
 

 
  
 
 

SINTEZA 
şedinţei din data de 28 mai 2013 

 
 

În data de 28 martie 2013, Comisia pentru Regulament s-a 
întrunit pentru a discuta următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra  propunerilor de modificare şi 

completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, Capitolul I - 

Secţiunea a 2- a Grupurile parlamentare; 

2. Dezbateri asupra propunerilor de modificare şi 

completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, Capitolul I - 

Secţiunea a 3- a Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor şi a celorlalţi 

membri ai Biroului permanent. 

3. Adresa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

privind petiţia domnului Marcel Nicolescu. 

4. Diverse. 

 
Membrii Comisiei au dezbătut propunerile de modificare şi 

completare a articolelor secţiunii a 2- a Grupurile parlamentare şi  
Secţiunea a 3- a Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor şi a celorlalţi 
membri ai Biroului permanent ale Capitolului 1.  
  Au fost aprobate modificările alineatelor (1), (3),(4) şi (5) ale 
articolului 12 astfel : 

„Art. 12. – (1) Grupurile parlamentare sunt structuri ale 
Camerei Deputaţilor. Ele se pot constitui din deputaţi care au candidat în 
alegeri pe lista aceluiaşi partid politic, a aceleiaşi formaţiuni politice, pe 
listele unei alianţe politice sau alianţe electorale şi din deputaţi care au 
candidat ca independenţi şi au fost aleşi. Deputaţii care reprezintă 
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organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au obţinut 
mandatul de deputat în conformitate cu  
art. 62 alin. (2) din Constituţia României, republicată, pot constitui un 
singur grup parlamentar. 

 (3) Deputaţii care au candidat pe listele unei alianţe politice 
sau alianţe electorale şi fac parte din partide politice diferite pot constitui 
grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte, cu 
respectarea prevederilor alin.(6). 

(4) Deputaţii partidelor politice, formaţiunilor politice, 
alianţelor politice sau ai alianţelor electorale, precum şi deputaţii 
independenţi care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup 
parlamentar se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia 
altor grupuri parlamentare constituite potrivit alin. (1). 

 (5) Deputaţii care părăsesc grupul parlamentar din care fac 
parte sau sunt excluşi devin deputaţi neafiliaţi. Deputaţii rămaşi neafiliaţi 
nu îşi pot constitui grupuri parlamentare. După 6 luni aceştia se pot afilia 
unui grup parlamentar existent. ” 

La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 13. – (1) Deputaţii care nu au devenit membri ai unor 
grupuri parlamentare constituite la întrunirea Camerei Deputaţilor, nou-
aleasă, deputaţii ale căror grupuri parlamentare s-au desfiinţat, precum şi 
deputaţii neafiliaţi, dacă nu s-au constituit în grupuri parlamentare în 
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1)-(4), au următoarele drepturi:” 
  Membrii Comisiei au propus abrogarea literei  b) a 
articolului 13.  

 Litera d) a articolului 13 a fost modificată astfel: 
 “(d) să facă parte din comisiile parlamentare, din 

grupurile de prietenie cu alte parlamente şi să-şi exercite şi alte 
drepturi care sunt aferente mandatului de deputat,cu excepţia celor 
care ţin de calitatea de membru al unui grup parlamentar”. 
  La articolul 14 alineatul (2) literele f) şi o) vor avea 
următorul cuprins: 

“f) face propuneri şi prezintă candidaţii grupului său 
parlamentar pentru funcţiile de conducere  şi pentru reprezentanţii 
acestuia în diverse structuri ale Camerei Deputaţilor, funcţii care îi revin 
de drept, conform ponderii grupului său parlamentar în configuraţia 
politică a Camerei Deputaţilor şi negocierilor între liderii de grup;   
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o) prezintă, în plenul Camerei Deputaţilor, punctul de vedere al 
grupului său parlamentar cu privire la propunerea de ridicare a imunităţii 
parlamentare a unuia dintre membrii propriului grup;   
Autor: dl. Nicolae Vasilescu – deputat PSD 
  Propunerea privind modificarea literei i) a alineatului (2) de 
la articolul 14 a fost respinsă. 
  Membrii Comisiei au aprobat introducerea literei o1 la 
alineatul (2) al articolului 14 cu următorul cuprins: 

o1) poate propune plenului Camerei Deputaţilor 
modificarea şi completarea programului de lucru şi a ordinii de zi ;” 

Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei au aprobaz 
modificarea alineatului (2) al articolului 16 astfel: 

“Art.16 (2) Nominalizarea pe funcţii sau schimbarea din 
funcţii a personalului angajat al unui grup parlamentar se fac la 
cererea sau cu acordul liderului grupului parlamentar respectiv, după 
caz,  în condiţiile legii. Liderul grupului parlamentar stabileşte 
atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari care 
lucrează pentru respectivul grup, verifică îndeplinirea acestor 
atribuţii şi încadrarea acestor funcţionari în programul de lucru, 
acordă calificativele anuale, propune promovarea, acordarea 
salariului de merit şi a altor drepturi în conformitate cu prevederile 
legale.”  
  Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 17. – Preşedintele Camerei Deputaţilor împreună cu 
liderii grupurilor parlamentare repartizează, la începutul primei sesiuni a 
legislaturii, locurile în sala de şedinţe pentru fiecare grup parlamentar, 
precum şi pentru deputaţii neafiliaţi. 
  Articolul 18 se completează şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 18.- (1)  Formarea unui grup parlamentar de către 
un partid neparlamentar sau de către o alianţă politică dintre un 
partid parlamentar şi un partid neparlamentar este interzisă. 

 (2) În înţelesul prezentului regulament, partid 
parlamentar este acel partid ai cărui parlamentari şi-au obţinut 
mandatele în urma alegerilor, candidând pe listele respectivului 
partid sau pe listele unei alianţe din care partidul lor făcea parte în 
momentul alegerilor. 

 (3) Partidele componente ale unei alianţe politice sau 
electorale  care nu au obţinut în urma alegerilor cel puţin 10 mandate 
de deputaţi nu pot constitui grupuri parlamentare”. 
  Alineatul (3) al articolului 20 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 

“alin. (3) Repartizarea funcţiilor din Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor, pe fiecare grup parlamentar, se realizează  în urma 
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negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectându-se 
configuraţia politică a Camerei Deputaţilor, aşa cum rezultă din 
constituirea iniţială a grupurilor parlamentare. Repartizarea acestor 
funcţii se aprobă de către plenul Camerei Deputaţilor cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi.  

Alineatul (2) al articolului 21 se completează şi va avea 
următorul cuprins: 

“Art.21 (2) Este declarat ales preşedinte al Camerei 
Deputaţilor candidatul care a întrunit votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi, cu condiţia respectării cvorumului legal necesar adoptării 
hotărârilor Camerei.” 
  Membrii Comisiei au propus abrogarea alineatul (3) a 
articolului 21. 
  Alineatele (1) şi (3) ale articolului 23 se modifică astfel: 

Art. 23. - (1) Alegerea vicepreşedinţilor, a secretarilor şi a 
chestorilor din Biroul permanent se face la propunerile grupurilor 
parlamentare, pentru funcţiile repartizate conform prevederilor art.20 
alin.(3). 

 (3) Propunerile nominale pentru funcţiile prevăzute la alin. 
(1) se fac de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de 
locuri stabilit potrivit art.20 alin. (3). Lista candidaţilor propuşi pentru 
Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi 
se aprobă cu majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi. Votul este secret 
şi se exprimă prin bile. 
  Alineatul (2) a articolului 23 se abrogă. 
  Articolul 24 a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

“Art. 24. – Vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Camerei 
Deputaţilor sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare, la propunerile 
nominale prezentate plenului de grupurilor parlamentare cărora le-au fost 
repartizate locurile respective, în conformitate cu prevederile  art. 23.   În 
situaţia modificării configuraţiei politice a Camerei, liderii 
grupurilor parlamentare vor renegocia funcţiile din Biroul 
permanent.” 

