PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU REGULAMENT
SINTEZA
şedinţei din data de 18 mai 2009

Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 18 mai 2009 pentru
a continua dezbaterea şi adoptarea articolelor din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.
La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin-Marinel
Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, doamna deputat Liana Dumitrescu –
Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, domnul deputat Varga Attila –
Grupul parlamentar UDMR şi domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz –
Grupul parlamentar PSD+PC.
De la lucrările Comisiei a absentat domnul deputat Dobre Ciprian – Grupul
parlamentar PNL.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca Arghir –
preşedintele Comisiei.
Membrii Comisiei au constatat că apariţia unor decizii ale Curţii
Constituţionale, în special a Deciziei 665/2007 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.23 alin.(2) şi (3) din Legea nr.115/1999
privind responsabilitatea ministerială, republicată, a Deciziei Curţii Constituţionale
nr.270/2008 asupra cererilor formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de
preşedintele Senatului privind existenţa unui conflict juridic de natură
constituţională între Preşedintele României, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul României,
pe de altă parte, precum şi asupra cererii preşedintelui Consiliului Superior al
Magistraturii privind conflictul de natură constituţională între Ministerul Public şi
Parlamentul României – Camera Deputaţilor şi a Deciziei Curţii Constituţionale
989/2008 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art.155 alin.(3) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, crează obligaţia modificării unor articole din Regulamentul
Camerei Deputaţilor.
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Regulamentului necesită un timp mai îndelungat membrii Comisiei pentru
Regulament au aprobat, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de
Hotărâre şi a unui Raport privind modificarea şi completarea acelor prevederi din
Regulamentul Camerei Deputaţilor care sunt afectate de apariţia deciziilor Curţii
Constituţionale amintite mai sus. Aprobarea respectivului proiect de Hotărâre şi a
raportului aferent se va face într-o şedinţă ulterioară.

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

