PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU REGULAMENT
RAPORT
asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea
Regulamentului Camerei Deputaţilor
În data de 18 octombrie 2011, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a aproba un proiect de
Hotărâre privind completarea articolului 208 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, iniţiat de 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.
La şedinţa Comisiei a participat şi domnul deputat Petru Călian – PD-L, în calitate de iniţiator.
Domnul deputat Eugen Nicolicea – Grupul parlamentar progresist a depus un amendament care a fost respins cu 4
voturi din cei prezenţi. 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, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea

Regulamentului Camerei

Deputaţilor şi a raportului aferent.
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.

Text iniţial

Text propus

2

Motivare

Crt.
1.

2.

3.

Art. 204. - (1) Cazurile de Pentru corelare cu
incompatibilitate vor fi trimise spre modificarea prevăzută
examinare
Comisiei
juridice,
de la alin. (2) al art.208.
disciplină şi imunităţi a Camerei
Deputaţilor, care va întocmi un aviz. Pe
baza acestui aviz, Comisia de validare
întocmeşte un raport şi un proiect de
Hotărâre
privind
constatarea
incompatibilităţii şi vacantarea locului
de deputat.
Autor: dl. Iustin Cionc aArghir – deputat
PD-L
Art. 208. - Calitatea de deputat încetează Text nemodificat
la data întrunirii legale a Camerei noualese sau în caz de demisie, de pierdere
a
drepturilor
electorale,
de
incompatibilitate ori de deces.
(2) Constatarea încetării calităţii de Pentru a reglementa
deputat şi, în consecinţă, vacantarea lipsa prevederilor în
ce
priveşte
locului de deputat se face prin Hotărâre a ceea
încetării
Camerei Deputaţilor, pe baza raportului constatarea
calităţii de deputat în
Comisiei de validare.
condiţiile
articolului
Autor: dl. Petru Călian – deputat PD-L
208 din Regulament

Art. 204. - (1) Cazurile de
incompatibilitate vor fi trimise spre
examinare
Comisiei
juridice,
de
disciplină şi imunităţi a Camerei
Deputaţilor, care va întocmi un raport.
Propunerile comisiei se aprobă de
Cameră cu votul majorităţii membrilor
săi.
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II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
Text iniţial
crt.
Art. 208. - Calitatea de deputat încetează
1.
la data întrunirii legale a Camerei noualese sau în caz de demisie, de pierdere
a
drepturilor
electorale,
de
incompatibilitate ori de deces.
2.

Text propus

Motivare

Text nemodificat

(2) În toate cazurile de încetare a calităţii de
deputat înainte de expirarea mandatului,
vacantarea locului de deputat se face prin
Hotărâre a Camerei Deputaţilor, pe baza
raportului Comisiei de validare.
Autor: dl. Eugen Nicolicea – deputat Grupul
progresist.

P R E Ş E D I N T E,

Este
necesară
constatarea
încetării
mandatului şi respectiv
vacantarea locului de
deputat în aceeaşi
hotărâre.

S E C R E T A R,

IUSTIN CIONCA-ARGHIR

VARGA ATTILA
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