Articolul 25 se completează şi va avea următorul cuprins: 
“Art. 25. – Preşedintele Camerei Deputaţilor  poate fi 

revocat înainte de expirarea  mandatului, cu votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi. Votul este secret şi se exprimă prin buletine de vot. Propunerea 
de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar 
căruia îi aparţine preşedintele a cărui revocare se solicită  şi este 
însoţită de semnăturile majorităţii membrilor respectivului grup”. 
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  Alineatele (1), (2),(3) şi (7) ale articolului 26 au fost 
declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale 
nr.605/2005. 
  Alineatele (4) şi (6) se modifică astfel: 

(4) Propunerea de revocare a preşedintelui Camerei 
Deputaţilor se depune la Biroul permanent, care verifică, din  punct 
de vedere formal, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.25 , 
urmând ca acesta să introducă în proiectul ordinii de zi a următoarei 
şedinţe de plen propunerea de revocare. În cadrul dezbaterii asupra 
propunerii de revocare  vor lua cuvântul liderul de grup care a cerut 
revocarea, câte un reprezentant al celorlalte grupuri parlamentare si 
Preşedintele Camerei. 

 (6) Dacă propunerea de revocare este aprobată de plenul 
Camerei, cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai acesteia, se 
organizează alegerea unui nou preşedinte, în conformitate cu prevederile 
art. 21. “  

 Alineatul (1) al art.27 se completează şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 27. – (1) Revocarea din funcţie a oricăruia dintre ceilalţi 
membri ai Biroului permanent poate fi solicitată de grupul parlamentar 
care l-a propus şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. 
Votul este secret şi se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se 
face în scris de către liderul grupului parlamentar căruia îi aparţine 
membru biroului a cărui revocare se solicită şi este însoţită de 
semnăturile majorităţii membrilor respectivului grup.”  

Alineatul (2) a articolului 27 a fost declarat neconstituţional 
de Decizia Curţii Constituţionale  nr.602/2005. 

Alineatele (3) şi (5) se completează şi vor avea următorul 
cuprins: 

 „(3) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent, 
care verifică, din punct de vedere formal, îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la alin.(1) al prezentului articol, urmând ca acesta să 
introducă în proiectul ordinii de zi a următoarei şedinţe de plen 
propunerea de revocare. Dezbaterea asupra propunerii de revocare se va 
realiza cu respectarea prevederilor art. 26 alin.(4).  

(5) În cazul în care propunerea de revocare este 
aprobată de plenul Camerei prin votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi, se organizează alegerea unui nou membru al Biroului 
permanent, cu respectarea configuraţiei politice a Camerei 
Deputaţilor. 

 
  Propunerea formulat la alin.(4) al art.27 a fost respins. 

Articolul 28 va avea următorul cuprins: 
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Art. 28. – (1) Funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, 
devenită vacantă în timpul legislaturii din alte motive decât revocarea, se 
ocupă în conformitate cu prevederile art. 21.  

(2) Celelalte funcţii din Biroul permanent devenite vacante 
în timpul sesiunii se ocupă la propunerea grupului parlamentar căruia i-au 
fost repartizate funcţiile respective, în condiţiile prevăzute la art. 23.  

Articolul 29 va avea următorul cuprins: 
“Art. 29. – Odată cu alegerea Biroului permanent, la 

începutul legislaturii, activitatea secretarilor desemnaţi în condiţiile art. 
2 alin. (1) încetează.”   

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 
adresa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind petiţia 
domnului Marcel Nicolescu. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Nicolae VASILESCU 
 

 


