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În data de 10 februarie 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a dezbate un 

proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de către domnul  

Iustin Cionca-Arghir – deputat PD-L şi raportul aferent acesteia privind modificarea alin.(3) al art.40. 

       La lucrările comisiei au participat  domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul 

parlamentar PD-L,  domnul deputat Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR,  domnul deputat 



Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PC, domnul deputat Mircea Grosaru - 

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale care a înlocuit-o pe doamna deputat Liana Dumitrescu şi 

domnul deputat Dobre Ciprian – Grupul parlamentar PNL. 

 În urma dezbaterilor, raportul şi proiectul de Hotărâre au fost aprobate cu unanimitate de voturi a 

deputaţilor prezenţi.  

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

Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare raportul şi  proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(3) al 

art.40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text în vigoare Amendamente şi autorul Motivare 

1. Art. 40. (3) Comisiile permanente ale Camerei 
Deputaţilor sunt formate dintr-un număr de 11-33 
de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru 
regulament, care se compune din câte un 
reprezentant al fiecărui grup parlamentar din 
Camera Deputaţilor. Numărul membrilor 
comisiilor permanente se stabileşte, pentru fiecare 
caz în parte, de plenul Camerei Deputaţilor, la 
propunerea Comitetului liderilor grupurilor 

Art. 40. (3) Comisiile permanente ale Camerei 
Deputaţilor sunt formate dintr-un număr de 11-35 
de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru 
regulament, care se compune din câte un 
reprezentant al fiecărui grup parlamentar din 
Camera Deputaţilor. Numărul membrilor 
comisiilor permanente se stabileşte, pentru fiecare 
caz în parte, de plenul Camerei Deputaţilor, la 
propunerea Comitetului liderilor grupurilor 

Modificările care pot avea 
loc în structura grupurilor 
parlamentare, modificarea 
opţiunilor deputaţilor de a 
face parte dintr-o comisie 
sau alta şi necesitatea de a 
adopta, la un moment dat, 
un număr sporit de acte 



parlamentare din Camera Deputaţilor. 
Obiectivele, numărul membrilor, componenţa 
nominală şi conducerea comisiilor de anchetă sau 
speciale ale Camerei Deputaţilor se aprobă de 
plenul acesteia odată cu constituirea acestora.  

parlamentare din Camera Deputaţilor. 
Obiectivele, numărul membrilor, componenţa 
nominală şi conducerea comisiilor de anchetă sau 
speciale ale Camerei Deputaţilor se aprobă de 
plenul acesteia odată cu constituirea acestora.  
Autor: dl. Iustin Cionca Arghir– deputat PD-L 

normative necesită 
flexibilizarea numărului 
de membri în comisiile 
permanente. 
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