
 

 

 

SINTEZA 

ședinței din data de 8 martie 2016 

 

În data de 8 martie 2016, Comisia pentru Regulament s-a întrunit  în şedinţă 

pentru a discuta proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului Camerei Deputaților, inițiat de domnul deputat Florin Iordache, 

domnul deputat UNPR Eugen Nicolicea și domnul deputat UNPR Gheorghe 

Emacu – Grupul parlamentar PSD. 

Biroul permanent al Camerei Deputaților a solicitat Comisiei pentru 

Regulament formularea unei propuneri de modificare și completare a 

Regulamentului Camerei Deputaților care să cuprindă modalitatea de înregistrare 

electronică a prezenţei, precum şi stabilirea unei proceduri clare cu privire la 

exprimarea votului prin mijloace electronice.  

La ședința au participat: domnul deputat Gheorghe Emacu – Grupul 

parlamentar Progresist, domnul deputat Tinel Gheorghe – Grupul parlamentar 

PNL, domnul deputat Ionescu Aurelian – Grupul parlamentar ALDE, domnul 

deputat Marton Arpad – Grupul parlamentar UDMR și domnul deputat Florin 

Iordache – Grupul parlamentar PSD și domnul deputat Ionel Stancu – Grupul 

parlamentar al Minorităților Naționale. La ședința au mai participat domnul  

George Dumitrică - Secretarul general adjunct al Camerei Deputaţilor şi domnul  

Alexandru Tănase - Director al Direcţiei tehnice, în calitate de invitați. 
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Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Emacu – 

președintele Comisiei. 

Modificarea și completarea art.137 din Regulamentului Camerei Deputaților 

a fost necesară ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 30 din 27 ianuarie 

2016, privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.  137 alin. (3), (4) şi (5) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 

Camerei Deputaților şi raport aferent acestuia au fost aprobate cu majoritate de 

voturi.  La comisie au fost depuse și dezbătute amendamentele privind modificarea 

și completarea art.137 din Regulamentul Camerei Deputaților, inițiate de domnului 

deputat Ciprian Nica – Grupul parlamentar PSD.   

În urma discuțiilor, membrii Comisiei pentru Regulament au hotărât 

înaintarea către Biroul permanent  a proiectul de Hotărâre privind modificarea și 

completarea Regulamentului Camerei Deputaților, și raportul aferent în vederea 

dezbaterii şi adoptării de către Camera Deputaţilor. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Gheorghe EMACU 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Consuela Mihai, consilier parlamentar 


