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În data de 11 noiembrie 2010, Comisia pentru 

Regulament s-a întrunit pentru a discuta un proiect de 

Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de 52 de deputaţi ce aparţin grupurilor 

parlamentare PD-L, UDMR şi deputaţi independenţi, cu care 

comisia a fost sesizată de Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor cu adresa nr. PH CD 38 din data de 9 noiembrie 

2010 pentru  întocmirea raportul privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat 

Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, domnul 

deputat  Kötő Iosif care l-a înlocuit pe domnul deputat  

Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, domnul deputat 

Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţi, domnul 

deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar PNL şi domnul 
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deputat Varujan Pambuccian care a înlocuit-o pe doamna 

deputat Liana Dumitrescu – Grupul Minorităţilor Naţionale. 

De la lucrările comisiei a absentat : domnul 

deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul 

parlamentar PSD+PC. 

La lucrările comisiei a participat domnul deputat   

Gelu Vişan – deputat PD-L , în calitate de iniţiator, conform 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

Dl.preşedinte Iustin Cionca Arghir deschide 

lucrările Comisiei şi anunţă faptul că Comisia a fost sesizată 

de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor cu adresa 

nr. PH CD 38 din data de 9 noiembrie 2010, cu un proiect de 

Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de 52 de deputaţi ce aparţin grupurilor 

parlamentare PD-L, UDMR şi deputaţi independenţi,  pentru  

întocmirea raportul privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. La acest proiect de 

Hotărâre au fost depuse mai multe amendamente, printre 

iniţiatori se numără : doamna deputat Liana Dumitrescu – 

Grupul minorităţilor naţionale, domnul deputat Gelu Vişan – 

Grupul PD-L şi domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul PNL.  

Dl. dep. Dobre Ciprian : din punctul meu de 

vedere, activitatea Biroului permanent este blocată de dna 

Roberta Anastase, preşedinta Camerei Deputaţilor care se 

încăpăţânează să participe la şedinţele de birou şi de plen. 
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Blocarea se datorează dnei Roberta Anastse care participă la 

şedinţă, atunci când şedinţele sunt conduse de altcineva, 

activitatea Camerei continuă. 

Dl. dep. Kötő Iosif : grupul UDMR doreşte 

deblocarea situaţiei actuale, Parlamentul este garanţia 

statului de drept, susţinem iniţiativa privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Dl. dep. Eugen Nicolicea : conform Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.65 din 1994, Regulamentul Camerei 

Deputaţilor trebuie să conţină prevederi care să asigure 

desfăşurarea activităţii parlamentarilor. Dreptul de amânare 

a votului rezultă din căderea în desuetitudine. 

Dl. dep. Dobre Ciprian : toţi suntem datori ca 

această instituţie să funcţioneze, dar o desfăşurare 

rezonabilă a activităţii legislativului ,se circumscrie legii 

universală a aritmeticii, dar pănâ când 70  egal 170, cred că 

este un abuzz şi o încălcare a regulamentului şi a 

Constituţiei, o încălcare a bunului simţ şi a art.65 (4) din 

Constituţie. Pe ordinea de zi este proiectul de Hotărâre sau 

înscris fără acordul Biroului permanent. Aparatul Camerei 

Deputaţilor ar urma să se subordoneze deciziei Preşedintelui 

Camerei Deputaţilor. Conducerea de tip colegial este 

desfiinţată prin proiecte de modificare a regulamentului. Am 

consultat toate regulamentele Uniunii Europene, nu este 
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prevăzut ca preşedintele să se substituie Biroului 

permanent, peste proceduri parlamentare. 

Dl. dep. Varujan Pambuccian :în present, toate 

regulamentele şi Constituţia României, se tratează regula de 

bază, niciodată excepţiile. Ar trebui tratate şi excepţiile, 

regula să prevaleze. În cazul în care Biroul permanent nu se 

poate întruni, există un for deasupra - plenul este suveran. 

Cineva trebuie să emită către plen o solicitare, de către 

preşedintele Camere, plenul să se substituie situaţiei de 

excepţie, se substituie absenţei Biroului permanent pentru 

deblocarea lucrurilor. Cine transmite către plen, facem 

greşala fundamentală, nu rupem problema de poziţiile pe 

care le avem, de persoanele în cauză. Ar fi două situaţii : 

preşedintele Camerei Deputaţilor până când lucrurile se 

deblochează şi plenul atunci când Biroul permanent nu se 

întruneşte. Cred că la o gândire logică sunt de tratat două 

chestiuni : tratarea excepţiei, prin stabilirea decidentului 

când Biroul permanent nu se întruneşte preşedintele 

Camerei şi plenul însuşi şi un mecanism de limitare şi 

combatere a excepţiei. 

