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SINTEZA 
 şedinţei din  data de 28 iunie  2010 

 
Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 28 iunie 2010 pentru  a 

discuta următoarea ordine de zi a Comisiei: 

 - dezbaterea si aprobarea unui proiect de Hotărâre de modificare şi 

completare a art.34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul 

Mircea Toader – deputat PD-L; 

  - aprobarea unui punct de vedere cu privire la solicitarea domnului 

deputat Eugen Nicolicea adresată Biroului permanent de a face parte din 

Comisia pentru Regulament;  

- continuarea dezbaterilor asupra propunerilor de modificare şi completare 

a art.12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor ; 

- diverse. 
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. 

De la lucrările comisiei au absentat : domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul 

parlamentar PNL  şi domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul 

parlamentar PSD+PC. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca Arghir – preşedintele 

Comisiei.  
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La pct. 1 al ordinii de zi, propunerea de  modificare a  art.34 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor,  a fost adoptată, invocându-se faptul că la ora actuală 

prevederile acestui articol sunt sumare. 

 În Regulamentul Senatului, care poate fi luat drept model, prevederile privind 

atribuţiile vicepreşedinţilor sunt mai detaliate. 

 La pct. 2 al ordinii de zi, Comisia a aprobat un punct de vedere privind 

solicitarea dlui deputat Eugen Nicolicea de a face parte din Comisia pentru 

Regulament, ca reprezentant al Grupului parlamentar al deputaţilor independenţi. 

 La pct. 3 al ordinii de zi, s-a dezbătut şi s-a aprobat propunerea de  modificare 

a  art.12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificare menită să reglementeze, 

în mod explicit, posibilitatea constituirii unui singur grup parlamentar compus din 

deputaţi deveniţi independenţi pe parcursul unei legislaturi. 

 Pentru punctul 4 al ordinii de zi, în contextul continuării procesului de 

dezbatere şi adoptare a modificărilor prevederilor Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, s-a făcut şi o propunere în sensul eliminării „configuraţiei politice iniţiale”. 

Soluţionarea acestei probleme a fost amânată la propunerea domnului deputat Varga 

Attila. 

Membrii prezenţi au aprobat, cu unanimitate de voturi, punctulul de vedere al 

Comisiei privind includerea în Comisia de Regulament a dlui deputat Eugen 

Nicolicea, ca reprezentant al Grupului parlamentar al deputaţilor independenţi şi  

proiectul de Hotărâre  privind modificare Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.43/2008 

privind componenţa nominală a Camerei Deputaţilor. 

S-a decis ca materialele mai sus amintite împreună cu proiectele de Hotărâri  

privind modificarea şi  completarea art.12 şi art.34 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor şi rapoartele aferente, să fie înaintate Biroului Permanent, în vederea 

demarării procesului de dezbatere şi adoptare de către plenul Camerei Deputaţilor. 

 

 

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