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RAPORT SUPLIMENTAR 
la proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor  

 
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, în 
şedinţa plenului Camerei din data de 04.10.2005 s-a decis trimiterea la Comisia pentru Regulament  prevederile alin.(5) al 
art.6, art.7 şi alin.(2) al art.8 pentru întocmirea unui raport suplimentar. 
  Comisia pentru Regulament, s-a întrunit în data de 20.10.2005 şi a decis, în unanimitate, admiterea şi 
respingerea amendamentelor formulate, acestea fiind trimise Comisiei juridice, de disciplină şi pentru imunităţi, pentru 
aviz, în conformitate cu decizia plenului Camerei Deputaţilor din data de 4.10.2005. 
  În conformitate cu art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, au reluat dezbaterile asupra textelor reformulate de Comisia pentru Regulament şi, cu majoritate de voturi a celor 
prezenţi, s-a hotărât avizarea favorabilă a prevederilor alin.(5) al art.6, art.7 şi ale alin.(2) al art.8, în forma prezentată de 
Comisia pentru Regulament. 
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  În data de 24.10.2005, Comisia pentru Regulament, s-a întrunit şi a decis, în unanimitate, admiterea şi 
respingerea următoarelor amendamente, după cum urmează: 
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 Nr. 

crt. 
Textul din  Raportul Comisie Amendamente admise  Motivare 

1. Art. 6.-  (5) Comisia de validare se 
pronunţă asupra contestaţiilor nesoluţionate 
şi asupra acelora a căror soluţionare s-a 
făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale 
referitoare la procedura de soluţionare, 
conţinute în dosarele primite de la Biroul 
Electoral Central, precum şi asupra 
sesizărilor prevăzute la alin. (31). 
Autor : Grupul parlamentar PSD 

Art.6 (5) .- Comisia de validare verifică şi se 
pronunţă în următoarele situaţii: 
a) asupra contestaţiilor conţinute în dosarele 
primite de la Biroul Electoral Central, nesoluţionate 
sau a căror soluţionare s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor legale referitoare la procedura de 
soluţionare;  
b) asupra îndeplinirii, de către fiecare deputat, a 
condiţiilor de eligibilitate şi a depunerii la dosar a 
tuturor documentelor cerute de legislaţia în vigoare 
pentru validarea mandatelor. 
Autor: dl. Ioan Bivolaru – deputat PSD 

- reformulare pentru o mai bună 
claritate 
- articolul 3 alin.(11) a fost 
eliminat şi trimiterea nu se mai 
justifică. 

2. Art. 7. - Comisia de validare poate propune 
invalidarea alegerii unui deputat în cazurile 
în care constată că alegerea acestuia s-a 
făcut prin încălcarea legii, inclusiv prin 
fraudă electorală.  

Art.7 devine Art.8 (12)  
 

 

3.  După alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
(11) cu următorul cuprins: 
Art.8 alin.(11) Comisia de validare propune 
validarea mandatelor deputaţilor ale căror 
dosare sunt complete şi se constată că alegerea 
respectivilor deputaţi  a fost făcută în 
conformitate cu prevederile legale. 

Precizare necesară care se 
impune după alineatul (1). 
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Autor: dl. Ioan Bivolaru – deputat PSD  
4.  Art.8 (12) Comisia de validare propune invalidarea 

alegerii unui deputat în cazul în care constată 
încălcarea prevederilor legale privind condiţiile 
de eligibilitate şi în cazul în care există o 
hotărâre judecătorească de condamnare, 
rămasă definitivă şi irevocabilă, privind 
săvârşirea de către respectivul deputat a unor 
infracţiuni legate de derularea procesului 
electoral. 
Autor: dl. Ioan Bivolaru – deputat PSD 

- Încălcarea prevederilor legale 
privind condiţiile de eligibilitate 
include şi toate aspectele care 
pot fi cuprinse în acele 
contestaţii, care au fost depuse la 
Biroul Electoral Central. 
- Obţinerea  unui mandat de 
deputat prin fraudă electorală, nu 
poate face obiectul activităţii 
Comisiei de validare. 
- Sediu prevederii trebuie să fie 
în cuprinsul art.8, după 
procedura de validare. 

