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În data de 6 aprilie 2011, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru 

a discuta următoarea ordine de zi :  
-   reexaminarea proiectului de Hotărâre privind modificarea art.123 alin.(2) 

şi alin.(3) din  Regulamentul Camerei Deputaţilor – iniţiat de Grupul parlamentar 

PNL, la solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 

- proiectului de Hotărâre privind modificarea art.155 şi art.193 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor – iniţiat de un grup de 3 deputaţi aparţinând 

Grupul parlamentar PD-L, la solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; 

- proiectului de Hotărâre privind modificarea art.33 şi art.127 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor – iniţiat de un grup de 10 deputaţi aparţinând 

Grupul parlamentar PNL.  

- proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor – iniţiat de un grup de 94 deputaţi aparţinând tuturor grupurilor 

parlamentare. 

Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca-

Arghir – preşedintele Comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-

Arghir – Grupul parlamentar PD-L,  domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul 

parlamentar PNL, domnul deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, 

domnul Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţi, şi domnul deputat 

Mircea Grosaru - Grupul Minorităţilor Naţionale.  

De asemenea, la lucrările comisiei au participat, în calitatea de 

iniţiatori, doamna deputat Adriana Săftoiu -  Grupul parlamentar PNL,  doamna 

deputat Sulfina Barbu şi domnul deputat Horia Uioreanu - Grupul parlamentar PNL.   

De la lucrările comisiei a absentat : domnul deputat Bogdan Nicolae 

Niculescu Duvăz - Grupul parlamentar PSD. 

Comisia pentru Regulament a dezbătut proiectele de Hotarâre cu care 

Comisia a fost sesizată şi a ajuns la concluzia că trebuie operate o serie de modificări 

pentru ca prevederile cuprinse în proiectele de Hotărâri să fie în concordanţă cu 

prevederile Legii 96/2006 privind Statutul deputaţilor  şi al senatorilor  şi cu o serie 

de decizii ale Curţii Constituţionale. Decizia finală asupra proiectelor de Hotărâre 

aflate pe ordinea de zi se va lua într-o şedinţă ulterioară a comisiei. 

 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR 
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