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                                                      REGULAMENTUL 
                                                de organizare şi funcţionare a  
                                          Comisiei pentru drepturile omului,  
                                      egalitate de şanse, culte şi minorităţi    
                                   
   
 
                                                                    Capitolul I  
                                                          Organizarea Comisiei 
 
                                                          1. Dispoziţii  generale 
 
            Art.1. - Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 
minorităţi denumită în continuare Comisia. 
 
                                                  2. Durata funcţionării Comisiei 
 
            Art.2. - (1) Comisia estre structura internă de lucru a Senatului, 
constituită pentru pregătirea activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de 
control parlamentar, precum şi pentru îndeplinirea altor atribuţii, la sesizarea 
Biroului permanent sau potrivit hotărârilor plenului Senatului, în domeniul său 
de activitate. 
            (2) Comisia îşi desfăşoară activitatea pe toată durata mandatului 
Senatului. 
 
                                                    3. Componenţa Comisiei 
 
            Art.3. - (1) Numărul locurilor în Comisie, ce revine fiecărui grup 
parlamentar, 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. În cazul în care unul dintre membri 
Comisiei demisionează sau este exclus din grupul parlamentar care l-a propus, 
grupul parlamentar respectiv poate propune un alt reprezentant. Propunerea se 
supune la vot în plenul Senatului. 
            (2) Propunerile nominale se anunţă de către liderii grupurilor 
parlamentare în termenul stabilit de Biroul permanent, cu observarea 
principiului consacrat de art.16 alin.(3) teza a doua din Constituţia României, 
republicată. 
            (3) Liderii grupurilor parlamentare pot anunţa oricând decizia grupului de 
a opera schimbări între membri grupului privind apartenenţa la Comisie, cu 
respectarea numărului total al membrilor Comisiei, a numărului de reprezentanţi 
ai grupului respectiv şi a prevederilor din Regulamentul Senatului, republicat. 
Schimbările se supun votului Senatului.  
            (4) Componenţa 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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                                                                      Capitolul II  
                                                                        Atribuţii   
 
                                                        1. Atribuţiile Comisiei 
 
            Art.4. - (1) Comisia are următoarele atribuţii: 
    a) examinează proiecte de lege şi propuneri legislative care vizează drepturile 
omului, minorităţile naţionale, cultele religioase şi egalitatea de şanse şi 
tratament între bărbaţi şi femei, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor; 
    b) solicită rapoarte, informaţii şi documente de la autorităţile publice; 
efectuează anchete parlamentare la solicitarea Biroului permanent, căruia îi 
prezintă raport; 
    c) controlează modul în care ministerele de resort şi celelalte organe ale 
administraţiei publice respectă drepturile omului, ale minorităţilor naţionale şi 
ale cultelor religioase, precum şi principiul egalităţii de şanse, a tratamentului 
între bărbaţi şi femei, în domeniile lor specifice de activitate; 
    d) dezbate şi hotărăşte asupra altor probleme, la sesizarea Biroului permanent; 
    e) invită să participe la dezbateri specialişti sau reprezentanţi ai autorităţilor 
publice; 
    f) constituie subcomisii şi stabileşte competenţa şi sarcinile acestora; 
    g) la propunerea preşedintelui desemnează unul sau mai mulţi raportori dintre 
membri săi asupra iniţiativei legislative; 
    h) poate ţine şedinţe comune cu alte comisii parlamentare, în vederea 
redactării unui raport comun; 
    i) poate iniţia anchete parlamentare, în limitele şi condiţiile prevăzute în 
Regulamentul Senatului, republicat; 
    j) decide asupra modului de soluţionare a petiţiilor care i-au fost repartizate de 
Biroul permanent sau care sunt adresate direct spre examinare; 
    k) în cazul şedinţelor comune cu comisia similară din Camera Deputaţilor, 
hotărârile se iau în conformitate cu Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
    l) audiază, în şedinţă comună cu comisia similară a Camerei Deputaţilor sau cu 
alte comisii permanente ale Senatului sau ale Camerei Deputaţilor, candidaţii 
pentru funcţia de ministru, în ale cărui atribuţii intră reglementarea drepturilor 
omului, a egalităţii de şanse, cultelor şi minorităţilor naţionale; 
    m) întocmeşte, în vederea supunerii dezbaterii şi adoptării Senatului, rapoarte 
privind numirile, confirmările sau avizele pentru numiri în funcţii, care, potrivit 
Constituţiei şi legii, se fac de către Senat. 
            (2) În vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, Comisia dezbate şi 
analizează proiecte şi propuneri legislative cu privire la:   
    a) eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criterii de sex, rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, 
cultură, situaţie socio-economică, statut marital, dizabilităţi; 
    b) eliminarea tuturor formelor de discriminare care au ca scop sau efect 
restrângerea sau înlăturarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
sau a altor drepturi recunoscute de lege în viaţa politică, economică, socială, 
culturală sau în alte domenii; 
    c) îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate, combaterea violenţei împotriva 
femeilor, prevenirea şi combaterea traficului de persoane umane; 
    d) integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în 
fundamentarea iniţiativelor legislative, a politicilor publice şi a programelor 
naţionale; 
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    e) promovarea unei reprezentări echilibrate între femei şi bărbaţi în viaţa 
politică şi publică, promovarea egalităţii de şanse, inclusiv egalitatea dintre femei 
şi bărbaţi cu privire la oportunităţile de pe piaţa muncii şi tratament la locul de 
muncă; 
    f) eliminarea oricărui stereotip privind rolurile femelilor şi bărbaţilor la toate 
nivelurile şi în toate formele de educaţie.  
 
