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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 8.05.2002
Nr. 270 B.P.

RAPORT
asupra proiectului de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Forumului Constituţional.

Cu adresa nr.270 B.P. din 22 aprilie 2002, transmisă de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, înregistrată sub nr.31/419
din 22 aprilie 2002, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea
şi funcţionarea Forumului Constituţional.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de Hotărâre menţionat mai sus în
şedinţa din 8 mai 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au fost prezenţi la dezbateri 20 de deputaţi.
Prin adoptarea acestui proiect de Hotărâre se urmăreşte constituirea unui Forum Constituţional, sub egida Camerei Deputaţilor, ca

structură instituţională de dialog democratic cu societatea civilă şi cu cetăţenii, pe tema revizuirii Constituţiei României.
 La dezbateri a participat domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, membru al Grupului parlamentar al P.D., în calitate de
iniţiator, precum şi în calitate de reprezentant al Biroului parmenent al Camerei Deputaţilor.

În urma discuţiilor cu caracter general, în care membrii comisiei şi-au expus punctele de vedere favorabile înfiinţării unei
asemenea instituţii, reprezentând o îmbinare între democraţia reprezentativă şi democraţia participativă, s-a trecut la dezbaterea pe articole a
proiectului de Hotărâre.

După examinare, membrii comisiei au hotărât, cu 13 voturi "pentru" şi 3 "împotrivă", să propună plenului Camerei Deputaţilor,
spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Forumului Constituţional, cu amendamente admise şi
respinse, ce fac parte integrantă din prezentul raport.
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AMENDAMENTE ADMISE:
Nr.
crt.

Text iniţial
(articolul)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

1.

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea şi funcţionarea Forumului

Constituţional

    Titlul se modifică după cum urmează:

HOTĂRÂRE
privind constituirea Forumului Constituţional

    Autor: deputat Acsinte Gaspar

     Pentru rigoarea textului.

2.

     În temeiul prevederilor art.64 din Constituţia
României şi ale art.32, 79 şi 81 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

 Camera Deputaţilor adoptă prezenta Hotărâre:

    Preambulul se completează după cum
urmează:

     În temeiul prevederilor art.64 din Constituţia
României şi ale art.32, 79, 81 şi 214 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,

 Camera Deputaţilor adoptă prezenta Hotărâre:

     Autor: deputat Acsinte Gaspar

    Pentru completarea temeiului
juridic în baza căruia Camera
Deputaţilor adoptă hotărâri.

3.

     Art.1 - Se constituie Forumul Constituţional
ca structură instituţională de dialog şi dezbatere
cu societatea civilă şi cetăţenii, asupra
propunerilor de revizuire a Constituţiei şi care
va funcţiona sub egida Camerei Deputaţilor.

     Art.1 se modifică după cum urmează:

     Art.1 - Se constituie, sub egida Camerei
Deputaţilor, Forumul Constituţional ca structură
instituţională de dezbatere cu societatea civilă şi
cetăţenii, cu privire la  propunerile de revizuire
a Constituţiei.

    Autor: deputat Ştefan Cazimir

     Pentru rigoarea textului.
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Nr.
crt.

Text iniţial
(articolul)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

4.

      Art.2 - Pentru organizarea lucrărilor
Forumului Constituţional, se constituie un
consiliu format din deputaţi, fiecare reprezentând
câte un grup parlamentar, coordonat de către
domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz,
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

     Art.2 se modifică după cum urmează:

     Art.2 - Pentru organizarea lucrărilor
Forumului Constituţional, Biroul permanent al
Camerei Deputaţilor desemenează un consiliu
format din 6 deputaţi, fiecare reprezentând câte
un grup parlamentar. Coordonarea consiliului
se asigură de către un vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor desemnat de Biroul
permanent.

    Autori: deputaţii Ştefan Cazimir şi Acsinte
Gaspar

    Textul astfel cum a fost
adoptat de comisie, acordă
Biroului permanent al Camerei
Deputaţilor competenţa de a
desemna membrii consiliului,
numărul acestora corespunzând
Grupurilor parlamentare
constituite în cadrul Camerei
Deputaţilor.

