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RAPORT 
privind modificarea şi completarea articolului 34 din  

 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 
 
 
 
 

În data de 22 iunie 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 şi completarea art.34. 

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

parlamentar PD-L, doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul minorităţilor naţionale  şi domnul 

deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR. 
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De la lucrările comisiei au absentat : domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar 

PNL  şi domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PC. 

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

voturi de către deputaţii prezenţi.  

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

Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare raportul şi  proiectul de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea art.34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivare 

1. Art. 34. - Vicepreşedinţii 
îndeplinesc, prin rotaţie, 
atribuţiile preşedintelui, la 
cererea sa sau în caz de 
indisponibilitate a acestuia, 
precum şi alte sarcini 
încredinţate de Biroul 
permanent. 

Art.34.- (1) Vicepreşedinţii îndeplinesc 
atribuţiile stabilite de Biroul permanent sau 
încredinţate de preşedintele Camerei 
Deputaţilor. 
 (2) Vicepreşedinţii conduc activitatea Biroului 
permanent şi a plenului Camerei Deputaţilor, la 
solicitarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, 
prin decizie. 

(3) În perioada în care preşedintele Camerei 

Detaliere a 
atribuţiilor 
vicepreşedinţilor. 
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Deputaţilor asigură interimatului funcţiei de 
Preşedinte al României, atribuţiile preşedintelui 
Camerei Deputaţilor se exercită de unul dintre 
vicepreşedinţi, desemnat de preşedintele 
Camerei. 
  (4) Fiecare vicepreşedinte coordonează şi 
activitatea unor comisii permanente stabilite de 
Biroul permanent, prin hotărâre a acestuia  
  (5) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la 
alin.(4), vicepreşedintele coordonator poate 
participa la lucrările comisiilor, fără drept de vot, 
prezentând informări Biroului permanent. 
Autor: dl. Iustin Cionca Arghir – deputat PD-L 

 

 

 

    P R E Ş E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR            VARGA ATTILA 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea  
art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Articol unic – Articolul 34 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a I-a, nr.50 din 25 
februarie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează : 

 
 Art.34.- (1) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile stabilite 

de Biroul permanent sau încredinţate de preşedintele Camerei 
Deputaţilor. 
                 (2) Vicepreşedinţii conduc activitatea Biroului 
permanent şi a plenului Camerei Deputaţilor, la solicitarea 
preşedintelui sau, în absenţa acestuia, prin decizie. 

                     (3) În perioada în care preşedintele Camerei Deputaţilor 
asigură interimatului funcţiei de Preşedinte al României, atribuţiile 
preşedintelui Camerei Deputaţilor se exercită de unul dintre 
vicepreşedinţi, desemnat de preşedintele Camerei. 
                  (4) Fiecare vicepreşedinte coordonează şi activitatea 
unor comisii permanente stabilite de Biroul permanent, prin 
hotărâre a acestuia  
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                     (5) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin.(4), 
vicepreşedintele coordonator poate participa la lucrările comisiilor, 
fără drept de vot, prezentând informări Biroului permanent. 

 
 
Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei 

Deputaţilor din data de.........., cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ROBERTA ALMA ANASTASE 

 
 
 
 

Bucureşti, ................. 
 Nr. 
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