 
                                                        2. Biroul Comisiei 
 
            Art.5. - (1) Comisia este condusă de un birou compus din: un preşedinte, 
un vicepreşedinte şi un secretar. 
            (2) Un senator poate face parte din biroul de conducere al unei singure 
comisii permanente. 
            (3) Propunerile nominale pentru funcţiile din biroul Comisiei se fac, prin 
lider, de grupurile parlamentare cărora le-au fost atribuite, cu observarea 
principiului prevăzut de art.16 alin.(3) teza a doua din Constituţia României, 
republicată. 
            (4) Revocarea unui membru al biroului Comisiei se face de către grupul 
parlamentar care l-a desemnat. 
            (5) Pierderea calităţii de membru al unui grup parlamentar atrage 
încetarea de drept a funcţiei de conducere în cadrul comisiei permanente. 
            (6) Locurile vacante din biroul Comisiei sunt ocupate numai de către 
senatori aparţinând grupului parlamentar căruia i-a fost atribuită funcţia 
respectivă, nominalizaţi de liderul grupului, potrivit prevederilor din 
Regulamentul Senatului, republicat. 
 
 
                                            3. Atribuţiile biroului Comisiei 
                       
            Art.6. - Biroul Comisiei întocmeşte propuneri, pe care le supune votului, 
privind: 
    a) proiectul ordinii de zi a fiecărei şedinţe; 
    b) sarcinile ce revin fiecărui senator, în cadrul Comisiei; 
    c) constituirea de subcomisii şi stabilirea atribuţiilor acestora; 
    d) organizarea de şedinţe, de consultări sau audieri pe diverse teme din 
domeniul de activitate a Comisiei; 
    e) 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; 
    f) alte măsuri ce interesează bunul mers al activităţilor Comisiei. 
 
 
                                      4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei 
 
            Art.7. - (1) Preşedintele Comisiei asigură reprezentarea acesteia în 
raporturile cu Biroul permanent, Comitetul liderilor şi celelalte comisii. 
            (2) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  
    a) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei; 
    b) invită, din proprie iniţiativă sau la solicitarea membrilor Comisiei, să 
participe la lucrările acesteia şi persoane din afara ei, dacă interesele lucrărilor 
respective o cer; 
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    c) poate participa sau desemna să participe un alt reprezentant al Comisiei la 
şedinţele comisiilor care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru 
Comisie; 
    d) propune unul sau mai mulţi raportori, pentru întocmirea rapoartelor sau a 
avizelor Comisiei; 
    e) verifică cvorumul de şedinţă, iar în cazul în care acesta nu este realizat, 
suspendă şedinţa şi anunţă ziua şi ora de reluare a lucrărilor; 
    f) veghează la respectarea prezentului regulament, a Regulamentului 
Senatului, republicat, precum şi la menţinerea ordinii în sala de şedinţe; 
    g) acordă cuvântul, are dreptul de a limita durata luărilor de cuvânt, precum şi 
de a retrage cuvântul, în condiţiile prezentului regulament; 
    h) propune Comisiei încheierea dezbaterii unor probleme aflate în discuţie; 
    i) poate cere Guvernului şi celorlalte organe ale administraţiei publice 
informaţii şi documente, în cadrul controlului parlamentar al activităţii acestora, 
exercitat de Senat; 
    j) conduce şedinţe comune ale comisiilor permanente de specialitate, conform 
acordului între preşedinţi; 
    k) stabileşte, de comun acord cu preşedintele comisiei permanente de 
specialitate a Camerei Deputaţilor, termenele de redactare a documentelor cu 
care comisiile sunt sesizate de către Birourile permanente reunite; 
    l) împuterniceşte membri ai Comisiei pentru a asculta persoanele condamnate 
în incinta penitenciarului, în temeiul art.51 alin.(2) lit. b) din Legea nr.254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal; 
    m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Regulamentul Senatului, republicat, 
sau stabilite prin votul majorităţii membrilor acesteia; 
    n) numeşte din cadrul personalului tehnic de specialitate, cu studii juridice, un 
coordonator al activităţii acestuia. 
 
