

      (5) Pentru fiecare dintre celelalte proiecte de lege sau propuneri legislative, Comisia 

va întocmi un raport de respingere. 

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

Termenul poate fi modificat la cererea motivată a Comisiei, fără a depăşi 15 zile de la 

data sesizării de către Biroul permanent, în cazul ordonanţelor de urgenţă şi în cazul în 

care Senatul este prima Cameră sesizată.   

 

      Art.25. - Avizarea amendamentelor scrise, depuse de senatori, se face de către 

Comisia sesizată în fond. Data amendamentului este data înregistrării sale la Comisie, 

care va ţine evidenţa tuturor amendamentelor depuse într-un registru special. 
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                                                    Subcapitolul III 

                                               Controlul parlamentar 
 

      Art.26. - (1) Comisia poate iniţia anchete parlamentare, în limitele competenţelor sale 

materiale, cu aprobarea Senatului. 

      (2) Pentru a obţine încuviinţarea, Comisia prezintă o cerere scrisă, temeinic motivată, 

adoptată cu votul majorităţii membrilor săi, în care sunt prezentate 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 sau aprobării plenului Senatului. 

      (4) În vederea desfăşurării anchetei, Comisia poate invita, pentru a da relaţii, orice 

demnitar, funcţionar sau angajat al Guvernului şi al celorlalte organe ale administraţiei 

publice.  

      (5) Persoanele invitate pentru audieri sunt înştiinţate despre subiectul, data şi 

condiţiile audierii cu cel puţin 5 zile înainte. Cheltuielile de deplasare şi, eventual, de 

cazare vor fi suportate din bugetul Senatului, la solicitarea persoanelor invitate, în 

condiţiile aprobate Biroul permanent. 

      (6) Prezenţa la audieri este obligatorie. 

 

 

                                                            Capitolul IV 

                                                        Şedinţe comune   

 

1. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comune  

 

      Art.27. - (1) Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic din Senat şi 

Comisia omoloagă din Camera Deputaţilor, sesizate în fond, se reunesc în şedinţe 

comune pentru a dezbate şi aviza, potrivit competenţei acestora: 

  a) proiecte de lege şi propuneri legislative care se dezbat în şedinţă comună a Camerelor 

Parlamentului pentru care Birourile permanente reunite au stabilit că este necesară 

dezbaterea şi avizarea în şedinţe comune ale celor două comisii; 

  b) cererile de reexaminare a legilor adoptate în şedinţe comune şi a celor pentru care 

Guvernul şi-a angajat răspunderea; 

  c) alte documente.    

      (2) Birourile celor două comisii parlamentare vor propune, de comun acord, ordinea 

de zi a şedinţelor comune şi modul de desfăşurare. 

      (3) Convocarea şedinţelor comune se face de către preşedinţii comisiilor, cu cel puţin 

48 de ore înainte de data şedinţei, dacă potrivit procedurii de urgenţă, nu este necesar un 

termen mai scurt. 

      (4) Participarea deputaţilor şi senatorilor la şedinţa comună a comisiilor permanente 

sesizate în fond este obligatorie. 

      (5) Comisiile permanente reunite lucrează legal în prezenţa a jumătate plus unu din 

numărul parlamentarilor care le compun; hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus 

unu din numărul parlamentarilor prezenţi. 

      (6) Lucrările şedinţelor comune sunt conduse de preşedintele uneia dintre cele două 

comisii permanente sesizate în fond, conform acordului dintre cei doi preşedinţi. 



 11 

      (7) Lucrările şedinţelor comune sunt consemnate în procese-verbale sau în 

stenograme. 

      (8) Şedinţele comune ale comisiilor sunt publice. Cele două comisii, cu majoritatea 

membrilor prezenţi, pot decide, în funcţie de ordinea de zi, asupra caracterului 

dezbaterilor. 

      (9) Votul în comisiile reunite este, de regulă deschis. La propunerea oricărui membru, 

comisiile pot decide prin vot, ca anumite hotărâri, să fie supuse votului secret. 

      (10) Persoanele care nu sunt membre ale comisiilor permanente nu pot participa la 

vot. 

      (11) La şedinţele comune ale comisiilor permanente au dreptul să participe deputaţii 

şi senatorii, din alte comisii, care au făcut propuneri sau amendamente, precum şi 

reprezentanţi ai departamentelor legislative din cele două Camere. La solicitarea 

preşedinţilor comisiilor pot participa specialişti ai comisiilor respective şi specialişti ai 

Guvernului. 

      (12) Comisiile pot invita să participe la lucrări persoane interesate, specialişti ai unor 

autorităţi publice sau a unor instituţii specializate, reprezentanţi ai unor organizaţii 

neguvernamentale, reprezentanţi ai mass-media.    

      (13) Comisiile permanente ale celor două Camere, sesizate în fond, întocmesc un 

raport comun pe care îl transmit Biroului permanent al fiecărei Camere. Rapoartele se 

semnează de preşedinţii şi de secretarii comisiilor reunite. 

 

                                        2. Audierea membrilor Guvernului  

 

      Art.28. - (1) Comisiile permanente ale celor două Camere audiază, în şedinţă 

comună, candidatul pentru funcţia de ministru, a cărui activitate corespunde sferei de 

competenţă a Comisiei. 