5.

     Art.3 - Forumul Constituţional, ca structură
de dialog organizat în parteneriat cu
societatea civilă şi cu mass-media, îşi va
desfăşura lucrările pe o perioadă determinată,
stabilită de Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor.

     Art.3 se modifică după cum urmează:

    Art.3 - Forumul Constituţional, îşi va
desfăşura lucrările într-o perioadă determinată,
stabilită de Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor.

    Autor: deputat Ştefan Cazimir

     Pentru acurateţea textului şi
pentru evitarea repetării
sintagmei prevăzută deja în
textul art.1.

6.

     Art.4 - Concluziile rezultate din lucrările
Forumului Constituţional se vor concretiza
într-un document oficial ce va fi pus la

    Art.4 se modifică după cum urmează:

    Art.4 - Concluziile rezultate din lucrările
Forumului Constituţional vor fi puse la
dispoziţia Comisiei pentru elaborarea

   Pentru rigoarea textului.
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Nr.
crt.

Text iniţial
(articolul)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

dispoziţia Comisiei de revizuire a Constituţiei. proiectului de revizuire a Constituţiei.

    Autor: Comisia juridică
7.     Art.5 - Pentru îndeplinirea atribuţiilor,

Forumul Constituţional va avea în subordine un
secretariat tehnic.

    Art.5 - se elimină.

    Autor: deputat Ion Neagu

     S-a propus eliminarea
întrucât reglementările cuprinse
în acest articol se regăsesc în
prevederile art.6, astfel cum a
fost modificat.

8.

    Art.6 - Pentru ducerea la îndeplinire a
prezentei Hotărâri, Biroul permanent va dispune
măsurile ce se impun.

   Art.6 devine Art.5, cu următorul conţinut:

   Art.5 - Pentru aducerea la îndeplinire a
prezentei Hotărâri, Biroul permanent al
Camerei Deputaţilor va dispune măsurile
necesare.

    Autori: Ştefan Cazimir şi Ion Neagu.

     Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă privind
renumerotarea articolelor şi
pentru acurateţea textului.
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AMENDAMENTE RESPINSE:
Nr.
crt.

Text iniţial
(articolul)

Amendament propus
(autorul amendamentului)

1. Argumente pentru
susţinerea amendamentului:
2. Argumente pentru

respingerea amendamentului:
1.      Art.1 - Se constituie Forumul Constituţional

ca structură instituţională de dialog şi dezbatere
cu societatea civilă şi cetăţenii, asupra
propunerilor de revizuire a Constituţiei şi care va
funcţiona sub egida Camerei Deputaţilor.

     Art.1 - Se constituie Forumul Constituţional
ca structură de dialog şi dezbatere a societăţii
civile şi a cetăţenilor, asupra propunerilor de
revizuire a Constituţiei şi care va funcţiona sub
egida Camerei Deputaţilor.

    Autor: deputat Vasile Moiş

1. Pentru evidenţierea
faptului că Forumul
Constituţional este o structură
organizatorică ce aparţine
societăţii civile şi nu statului.

2. Textul articolului, astfel
cum a fost adoptat de comisie,
este relevant în ceea ce priveşte
consultarea societăţii civile în
legătură cu revizuirea
Constituţiei.

2.      Art.2 - Pentru organizarea lucrărilor
Forumului Constituţional, se constituie un
consiliu format din deputaţi, fiecare reprezentând
câte un grup parlamentar, coordonat de către
domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz,
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

    Art.2 - Lucrările Forumului Constituţional
sunt organizate de către un consiliu format din
6 deputaţi, fiecare reprezentând câte un grup
parlamentar. Consiliul Forumului
Constituţional este prezidat de către un
vicepreşedinte stabilit de Biroul permanent al
Camerei Deputaţilor.

   Autor: deputat Vasile Moiş

1.      Pentru claritatea textului.
2. Textul articolului astfel

cum a fost adoptat de comisie, se
prezintă într-o mai bună
redactare.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu

red. expert Geanina Cristea


