PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU REGULAMENT

PROCES VERBAL
al şedinţei din data de 18 octombrie 2011
În data de 18 octombrie 2011, Comisia pentru
Regulament s-a întrunit pentru a aproba un proiect de
Hotărâre

privind

Regulamentul

completarea

Camerei

articolului

Deputaţilor,

iniţiat

208
de

din
către

domnul Petru Călian – deputat PD-L, cu care comisia a
fost sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
cu adresa nr. PHCD 27 din data de 12 octombrie 2011
pentru întocmirea raportului aferent.
La

lucrările

comisiei

au

participat

:

domnul

deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L,
domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul
parlamentar PSD, domnul deputat Varga Attila – Grupul
parlamentar UDMR, domnul deputat Dobre Ciprian –

Grupul parlamentar PNL, domnul deputat Grosaru Mircea
– Grupul minorităţilor naţionale şi domnul deputat Eugen
Nicolicea – Grupul deputaţilor progresişti.
Şedinţa Comisiei a fost condusă de domnul
deputat Iustin Cionca-Arghir – preşedintele Comisiei.
La şedinţa Comisiei a participat şi domnul
deputat Petru Călian – PD-L, în calitate de iniţiator.
Domnul deputat Petru Călian : am elaborat
proiectul de Hotărâre pentru a completa prevederile privind
constatarea încetării calităţii de deputat în condiţiile articolului
208 din Regulament deoarece există un vid legislativ. Comisia
de validare trebuie solicitată pentru întocmirea raportului care
stă la baza hotărârii Camerei, reglementare care lipseşte din
Regulamentul Camerei Deputaţilor. Consider că orice proiect
de Hotărâre trebuie să aibe la bază un raport al unei comisii şi
în aceste cazuri raportul trebuie să fie întocmit de Comisia de
validare.
Domnul

deputat

Bogdan

Nicolae

Niculescu

Duvăz : este un detaliu al regulamentului
Domnul deputat Varga Attila : acest raport nu
este necesar în cazul demisiei sau al decesului.
Domnul

deputat

Iustin

Cionca-Arghir

hotărârea trebuie luată la cunoştinţă fără a fi votată.
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:

Domnul deputat
în

prevederile

Legii

Varga Attila : problema este

nr.96/2006

privind

Statutul

deputaţilor şi al senatorilor privind incompatibilitatea. În
cazul unor fapte evidente cum sunt demisia şi decesul nu
este nevoie de o hotărâre a Camerei Deputaţilor.
Domnul

deputat

Bogdan

Nicolae

Niculescu

Duvăz : incompatibilităţile trebuie constatate de plen,
aceeaşi situaţie este şi în cazul decesului.
Domnul deputat

Varga Attila : pentru cele

două situaţii, plenul trebuie doar informat.
Domnul deputat Iustin Cionca-Arghir : propune
modificarea

şi

Deputaţilor

în

completarea
concordanţă

Regulamentului
cu

Camerei

prevederile

Legii

nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
Domnul deputat Petru Călian : Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi se pronunţă prin raport, care stă
la baza întocmirii unui alt raport de către Comisia de
validare care stă la baza proiectului de Hotărâre al
Camerei Deputaţilor.
Domnul
Duvăz

:

cel

deputat

care

Bogdan

stabileşte

Nicolae

Niculescu

incompatibilitatea

este

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia de
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validare întocmeşte raportul care stă la baza proiectului
de Hotărâre al Camerei Deputaţilor.
Domnul

deputat

Iustin

Cionca-Arghir

:

propunerea de modificare a regulamentului iniţiată de
domnul

deputat

Petru

Călian

este

rezultatul

unei

înţelegeri la nivelul grupurilor parlamentare.
Domnul

deputat

Varga

Attila

:

varianta

propusă de domnul Călian constituie o problemă a Legii
nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
pentru rezolvarea situaţiilor recente.
Domnul

deputat

Bogdan

Nicolae

Niculescu

Duvăz : trebuie prevăzut şi un termen pentru elaborarea
raportului de către Comisia de validare.
Domnul deputat Iustin Cionca-Arghir : supune
la vot cele două propuneri.
Domnul deputat Eugen Nicolicea a propus o
altă variantă pentru art.208 alin.(2).
Pentru

amendamentul

propus

de

domnului

Eugen Nicolicea : 2 voturi pentru (dl. deputat Iustin
Cionca-Arghir

şi

dl.

deputat

Eugen

Nicolicea)

şi

4

împotrivă (dl. deputat Varga Attila, dl. deputat Bogdan
Nicolae Niculescu Duvăz, dl.deputat Mircea Grosaru şi dl.
deputat Ciprian Dobre).

4

Pentru proiectul de Hotărâre propus de domnului
Petru Călian s-au înregistrat 5 voturi pentru (dl. deputat
Iustin Cionca-Arghir, deputat Varga Attila, dl. deputat
Bogdan

Nicolae

Niculescu

Duvăz,

dl.deputat

Mircea

Grosaru şi dl. deputat Eugen Nicolicea) şi un vot
împotrivă (dl. deputat Ciprian Dobre).
Aprobarea propunerii iniţiate de domnul Petru
Călian cu 5 voturi pentru din cei prezenţi, a determinat
formularea unei propuneri de modificare a art.204 alin.(1)
pentru a asigura corelarea acestuia cu modificarea aprobată
la art.208. Propunerea a fost formulată de domnul deputat
Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L.
Proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost
aprobate cu 5 voturi pentru. Domnul deputat Dobre
Ciprian – Grupul parlamentar PNL a votat împotrivă.
În

urma

dezbaterilor,

Regulament

propune

adoptarea

proiectului

modificarea

şi

plenului
de

Comisia

Camerei
Hotărâre

completarea

VARGA ATTILA
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Deputaţilor
privind

Regulamentului

Camerei Deputaţilor şi a raportului aferent.
S E C R E T A R,

pentru
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