 
                                      5. Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei 
 
            Art.8. - Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte, în lipsa sau la cererea 
preşedintelui, atribuţiile acestuia, precum şi alte atribuţii prevăzute de prezentul 
regulament sau stabilite prin votul Comisiei. 
 
 
                                          6. Atribuţiile secretarului Comisiei 
 
            Art.9. - 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 actelor Comisiei; 
    d) numără voturile exprimate în şedinţele Comisiei; 
    e) urmăreşte întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;        
    f) contrasemnează actele Comisiei; 
    g) supraveghează personalul de specialitate al acesteia, însărcinat cu evidenţa 
şi păstrarea documentelor Comisiei; 
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau 
stabilite prin votul acesteia. 
     
 



 6 

 
 
 
                                                                  Capitolul III  
                                            Organizarea şi funcţionarea Comisiei   
 
                                                      1. Convocarea şedinţelor 
 
            Art.10. - (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face de preşedintele 
acesteia sau, în lipsa sa, de un membru al biroului Comisiei, potrivit programului 
de lucru al Senatului. 
            (2) Şedinţele Comisiei pot avea loc în acelaşi timp cu cele ale plenului, 
numai cu aprobarea Senatului. 
            (3) În afara programului de lucru, 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. 
 
 
                                                      2. Publicitatea şedinţelor  
 
            Art.11.  - (1) La şedinţele Comisiei pot asista reprezentanţi ai presei. 
            (2) În interesul desfăşurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la 
dezbateri specialişti sau reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai unor 
organizaţii neguvernamentale. 
            (3) Condiţiile în care reprezentanţii mijloacelor de informare în masă au 
acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia. 
 
         
                                                  3. Participarea la şedinţe 
 
            Art.12. - (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 membri 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 cel 
puţin 2 zile înainte. 
            (3) În interesul desfăşurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la 
dezbateri reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale sau specialişti în 
domeniul de interes al dezbaterilor.  
            (4) Biroul Comisiei hotărăşte condiţiile şi limitele participării personalului 
de specialitate al Senatului la şedinţele Comisiei. 
 
     
                                                      4. Şedinţe comune 
  
            Art.13. - Comisia poate ţine şedinţe comune cu alte comisii permanente. 
În asemenea situaţii, Biroul permanent hotărăşte dacă raportul sau avizul lor este 
comun. 
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                                                        5. Hotărârile Comisiei 
 
            Art.14. - (1) Comisia lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. 
            (2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
În caz de paritate, votul se reia. 
            (3) Comisia decide asupra caracterului deschis sau secret al votului. 
 
  
                                                          6. Votul în Comisie 
 
            Art.15. - (1) Votul în Comisie este deschis.  
            (2) Comisia poate decide ca anumite hotărâri să fie luate prin vot secret. 
            (3) La propunerea oricărui membru, votul deschis se consemnează 
nominal în procesul-verbal sau în stenogramă. 
            (4) Avizele, rapoartele şi proiectele de hotărâre cu privire la numirea sau 
alegerea în funcţii se adoptă, de regulă, prin vot secret cu buletine de vot. 
 
