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RAPORT  
asupra proiectul de hotărâre privind modificarea şi  

completarea Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 
 
 
  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. 
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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 

Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţi, domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar PNL şi 

domnul 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. 

 Membrii Comisiei au decis să aprobe o serie de amendamente care să ducă la îmbunătăţirea activităţii 

Camerei Deputaţilor.   

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 Eugen Nicolicea – 

Grupul deputaţilor independenţi  şi domnul deputat Varujan Pambuccian - Grupul Minorităţilor Naţionale) şi 1 vot 

împotrivă (domnul deputat Ciprian Dobre – PNL).  

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

dezbatere şi  adoptare raportul  privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.  
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I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial   Amendamente şi autorul 
 

Motivare 

1. Art.321 .- (1) În situaţia în care 
Biroul Permanent nu se întruneşte 
sau ori de câte ori este nevoie, 
preşedintele Camerei Deputaţilor va 
supune plenului Camerei programul 
de lucru şi ordinea de zi, în vederea 
adoptării acestora. 
Autori : 52 deputaţi 

Respins 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Au fost aprobate amendamente 
care reglementează deblocarea 
activităţii Camerei.  

2. (2) Celelalte atribuţii ale Biroului 
Permanent prevăzute la art.31, 
art.69 şi art.86 vor fi exercitate de 
preşedintele Camerei Deputaţilor 
până la întrunirea regulamentară a 
Biroului Permanent 
Autori : 52 deputaţi 

Respins 
 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Au fost aprobate amendamente 
care reglementează deblocarea 
activităţii Camerei.  

3. (3) Preşedintele Camerei are 
obligaţia să convoace Biroul 
permanent cel puţin o dată pe 
săptămână.” 
Autori : 52 deputaţi 

(3) Preşedintele Camerei Deputaţilor 
are obligaţia să convoace Biroul 
permanent cel puţin o dată pe 
săptămână, de regulă miercurea. 
 
Autor: dep. Liana Dumitrescu – Grupul 
minorităţilor Naţionale 

 Precizare necesară pentru buna 
funcţionare a Biroului 
permanent. 
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4.  După Art.31 din Regulament se 
introduce un alineat alin.(11) : 
alin.(11).- Materialele înscrise pe 
ordinea de zi a Biroului permanent, 
se aprobă sau se resping cu votul 
majorităţii celor prezenţi.   
 
Autor: dl. Gelu Visan – dep.PD-L 

Precizare necesară pentru buna 
funcţionare a Biroului 
permanent. 

5.  Art. 69. - (1) Termenul de depunere 
a raportului, în cazul în care Camera 
Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată, este de 14 zile şi este de 60 
de zile in cazul în care Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
Modificarea acestor termene poate fi 
aprobată de Biroul permanent de cel 
mult două ori, din propria iniţiativă 
sau  la solicitarea scrisă a 
preşedintelui comisiei sesizate în 
fond.  
 
 
Autor: dl. Eugen Nicolicea – Grupul 
deputaţilor independenţi. 

Precizare necesară pentru buna 
funcţionare a comisiilor 
permanente. 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Text iniţial   Amendamente şi autorul 
 

Motivare 

1. Art.321 .- (1) În situaţia în care 
Biroul Permanent nu se întruneşte 
sau ori de câte ori este nevoie, 
preşedintele Camerei Deputaţilor va 
supune plenului Camerei programul 
de lucru şi ordinea de zi, în vederea 
adoptării acestora. 
Autori : 52 deputaţi 

Art. 321 -  (1) În situaţia în care Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor nu 
se întruneşte în şedinţă datorită lipsei 
cvorumului preşedintele Camerei 
Deputaţilor întocmeşte şi supune 
aprobării Camerei proiectele 
programului de lucru şi ordinii de zi. 
Autor: dep. Liana Dumitrescu – Grupul 
minorităţilor Naţionale 

Au fost aprobate amendamente 
care reglementează deblocarea 
activităţii Camerei.  

2. (2) Celelalte atribuţii ale Biroului 
Permanent prevăzute la art.31, 
art.69 şi art.86 vor fi exercitate de 
preşedintele Camerei Deputaţilor 
până la întrunirea regulamentară a 
Biroului Permanent 
Autori : 52 deputaţi 

(2) Celelalte atribuţii ale Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor, 
prevăzute la art.31 alin. (1) lit.a), lit. c) 
- h), lit.j) – r),  art. 62, art.  64, art.69, 
art.86, art. 93, art. 95, art. 117, art. 
1342 şi art.223 alin.(2) vor fi exercitate 
de preşedintele Camerei Deputaţilor, 
până la întrunirea regulamentară a 
Biroului permanent. 
Autor: dep. Liana Dumitrescu – Grupul 
minorităţilor Naţionale 
 

Au fost aprobate amendamente 
care reglementează deblocarea 
activităţii Camerei.  
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3.  (3) Deciziile emise de preşedintele 
Camerei Deputaţilor în îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute la alin.(1) şi (2) 
sunt publice şi se introduc pe site-ul 
Camerei Deputaţilor, cu excepţia 
celor declarate confidenţiale. 
Autor: dep. Liana Dumitrescu – Grupul 
minorităţilor Naţionale 

Au fost aprobate amendamente 
care reglementează deblocarea 
activităţii Camerei.  

4.  Se propune eliminarea prevederilor din 
proiectul de hotărâre iniţiat de 52 
deputaţi.  

Autor: dl. Ciprian Dobre – deputat 
PNL 

Au fost aprobate amendamente 
care reglementează deblocarea 
activităţii Camerei.  

 

      P R E Ş  E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR            VARGA ATTILA 
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