Dl. dep. Dobre Ciprian : excepţia invocată de dl. 

Varujan Pambuccian creată în ultimii 20 de ani, în care 

preşedintele Camerei Deputaţilor sfidează realitatea, 

consemnează în procesul verbal că legea sistemului de 

pensii trece cu 70 egal 170. PD.l trebuie să retragă sprijinul 
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preşedintelui Camerei Deputaţilor. Atunci când dl. Ioan 

Olteanu a condus şedinţele Biroul permanent, acestea au 

avut loc. Biroul permanent s-a ţinut până la votul final 

asupra legii pensiilor. 

Dl. dep. Varujan Pambuccian : pe procedură – 

propun ruperea instituţiei de personae, lucrurile să 

funcţioneze şi în cazul în care suntem la putere şi în opoziţie. 

Dl. dep. Eugen Nicolicea : propun să adoptăm 

principiile şi să le transpunem în articole de regulament. 

Blocajul este realizat datorită unor disfuncţionalităţi, nu se 

stabilesc termenele de sesizare a comisiilor, proiectul de 

program şi ordinea de  zi. Termenele prevăzute la art.69 

pentru propunerea legislativă sunt termene variabile,  dacă 

nu se întruneşte biroul nu se dă termen. Propun să fie 

prevăzute termene fixe. În Biroul permanent nu se dă bataia 

pe termene. Atribuţiile Biroului permanent de la art.31 să fie 

preluate de preşedinte, sau comitetul liderilor întocmeşte 

proiectul de  program şi ordinea de zi şi se aprobă de către 

plen. 

Dl. dep. Gelu Vişan : am un amendament pe care 

vreau să îl susţin :” După art.31 alin.(1) se introduce un 

alineat nou, alin.(11), cu următorul cuprins : „Materialele 

înscrise pe ordinea de zi a Biroului permanent, se aprobă 

sau se resping cu votul majorităţii celor prezenţi. La 

stabilirea cvorumului nu sunt avuţi în vedere membrii 
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Biroului permanent care nu participă la lucrări, întrucât au 

primit o altă însărcinare de la Biroul permanent sau de la 

plenul Camerei, precum şi membrii Biroului permanent care 

nu participă la lucrări din motive ce le sunt imputabile”. 

Amendamentul vizează   cazurile în care şedinţele Camerei 

sunt blocate prin neîntrunirea Biroului permanent. Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor devine un organ de 

conducere a Camerei, administrator la materiale, decizii 

administrative, funcţionarea Biroului permanent este 

necesară pentru comisiile  permanente, uşurează activitatea 

Camerei Deputaţilor. 

Dl. dep. Varujan Pambuccian : Biroul permanent 

dacă nu este în cvorum, care este excepţia, poate decide 

transmiterea pentru plen sau să decidă, de regulă. Dacă 

Biroul permanent este în cvorum decide, dacă nu este în 

cvorum propune plenului. 

Dl. dep. Eugen Nicolicea : la art.86 (1) proiectul 

ordinii de zi şi programul de lucru poate intra amendamentul 

dlui. Gelu Vişan, cu următoarea completare : “Art. 86. - (1) 

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru ale 

Camerei Deputaţilor pentru săptămâna următoare se 

întocmesc şi se transmit plenului de membrii Biroului 

permanent prezenţi la şedinţă. Nu există cvorum de lucru 

pentru şedinţele Biroului permanent. Se aplică regula de la 

alegeri – se calculează pentru cei care participă. 
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Dl. dep. Varujan Pambuccian : principiul general, 

decizia Biroului permanent în cvorum este o cutumă. 

Dl. dep. Gelu Vişan : conform regulamentului, în 

majoritatea celor prezenţi. Amendamentul deblochează 

activitatea, nu este iniţiat pentru preşedintele actual sau 

altul. 

Dl. dep. Dobre Ciprian : În România nu există 

organism parlamentar, politic, administrativ care în aceeaşi 

formă de organizare colegială să ia decizii fără cvorum. Orice 

modificare a regulametului nu substituie votului pe legea 

privind pensiile. Propun eliminarea proiectului de Hotărâre 

privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

iniţiată de dl. Mircea Toader. 

