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Amendament la Regulamentul Activităților Comune ale Camerei Deputaților și Senatului 
 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

Regulament/alineat/punct 

Amendamentul propus Motivare 

1. 
Art. 94. - (1) Moțiunea de 
cenzură inițiată de cel puțin o 
pătrime din numărul total al 

deputaților și senatorilor se 
prezintă birourilor permanente 
și se comunică Guvernului de 
către președintele Camerei 
Deputaților, în ziua în care 
aceasta a fost depusă. Moțiunea 
de cenzură se prezintă în 
ședința comună a celor două 
Camere în cel mult 5 zile de la 

data depunerii. 

(2) Dezbaterea moțiunii de 
cenzură are loc după 3 zile de la 
data când a fost prezentată în 
ședința comună a celor două 
Camere. 

(3) Data și locul ședinței 
comune, împreună cu invitația 
de participare, se comunică 

Guvernului de către 
președintele Camerei 
Deputaților, cu 24 de ore înainte 
ca aceasta să aibă loc. 

Art.94 se completează cu un nou alineat,alin.(4), cu 
următorul cuprins:  
 

Art.94 – (4) Dacă moțiunea de cenzură nu este 
prezentată și dezbătută în Birourile Permanente 
Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților în cel 
puțin două ședințe consecutive, atunci ea va fi 
dezbătută direct în Plenul Reunit ale   Senatului și 
Camerei Deputaților. 

Necesitatea acestui alineat este dată 

de blocarea și încălcarea Constițuției 

României atunci când o moțiune de 

cenzură este blocată de o majoritate 

parlamentară formată dintr-o serie 

de partide. 

Conform articolului 113 din 

Constituția României, pentru a fi 

evitată o situație de a bloca 

procedurile parlamentare privind 

depunerea unei moțiuni de cenzură, 

se introduce această completare a 

art.94. 
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