
 

 

 

SINTEZA  

ședinței din data de 11 decembrie 2017 

 

 

În data de  11 decembrie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit 

în şedinţă pentru a discuta proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de doi deputaţi ai Grupului parlamentar PSD şi un deputat al 

Grupului parlamentar ALDE, cu care Comisia a fost sesizată în data de 08 decembrie 

2017, de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor prin adresa  nr. 706 BP /06.12. 2017. 

 Prin proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor 

se doreşte o mai bună structurare a dezbaterii iniţiativelor legislative aflate în procedură 

de urgenţă în cazul în care timpul de dezbatere s-a epuizat. Astfel, se propune ca toate 

amendamentele admise unui articol să fie supuse unui singur vot. Amendamentele 

respinse de comisie se supun votului numai în cazul în care, prin vot, Camera a respins 

amendamentele admise de Comisie. 

 Alte modificări propuse prin proiectul de Hotărâre au în vedere o mai bună 

organizare a şedinţelor Biroului permanent şi a celor Comitetului liderilor grupurilor 

parlamentare. 

La acest proiect de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor 

propus de deputaţii Grupului parlamentar PSD şi Grupului parlamentar ALDE, au fost 

depuse amendamente de către deputaţi ai Grupurilor parlamentare PNL şi USR. 

La şedinţa Comisiei din data de 11 decembrie 2017, au participat:  domnul 

preşedinte Eugen Nicolicea – Grupul parlamentar PSD, doamna deputat Cătăniciu 

Steluţa – Gustica – Grupul parlamentar ALDE, domnul deputat Márton Árpád-Francisc – 

Grupul parlamentar UDMR, domnul deputat Robert Turcescu - Grupul parlamentar 

PMP, domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel - Grupul parlamentar USR şi domnul deputat 
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Vasile Daniel - Grupul minorităților naționale. În partea a doua a lucrărilor a participat 

doamna deputat Adriana Săftoiu – Grupul parlamentar PNL. 

În prima parte a lucrărilor în locul doamnei deputat Adriana Săftoiu a participat 

domnul deputat Gabriel Andronache - Grupul parlamentar PNL.   

  Propunera de modificare a art.15 alin. (3) litera h)  şi  a art. 32 alin. (4) din 

proiectul de Hotărâre iniţiat de deputaţii Grupului parlamentar al PSD au fost respinse cu 

unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi fiind adoptate amendamentele Grupului 

parlamentar al PNL, care prevedeau ”eliminarea” celor două articole menționate mai 

sus. 

Proiectul de hotărâre a fost respins cu:  4 voturi pentru (domnul deputat Márton 

Árpád-Francisc, domnul deputat Robert Turcescu, doamna deputat Adriana Săftoiu şi 

domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel), 2 voturi împotrivă (domnul deputat Eugen 

Nicolicea şi doamna deputat  Cătăniciu Steluţa – Gustica)  şi 1 abţinere  (domnul 

deputat Daniel Vasile). 

În urma examinării şi dezbaterii, Comisia pentru Regulament propune plenului   

Camerei Deputaților adoptarea raportului de respingere a proiectului de Hotărâre 

privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.  

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen NICOLICEA 
 