Dl. dep. Kötő Iosif : să respectăm principiile  de 

bază ale instituţiei, art.31 stabileşte principii pluraliste de 

democrate, propun modificarea propusă de dl. Nicolicea. 

Dl. dep. Varujan Pambuccian : Biroul permanent ia 

două tipuri de hotărâri : hotărâri transmise către plenul care 

decide sau hotărî care se opresc la nivelul Biroului 

permanent şi situaţia de excepţie, fără cvorum, ambele 

hotărâri să fie date de plen. Atunci când Biroul permanent 

nu este în cvorum să transmită  decizia pentru plen care 

decide. 
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Dl.preşedinte Iustin Cionca Arghir : art.31 să 

rămână nemodificat şi modificăm art.32 şi dăm putere celor 

care vin la muncă. 

Dl. dep. Dobre Ciprian : nu avem cum să luaţi 

atribuţiile Biroulu permanent către preşedintele Camerei, 

Biroul permanent este alcătuit potrivit rezultatelor din 

alegeri, Biroul nu este Consiliul judeţean. 

Dl. dep. Varujan Pambuccian : propunerea se facă 

de către Biroul permanent sau de preşedintele Camerei către 

plen care decide. Biroul permanent este în cvorum, decide şi 

dă la  plen, nu este în cvorum transmite plenului de decide 

deblocarea. 

Dl. dep. Gelu Vişan : amendamentul poate fi 

scurtat. “Materialele înscrise pe ordinea de zi a Biroului 

permanent, se aprobă sau se resping cu votul majorităţii 

celor prezenţi.” 

Dl. dep. Eugen Nicolicea : amendamentul dlui 

Vişan să fie completat : “Materialele înscrise pe ordinea de zi 

a Biroului permanent, se aprobă sau se resping cu votul 

majorităţii celor prezent cu excepţia cazului în care 

regulamentul prevede un alt cvorum de lucru sau de vot, în 

această situaţie materialele se transmit plenului care 

decide”. 

Dl. dep. Dobre Ciprian : Biroul permanent a 

funcţionat 20 de ani. Aceste propuneri sunt deasupra 
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democraţiei, libertăţii şi moralităţii. Propune amânare pentru 

marţi, săptămâna viitoare pentru o formulare.  

Dl.preşedinte Iustin Cionca Arghir : a supus la vot 

amendamentele depuse privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor : amendamentele 

iniţiate de doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul 

minorităţilor naţionale : 3 voturi pentru (dl. dep. Iustin 

Cionca Arghir , dl. dep. Eugen Nicolicea şi dl. dep. Kötő 

Iosif), 1 abţinere (dl. dep. Varujan Pambuccian) şi 1 vot 

împotrivă (dl. dep. Dobre Ciprian), amendamentul depus de 

domnul deputat Gelu Vişan – Grupul PD-L :4 voturi pentru 

(dl. dep. Iustin Cionca Arghir , dl. dep. Eugen Nicolicea, dl. 

dep. Kötő Iosif şi dl. dep. Varujan Pambuccian) şi 1 vot 

împotrivă (dl. dep. Ciprian Dobre şi amendamentul domnul 

deputat Ciprian Dobre – Grupul PNL : 3 voturi împotrivă (dl. 

dep. Iustin Cionca Arghir,  dl. dep. Varujan Pambuccian şi dl. 

dep. Kötő Iosif) şi 2 voturi pentru : (dl. dep. Ciprian Dobre şi 

dl. dep. Eugen Nicolicea). 

În urma dezbaterilor, raportul a fost aprobat cu 4 

voturi pentru (domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul 

parlamentar PD-L, domnul deputat  Kötő Iosif– Grupul 

parlamentar UDMR, domnul deputat Eugen Nicolicea – 

Grupul deputaţilor independenţi  şi domnul deputat Varujan 

Pambuccian - Grupul Minorităţilor Naţionale) şi 1 vot 

împotrivă (domnul deputat Ciprian Dobre – PNL).  
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 Ca urmare a acestui fapt, Comisia pentru 

Regulament supune plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi  adoptare raportul  privind modificarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor.  

 

 

 

S E C R E T A R, 

Ciprian DOBRE 
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