 
                                                            7. Competenţa 
 
            Art.16. - (1) În cazul în care Comisia se consideră competentă cu privire 
la un proiect de lege, o propunere legislativă sau un amendament trimise de 
Biroul permanent altei comisii, solicită Biroului permanent să îi fie transmise 
spre avizare sau pentru întocmirea raportului. 
            (2) În cazul în care Comisia consideră că un proiect de lege sau o 
propunere legislativă este de competenţa pe fond a altei comisii, poate cere 
Biroului permanent transmiterea lor către aceea comisie, în termen de cel mult 5 
zile de la înregistrarea la Comisie. 
 
 
                                                        8. Rapoarte, avize 
 
            Art.17. - (1) După încheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrării aflate în 
examinare, Comisia desemnează, la propunerea preşedintelui, unul sau mai mulţi 
raportori, dintre membri săi. 
            (2) Raportorii se îngrijesc de întocmirea raportului sau avizului Comisiei, 
care va fi supus aprobării acesteia, prin vot. 
            (3) Rapoartele şi avizele cuprind, pe lângă opinia majorităţii membrilor 
Comisiei, şi părerile contrare, motivate, ale celorlalţi senatori din Comisie, la 
cererea expresă a acestora.  
 
                                                              9. Termene 
 
            Art.18. - (1) În cazul în care Comisia este sesizată pe fond, Biroul 
permanent stabileşte un termen în care să-i fie remise, acesteia, avizul sau avizele 
celorlalte comisii care examinează proiectul de lege sau propunerea legislativă. 
            (2) În cazul nerespectării acestui termen, Comisia poate redacta raportul 
fără a mai aştepta avizul sau avizele respective. 
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                                                    10. Conţinutul rapoartelor 
 
            Art.19. - (1) Rapoartele elaborate de către Comisie fac referiri la avizele 
celorlalte comisii care au examinat proiectul, la avizul Consiliului Legislativ şi la 
toate amendamentele primite. În cazul propunerilor respinse, se menţionează 
motivele avute în vedere.  
            (2) Raportul Comisiei cuprinde propuneri argumentate privind admiterea 
fără modificări a actului examinat, respingerea acestuia sau admiterea lui, cu 
modificări şi/sau completări se înaintează Biroului permanent. 
            (3) În toate cazurile, raportul cuprinde, în anexe distincte, amendamentele 
admise şi cele respinse de Comisie, cu motivarea corespunzătoare, precizând 
Camera decizională pentru fiecare amendament admis sau respins. 
            (4) În cazul în care Comisia examinează pe fond mai multe proiecte de 
lege şi propuneri legislative care au acelaşi obiect de reglementare, întocmeşte un 
singur raport de admitere, cu respectarea prevederilor alin.(1)-(3). 
            (5) Pentru fiecare dintre celelalte proiecte de lege sau propuneri legislative 
se întocmeşte raport de respingere.  
            (6) Prevederile alineatelor precedente se aplică şi ordonanţelor 
Guvernului, cu obligaţia de a fi prevăzute în raport şi măsurile necesare cu privire 
la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţelor soluţionate. 
 
                                          11. Documentele emise de Comisie  
 
            Art.20. - (1) Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale de 
şedinţă şi pot fi stenografiate sau înregistrate, după caz. Procesele-verbale se 
arhivează.  
            (2) Orice senator poate lua cunoştinţă de actele şi documentele remise 
Comisiei, cu încuviinţarea biroului acesteia, fără strămutarea lor şi fără ca 
lucrările Comisiei să fie stânjenite. 
            (3) Actele şi documentele Comisiei pot fi consultate şi de alte persoane 
interesate, altele decât membri Senatului, numai cu aprobarea biroului Comisiei. 
            (4) Toate actele şi documentele emise de Comisie se semnează de 
preşedinte şi de secretar.  
 
                                  12. Anchete parlamentare în cadrul Comisiei 
 
            Art.21. - (1) Comisia poate iniţia o anchetă parlamentară, în limitele 
competenţelor sale materiale, privitoare la activitatea desfăşurată de un minister 
sau de altă autoritate publică centrală ori instituţie de sub autoritatea acestora. 
            (2) Pentru a obţine încuviinţarea, Comisia prezintă o cerere scrisă, 
temeinic motivată, adoptată cu votul majorităţii membrilor săi, în care sunt 
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 sunt 
suportate din bugetul Senatului, cu aprobarea Biroului permanent. 
            (5) Prezenţa la audieri este obligatorie. Persoanele care, cu rea-credinţă, 
nu răspund solicitărilor comisiilor Senatului sunt sancţionate, potrivit legii.  
            (6) Nu pot fi puse întrebări privind viaţa personală a celui audiat sau a 
familiei acestuia. 
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                                                  13. Perioada de activitate 
 
            Art.22. - (1) Comisia îşi desfăşoară lucrările în timpul sesiunilor 
Senatului, conform programului adoptat de plenul Senatului. 
            (2) Comisia poate să-şi desfăşoare activitatea şi în perioada vacanţei 
parlamentare, la solicitarea sau cu acordul Biroului permanent. 
 
