
         

 

 

 

 

 

RAPORT 
 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

 

 În data de 29 noiembrie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în 

şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de deputaţi ai Grupului parlamentar PNL, cu 

care Comisia a fost sesizată în data de 16 octombrie 2017, de Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor  prin adresa  nr. 422 BP /11.10. 2017. 

 Proiectul de Hotărâre are ca obiect de reglementare modificarea art.26 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  

în sensul ca revocarea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi implicit cea de 

preşedinte a Biroului permanent,  să poată fi propusă şi de  o treime din numărul total al 

deputaţilor, precum şi de către liderii a cel puţin două grupuri parlamentare altele decât 

grupul parlamentar care l-a propus şi căruia îi aparţine funcţia de preşedinte. 

În anul 2005 a mai existat o încercare de modificare a Regulamentului Camerei 

Deputaţilor cu prevederi similare.  Acestea au fost declarate neconstituţionale prin Decizia 

nr. 602/2005, Curtea Constituţională menţionând că „propunerea de revocare, care poate 

duce la încetarea mandatului unui membru al Biroului permanent (preşedintele Camerei 

Deputaţilor este membru al Biroului permanent al Camerei), nu poate aparţine decât 



grupului care l-a propus, întrucât revocarea reprezintă o modalitate simetrică cu 

desemnarea membrului pentru a fi ales în Biroul permanent.  Pe cale de consecinţă 

membrii Comisiei au respins propunerea de modificare a art. 26 din Proiectul de Hotărâre. 

Propunerea de modificare a art. 27 din Proiectul de Hotărâre, fiind subsecvent       

art. 26 şi în directă corelare cu acesta, a fost de asemenea respins. 

La  acest proiect de Hotărâre au fost depuse amendamente de către deputaţi ai 

Grupului parlamentar PSD, înregistrate la comisie cu nr. 4c-15/57 din data de 27 noiembrie 

2017, care au fost respinse, cu unanimitate de voturi, de către membrii prezenţi ai comisiei. 

Membrii Comisiei pentru Regulament, în urma examinării şi dezbaterilor, propun cu 

unanimitate de voturi respingerea întregului proiect de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

La şedinţa Comisiei din data de 29 noiembrie 2017, au participat: domnul 

preşedinte Eugen Nicolicea, doamna deputat Cătăniciu Steluţa – Gustica, domnul deputat 

Márton Árpád-Francisc, domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel şi domnul deputat Vasile 

Daniel. 

De la lucrările comisiei au absentat doamna deputat  Adriana Săftoiu şi domnul 

deputat Robert Turcescu. 
 

Luând în considerare normele şi principiile constituţionale care fundamentează 

revocarea membrilor Biroului permanent, Comisia  pentru Regulament propune plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, având în vedere dispoziţiile Deciziilor 

Curţii Constituţionale care sunt general obligatorii, potrivit art. 147 alin.(4) din Constituţia 

României, republicată.  

 

    PREŞEDINTE 
 

         EUGEN  NICOLICEA 


