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În data de 17 august 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a aproba un proiect de 

Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L,  

domnul deputat Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – 

Grupul parlamentar PSD+PC, domnul deputat Dobre Ciprian – Grupul parlamentar PNL şi doamna deputat Liana 

Dumitrescu – Grupul minorităţilor naţionale.  

În urma dezbaterilor,  proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost aprobate cu 3 voturi pentru 

(domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L,  domnul deputat Varga Attila – Grupul 

parlamentar UDMR şi doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul minorităţilor naţionale)  şi 2 voturi împotrivă 
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(domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PCşi domnul deputat Dobre Ciprian – 

Grupul parlamentar PNL). 

  Ca urmare a acestui fapt, Comisia pentru Regulament supune plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi  adoptare raportul şi  proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
Nr. 
Crt. 

Text vigoare Amendamente şi autorul Motivare 

1. Art. 20. (3) Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor este format în urma 
negocierilor dintre liderii grupurilor 
parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică a Camerei 
Deputaţilor, aşa cum rezultă din 
constituirea iniţială a grupurilor 
parlamentare. 
 

Art. 20. (3) Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor este format în urma 
negocierilor dintre liderii grupurilor 
parlamentare, respectându-se configuraţia 
politică a Camerei Deputaţilor. În cazul 
constituirii  unui grup de deputaţi 
independenţi, având un număr de 
minim 10 deputaţi, componenţa 
Biroului permanent se renegociază 
conform noi configuraţii politice a 
Camerei Deputaţilor începând cu 
următoarea sesiune. Grupului 
parlamentar constituit din deputaţii 
independenţi îi poate reveni un singur 
reprezentant în Biroul permanent. 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Apariţia unui nou grup 
parlamentar presupune 
modificarea 
configuraţiei politice a 
Camerei Deputaţilor. 
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2. Art. 23. - (1) Alegerea vicepreşedinţilor, 
a secretarilor şi a chestorilor care 
compun Biroul permanent se face la 
propunerea grupurilor parlamentare, în 
conformitate cu ponderea acestora 
potrivit configuraţiei politice iniţiale a 
Camerei Deputaţilor şi negocierii 
liderilor grupurilor parlamentare.  

 

Art. 23. - (1) Alegerea vicepreşedinţilor, a 
secretarilor şi a chestorilor care compun 
Biroul permanent se face la propunerea 
grupurilor parlamentare, în conformitate 
cu ponderea acestora potrivit configuraţiei 
politice iniţiale a Camerei Deputaţilor şi 
negocierii liderilor grupurilor 
parlamentare, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art.20 
alin.(3). 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Pentru corelare cu 
art.20 alin.(3). 

3. Art. 23. (2) În vederea depunerii 
propunerilor, Camera Deputaţilor aprobă 
numărul de locuri din Biroul permanent, 
negociat de liderii grupurilor 
parlamentare, aşa cum revin, pe funcţii, 
grupurilor parlamentare constituite 
potrivit configuraţiei politice iniţiale a 
Camerei Deputaţilor.  

 

Art. 23. (2) În vederea depunerii 
propunerilor, Camera Deputaţilor aprobă 
numărul de locuri din Biroul permanent, 
negociat de liderii grupurilor 
parlamentare, aşa cum revin, pe funcţii, 
grupurilor parlamentare constituite potrivit 
configuraţiei politice iniţiale a Camerei 
Deputaţilor, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art.20 
alin.(3). 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Pentru corelare cu 
art.20 alin.(3). 

4. Art. 37. - Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare este alcătuit din liderii 
grupurilor parlamentare constituite 

Art. 37. Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare este alcătuit din liderii 
grupurilor parlamentare constituite 

Apariţia unui grup 
parlamentar nou 
determină modificarea 
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conform configuraţiei politice iniţiale şi 
are următoarele atribuţii: 

 

conform configuraţiei politice a Camerei 
şi are următoarele atribuţii: 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

configuraţiei politice a 
Camerei. 

5. Art. 38. - (1) Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare hotărăşte cu 
majoritatea rezultată din ponderea 
votului fiecărui membru prezent. 
Ponderea este dată de proporţia grupului 
parlamentar reprezentat de lider în 
numărul total al deputaţilor, conform 
configuraţiei politice iniţiale. 

 

Art. 38. - (1) Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare hotărăşte cu 
majoritatea rezultată din ponderea votului 
fiecărui membru prezent. Ponderea este 
dată de proporţia grupului parlamentar 
reprezentat de lider în numărul total al 
deputaţilor, conform configuraţiei politice 
a Camerei. 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Apariţia unui grup 
parlamentar nou 
determină modificarea 
configuraţiei politice a 
Camerei. 

6. Art. 41. - (1) Alcătuirea comisiilor 
Camerei Deputaţilor se face cu 
respectarea configuraţiei politice 
iniţiale a acesteia. 

 

Art. 41. - (1) Alcătuirea comisiilor 
Camerei Deputaţilor se face cu respectarea 
configuraţiei politice a acesteia. 