 
                                                          14. Ordinea de zi 
 
            Art.23. - Proiectul ordinii de zi a şedinţelor se întocmeşte de biroul 
Comisiei, se spune spre aprobare acesteia şi se adoptă cu votul majorităţii 
senatorilor prezenţi. 
 
 
                                                  15.  Dezbaterile în Comisie 
 
            Art.24. - (1) Pentru dezbaterea generală a proiectului de lege sau a 
propunerii legislative, preşedintele Comisiei dă cuvântul senatorilor, în ordinea 
înscrierii la cuvânt. 
            (2) Iniţiatorul proiectului de lege sau al propunerii legislative ori, după 
caz, reprezentantul acestuia, are dreptul să ia cuvântul înainte de încheierea 
dezbaterii generale. 
            (3) În faza dezbaterii generale a proiectului de lege sau a propunerii 
legislative nu pot fi propuse amendamente. 
            (4) Comisia trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege sau a 
propunerii legislative. La discutarea fiecărui articol, senatorii pot lua cuvântul 
pentru a exprima punctul de vedere al grupului parlamentar din care fac parte 
sau al lor personal. 
            (5) Prin luările de cuvânt pot fi propuse amendamente la textul proiectului 
de lege sau al propunerii legislative. 
            (6) Discutarea amendamentelor începe cu cele care propun eliminarea 
textelor cuprinse în articolul supus dezbaterii şi continuă cu cele privind 
modificarea sau completarea acestora. În cazul în care există mai multe 
propuneri de modificare de acelaşi fel, ele se supun la vot în ordinea în care au 
fost prezentate. Comisia se pronunţă, prin vot, asupra fiecărui amendament, în 
afară de cazul în care, prin adoptarea unuia, se exclude acceptarea celorlalte. 
 
 
                                          16. Conducerea şedinţelor Comisiei 
 
            Art.25. - (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. Ea veghează la respectarea regulamentului şi la menţinerea ordinii 
în sala de şedinţe. 
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                                                      17. Luările de cuvânt 
  
            Art.26. - (1) Senatorii iau cuvântul cu încuviinţarea preşedintelui 
şedinţei. 
            (2) Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în 
funcţie de subiectul dezbaterilor, sau să propună sistarea discuţiilor. 
            (3) Senatorii şi celelalte persoane care iau cuvântul sunt obligaţi să se 
refere exclusiv la chestiunea pentru care s-au înscris la cuvânt. În caz contrar, 
preşedintele le atrage atenţia şi, dacă nu se conformează, le retrage dreptul la 
cuvânt. 
            (4) Preşedintele Comisiei poate da cuvântul oricând unui senator pentru a 
răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl priveşte, limitând timpul 
acordat în acest scop. 
            (5) Este interzisă proferarea de insulte sau de calomnii în timpul 
lucrărilor sau în sala de şedinţe. 
 
 
                                                            18. Petiţii 
 
            Art.27. - (1) Oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii Comisiei. Petiţiile 
sunt prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul petiţionarului sau al 
unuia dintre petiţionari. 
            (2) 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. Pentru celelalte petiţii, Comisia decide, în cel 
mult 10 zile de la înregistrarea lor, dacă le trimite unei autorităţi publice 
competente ori le clasează. În cazuri deosebite, problema ce face obiectul petiţiei 
se prezintă Senatului. 
       
 
                                                          19. Absenţe 
 
            Art.28. - 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. 
 