5. Art. 8 alin. (2)  Amânarea validării 
mandatului unui deputat sau a mai multor 
deputaţi se propune de către Comisie 
plenului Camerei Deputaţilor, pentru o dată 
ulterioară, dacă nu s-au putut clarifica în 
termenul prevăzut toate aspectele legate de 
soluţionarea unor contestaţii, sesizări ori 
dacă deputaţii în cauză nu au depus toate 
documentele prevăzute de lege pentru 
validarea mandatului lor. 
Autori: Viorel Hrebenciuc, Valeriu Ştefan 
Zgonea, Miron Tudor Mitrea, Florin 
Iordache – deputaţi PSD şi Grupul 
parlamentar PSD 

Art.8 alin.(2)  Amânarea validării mandatului unui 
deputat se propune de către Comisia de validare 
plenului Camerei Deputaţilor, pentru o dată 
ulterioară, dacă nu s-au putut clarifica, în termenul 
prevăzut, toate aspectele legate de soluţionarea 
unor contestaţii, şi dacă deputatul în cauză nu a 
depus toate documentele cerute de legislaţia în 
vigoare pentru validarea mandatului său.  
În termen de cel mult 10 zile de la  clarificarea 
problemelor care au justificat amânarea, 
Comisia de validare va propune validarea sau 
invalidarea mandatului,după caz. 
Autori: dl. Ioan Bivolaru, dl. Radu Emil Moldovan  
şi dl. Ovidiu Brînzan - deputaţi PSD 

- Regulamentul nu prevede 
cazurile în care Comisia de 
validare poate propune amânarea 
validării. 
- Trebuie introdus un termen 
limită în care Comisia de 
validare este obligată să propună 
validarea după clarificările 
necesare. 
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II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Textul din  Raportul Comisie   Amendamente respinse Motivare 

1. Art. 6.-  (5) Comisia de validare se 
pronunţă asupra contestaţiilor nesoluţionate 
şi asupra acelora a căror soluţionare s-a 
făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale 
referitoare la procedura de soluţionare, 
conţinute în dosarele primite de la Biroul 
Electoral Central, precum şi asupra 
sesizărilor prevăzute la alin. (31). 
Autor : Grupul parlamentar PSD 

Art.6 (5).- Comisia de validare se pronunţă asupra 
contestaţiilor nesoluţionate şi asupra acelora a căror 
soluţionare s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor 
legale referitoare la procedura de soluţionare, 
conţinute în dosarele primite de la Biroul Electoral 
Central, precum şi asupra sesizărilor primite. 
Contestaţii pot face persoanele fizice care au 
constatat o încălcare a legii. 
Autorii :Aura Vasile, Rovana Plumb, Constantin 
Niţă şi Florin Iordache - deputaţi PSD 

- Propunerea nu conţine 
verificările privind îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate şi a 
documentelor prevăzute de lege. 
- Persoanele respective şi-au 
epuizat dreptul de contestaţie 
prevăzut de legea electorală. 

2. Art. 7. - Comisia de validare poate propune 
invalidarea alegerii unui deputat în cazurile 
în care constată că alegerea acestuia s-a 
făcut prin încălcarea legii, inclusiv prin 
fraudă electorală.  
 

Art.7.- Dacă din dosarele primite de la Biroul 
Electoral Central reiese că alegerea unui 
deputat s-a făcut prin încălcarea legii, Comisia 
de validare poate propune invalidarea alegerii 
acestuia. 
Autorii : Aura Vasile, Rovana Plumb, Constantin 
Niţă şi Florin Iordache, deputaţi PSD 

Comisia pentru Regulament 
consideră că este necesară 
explicitarea cazurilor în care se 
propune invalidarea pentru a 
exclude orice interpretare. 

 
 

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

    DEPUTAT IOAN BIVOLARU            DEPUTAT DANIEL BUDA  
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