 

 

 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Pentru punerea in 
acord cu prevederile 
art.64 alin.(5) din 
Constitutie: 
“Birourile permanente 
şi comisiile 
parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
fiecărei Camere. 
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7. Art. 43. - (1) Numărul membrilor 
fiecărei comisii a Camerei Deputaţilor 
este stabilit, prin acordul liderilor 
grupurilor parlamentare, cu respectarea 
configuraţiei politice iniţiale a Camerei 
Deputaţilor. 

 

Art. 43. - (1) Numărul membrilor fiecărei 
comisii a Camerei Deputaţilor este stabilit, 
prin acordul liderilor grupurilor 
parlamentare, cu respectarea configuraţiei 
politice a Camerei Deputaţilor. 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Pentru punerea in 
acord cu prevederile 
art.64 alin.(5) din 
Constitutie: 
“Birourile permanente 
şi comisiile 
parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
fiecărei Camere. 

8. Art. 44. - Dacă grupurile parlamentare 
nu ajung la un acord asupra componenţei 
uneia sau a mai multor comisii, Biroul 
permanent supune spre aprobare şi 
Camera Deputaţilor hotărăşte, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, asupra 
candidaturilor susţinute de fiecare dintre 
grupurile parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică iniţială a Camerei. 

 

Art. 44. - Dacă grupurile parlamentare nu 
ajung la un acord asupra componenţei 
uneia sau a mai multor comisii, Biroul 
permanent supune spre aprobare şi 
Camera Deputaţilor hotărăşte, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, asupra 
candidaturilor susţinute de fiecare dintre 
grupurile parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică a Camerei. 

Autori : dl. Iustin Cionca Arghir – deputat 
PD-L şi dl. Varga Attila – deputat UDMR 

Pentru punerea in 
acord cu prevederile 
art.64 alin.(5) din 
Constitutie: 
“Birourile permanente 
şi comisiile 
parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
fiecărei Camere.” 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 

   IUSTIN CIONCA-ARGHIR           VARGA ATTILA



 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

Articol unic – Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a I-a, nr.50 din 25 februarie 1994, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează : 
 

1. Alineatul (3) al articolui 20 va avea următorul cuprins: 
  “(3) Biroul permanent al Camerei Deputaţilor este format în urma 
negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică a Camerei Deputaţilor. În cazul constituirii  unui grup 
de deputaţi independenţi, având un număr de minim 10 deputaţi, 
componenţa Biroului permanent se renegociază conform noi configuraţii 
politice a Camerei Deputaţilor începând cu următoarea sesiune. Grupului 
parlamentar constituit din deputaţii independenţi îi poate reveni un singur 
reprezentant în Biroul permanent..” 
 
 2. Alineatele (1) şi (2) ale articolui 23 vor avea următorul cuprins: 

“(1) Alegerea vicepreşedinţilor, a secretarilor şi a chestorilor care 
compun Biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare, în 
conformitate cu ponderea acestora potrivit configuraţiei politice iniţiale a 
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Camerei Deputaţilor şi negocierii liderilor grupurilor parlamentare, cu 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.20 alin.(3). 

 (2) În vederea depunerii propunerilor, Camera Deputaţilor aprobă numărul de 
locuri din Biroul permanent, negociat de liderii grupurilor parlamentare, aşa cum revin, 
pe funcţii, grupurilor parlamentare constituite potrivit configuraţiei politice iniţiale a 
Camerei Deputaţilor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art.20 alin.(3).” 

3. Articolul 37 va avea următorul cuprins: 
“Art. 37. - Comitetul liderilor grupurilor parlamentare este alcătuit 

din liderii grupurilor parlamentare constituite conform configuraţiei politice 
a Camerei şi are următoarele atribuţii: 

 
 

4. Alineatul (1) al art.38 va avea următorul cuprins: 
“(1) Comitetul liderilor grupurilor parlamentare hotărăşte cu 

majoritatea rezultată din ponderea votului fiecărui membru prezent. 
Ponderea este dată de proporţia grupului parlamentar reprezentat de lider în 
numărul total al deputaţilor, conform configuraţiei politice a Camerei.” 
 

5. Alineatul (1) al art.41 va avea următorul cuprins: 
“(1) Alcătuirea comisiilor Camerei Deputaţilor se face cu respectarea 

configuraţiei politice a acesteia.” 
 
6. Alineatul (1) al art.43 va avea următorul cuprins: 
“(1) Numărul membrilor fiecărei comisii a Camerei Deputaţilor este 

stabilit, prin acordul liderilor grupurilor parlamentare, cu respectarea 
configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor”. 

 
7. Articolul 44 va avea următorul cuprins: 
“Art. 44. - Dacă grupurile parlamentare nu ajung la un acord asupra 

componenţei uneia sau a mai multor comisii, Biroul permanent supune spre 
aprobare şi Camera Deputaţilor hotărăşte, cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, asupra candidaturilor susţinute de fiecare dintre grupurile 
parlamentare, respectându-se configuraţia politică a Camerei. 
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Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de.........., cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) 
din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ROBERTA ALMA ANASTASE 

 
 
 
 

Bucureşti, ................. 
 Nr. 
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