 
                              20. Deontologia parlamentară, abateri şi sancţiuni 
 
            Art.29. - (1) Constituie abateri disciplinare săvârşite de senatori 
următoarele fapte dacă, potrivit legii, nu constituie infracţiuni: 
    a) încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle senatorilor, prevăzute de 
Constituţie şi de Legea privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor; 
    b) încălcarea jurământului de credinţă; 
    c) nerespectarea prevederilor Regulamentului Senatului şi ale Regulamentului 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
    d) exercitarea abuzivă a mandatului de senator; 
    e) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a 
altui demnitar în şedinţele de plen, de comisii sau de birou ori în afara acestora, 
dar cu privire la exercitarea mandatului de senator; 
    f) absentarea nemotivată şi în mod repetat de la lucrările Senatului. 
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            (2) Abateri de la deontologia parlamentară se sancţionează cu: 
    a) atenţionare; 
    b) chemare la ordine; 
    c) retragerea cuvântului; 
    d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei; 
    e) avertismentul public-scris. 
            (3) Preşedintele Comisiei poate, înainte de a chema la ordine un senator, 
să îl invite să-şi retragă sau să explice cuvântul sau atitudinea care a generat 
incidente şi care ar atrage aplicarea măsurii. 
            (4) Dacă atitudinea sau expresia întrebuinţată a fost retrasă sau regretată, 
ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, măsura 
nu se aplică.  
            (5) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal sau stenograma 
şedinţei. 
            (6) În cazul în care, după chemarea la ordine, senatorul continuă să se 
abată de la regulament, preşedintele Comisiei îi poate retrage cuvântul, iar dacă 
persistă, îl va îndepărta din sală. 
            (7) În cazul în care un senator săvârşeşte abateri deosebit de grave, 
preşedintele Comisiei suspendă şedinţa şi aduce cazul la cunoştinţa preşedintelui 
Senatului. 
 
 
 
                                                                  Capitolul IV  
                                                            Dispoziţii finale   
 
                                              
            Art.30. - (1) Prezentul regulament se completează cu prevederile 
Regulamentului Senatului, republicat, sau, după caz, cu ale Regulamentului 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor Comisiei.  
            (2) Prezentul regulament poate fi modificat cu votul majorităţii membrilor 
săi ori de cât ori este necesar, cu respectarea prevederilor Regulamentului 
Senatului, republicat.  
            (3) Prezentul regulament este supus spre aprobare Biroului permanent, pe 
baza raportului Comisiei pentru regulament. 
              
 
                                                                                                                                       
 
         
 
 
 
 
 
        H.Bp.7/2020  
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                                                                                                                                          Anexă         
                                         
                                                          REGULAMENTUL 

                                                            de organizare şi funcţionare a  
                    Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi      
    
                                                     CUPRINS: 
         Conţinut  Nr.articole Nr.pagini 
 
Capitolul  I :    Organizarea  Comisiei 
1. Dispoziţii generale art.1 pag.2 
2. Durata funcţionării Comisiei art.2 pag.2 
3. Componenţa Comisiei art.3 pag.2 
 
Capitolul  II :   Atribuţii 
1.    Atribuţiile Comisiei art.4 pag.3-4 
2.    Biroul Comisiei art.5 pag.4 
3.    Atribuţiile biroului Comisiei art.6 pag.4 
4.    Atribuţiile preşedintelui Comisiei art.7 pag.4-5 
5.    Atribuţiile vicepreşedintelui Comisiei art.8 pag.5 
6.    Atribuţiile secretarului Comisiei art.9 pag.5 
 
Capitolul  III :  Organizarea şi funcţionarea Comisiei 
1.    Convocarea şedinţei art.10 pag.6 
2.    Publicitatea şedinţelor art.11 pag.6 
3.    Participarea la şedinţe  art.12 pag.6 
4.    Şedinţe comune art.13 pag.6 
5.    Hotărîrile Comisiei art.14 pag.7 
6.    Votul în Comisie art.15 pag.7 
7.    Competenţa art.16 pag.7 
8.    Rapoarte, avize art.17 pag.7 
9.    Termene  art.18 pag.7 
10.  Conţinutul rapoartelor  art.19 pag.8 
11.  Documentele emise de Comisie art.20 pag.8 
12.  Anchete parlamentare în cadrul Comisiei art.21 pag.8 
13.  Perioada de activitate art.22 pag.9 
14.  Ordinea de zi art.23 pag.9 
15.  Dezbaterile în Comisie art.24 pag.9 
16.  Conducerea şedinţelor Comisiei art.25 pag.9 
17.  Luările de cuvânt art.26 pag.10 
18.  Petiţii art.27 pag.10 
19.  Absenţe art.28 pag.10 
20.  Deontologia parlamentară, abateri şi sancţiuni art.29 pag.10-11 
 
Capitolul  IV :   
                          Dispoziţii finale art.30 pag.11 
 

 
 