      (2) În urma audierii, comisiile întocmesc un aviz consultativ comun. 

 

                                                            Capitolul V 

                                     Deontologia parlamentară, abateri şi sancţiuni 

 

      Art.29. - Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârşite de 

membrii Comisiei dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni: 

  a) încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle senatorilor, prevăzute în Constituţia 

României, republicată; 

  b) nerespectarea prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului Senatului, 

republicat, şi ale Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului; 

  c) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui 

demnitar în şedinţele comune sau ale biroului acesteia, ori în afara acestora, dar cu privire 

la exercitarea mandatului de senator şi de membru al Comisiei; 

  d) absentarea, nemotivată şi în mod repetat, de la lucrările Comisiei. 

 

      Art.30. - (1) Abaterile de la deontologia parlamentară ale membrilor Comisiei se 

sancţionează cu: 

  a) atenţionare verbală; 

  b) chemarea la ordine; 

  c) retragerea cuvântului; 

  d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei; 

      (2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) se constată şi se aplică de preşedintele Comisiei. 
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      Art.31. - (1) La prima abatere de la prezentul regulament, preşedintele Comisiei 

atenţionează verbal senatorul în culpă şi îl invită să respecte regulamentul. 

      (2) Senatorii care nesocotesc avertismentul verbal şi continuă să se abată şi să încalce 

grav regulamentul vor fi chemaţi la ordine. 

      (3) Preşedintele Comisiei poate, înainte de a chema la ordine un senator, să-l invite să 

îşi retragă sau să explice cuvântul sau expresia care a generat incidente şi care ar atrage 

aplicarea măsurii. 

      (4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă sau regretată, ori dacă explicaţiile date 

sunt apreciate de preşedinte sau de senatorul vizat ca satisfăcătoare, măsura nu se mai 

aplică. 

      (5) În cazul în care, după chemarea la ordine, senatorul continuă să se abată de 

regulament, preşedintele îi va putea retrage cuvântul, iar dacă persistă cu aceeaşi 

atitudine, îl poate îndepărta din sală. 

      (6) În cazul în care un senator săvârşeşte abateri deosebit de grave, preşedintele 

Comisiei va suspenda şedinţa şi va aduce cazul la cunoştinţa preşedintelui Senatului, care 

îl va supune Biroului permanent 

 

 

                                                                Capitolul VI 

                                                             Dispoziţii finale  

 

      Art.32. - (1) Prezentul regulament se adoptă, poate fi  modificat şi completat cu votul 

majorităţii membrilor săi ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor 

Regulamentului Senatului, republicat, şi ale Regulamentului activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

      (2) Forma adoptată a prezentului regulament se supune spre avizare Comisiei pentru 

regulament şi spre aprobare Biroului permanent.     

      (3) Pentru probleme ce exced dispoziţiilor prezentului regulament, Comisia se 

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

 

           

 

    Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi 

fond cinegetic din data de 20 martie 2018, cu unanimitate de voturi, şi a fost avizat în 

şedinţa Comisiei pentru regulament din 11 decembrie 2018 cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi.   

 

       
   H.Bp.nr.37/17 decembrie 2018                                                                  
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                                                                                                                                        Anexă   
 

                                                            REGULAMENTUL 

                                                de organizare şi funcţionare a 

                              Comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic                                               

 

                                                                            CUPRINS: 

     Conţinut  Nr.articole Nr.pagini 

 

Capitolul   I :  Organizarea  Comisiei 

1. Dispoziţii generale art.1 pag.2 

2. Componenţa Comisiei art.2 pag.2 

3. Conducerea Comisiei art.3 pag.2 

 

Capitolul  II :  Atribuţii 

1. Atribuţiile Comisiei art.4 pag.3-4 

2. Atribuţiile biroului Comisiei art.5 pag.4 

3. Atribuţiile preşedintelui Comisiei art.6 pag.5 

4. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei art.7 pag.5 

5. Atribuţiile secretarului Comisiei art.8 pag.5 

 

Capitolul  III :  Funcţionarea Comisiei 

 

      Subcapitolul I : Şedinţele Comisiei 

1. Convocarea şedinţelor art.9 pag.6 

2. Ordinea de zi art.10 pag.6 

3. Participarea la şedinţe art.11-14 pag.7 

4. Luările de cuvânt art.15 pag.7 

5. Votul în Comisie  art.16 pag.8 

6. Actele Comisiei art.17 pag.8 

 

      Subcapitolul II :   

                Procedura legislativă în Comisie art.18-25 pag.8-9 

 

 

      Subcapitolul III :  

  

                Controlul parlamentar art.26 pag.10 

 

Capitolul  IV :  Şedinţe comune 

1. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comune  art.27 pag.10-11 

2. Audierea membrilor Guvernului  art.28 pag.11 

 

Capitolul  V :  

  

 

                Deontologia parlamentară, abateri şi sancţiuni art.29-31 pag.11-12 

 

Capitolul  VI : 

                Dispoziţii finale art.32 pag.12 
 

 


