
    

 

 

 

 

SINTEZA 

ședinței din data de 13 decembrie 2017 

 

 

 În data de 13 septembrie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament    

s-au întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Ioan Munteanu Grup 

parlamentar PSD, cu care Comisia a fost sesizată în data de 12 septembrie 2017, 

de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor  prin adresa  nr. 351 BP /11.09. 2017. 

 Proiectul de Hotărâre se referă la completarea art.46 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, cu introducerea unui nou alineat, alin. (8¹) cu următorul 

cuprins: „Membrii Comisiei pot respinge o singură dată, motivat, propunerea 

grupului parlamentar căruia i-a revenit funcţia, situaţie în care liderul grupului 

parlamentar respectiv nominalizează o altă persoană, alegerea candidatului urmând 

procedura prevăzută de alin. (4)”. 

La şedinţa Comisiei din data de 13 septembrie 2017, au participat toţi 

membrii comisiei pentru Regulament şi au aprobat  proiectul de Hotărâre şi raportul 

cu  5  voturi  pentru  şi  2 abţineri. În urma examinării, Comisia pentru Regulament a 

propus plenului Camerei Deputaţilor adoptarea raportului privind completarea 
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Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a proiectului de Hotărâre în forma 

iniţiatorului. 

Plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât în şedinţa de plen din data de 13 

septembrie 2017, retrimiterea Proiectului de Hotărâre privind completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru Regulament, pentru o nouă 

dezbatere şi elaborarea raportului suplimentar. 

În data de 13 decembrie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament    

s-au întrunit în şedinţă pentru a reexamina Proiectul de Hotărâre privind 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, înregistrat pe data de 15 

septembrie 2017 la Comisie cu nr. 4c-15/43//15.09. 2017. 

La şedinţa Comisiei din data de 13 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, doamna deputat Adriana Săftoiu - Grupul parlamentar 

PNL, domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel - Grupul parlamentar USR şi domnul 

deputat Vasile Daniel - Grupul minorităților naționale. 

Doamna deputat Adriana Săftoiu a fost înlocuită de domnul deputat 

Gabriel Andronache - Grupul parlamentar PNL şi domnul deputat Duruş Vlad-

Emanuel a fost înlocuit de domnul deputat Stanciu –Viziteu Lucian-Daniel, Grupul 

parlamentar USR. 

Amendamente formulate  de către domnul deputat Eugen Nicolicea și 

domnul deputat Márton Árpád-Francisc au următorul cuprins: 

1.”La articolului 46 după alineatul (8) se introduce un alineat nou alin.(8¹), 

cu următorul cuprins:„ (8¹) - Membrii Comisiei pot respinge o singură dată, motivat, 

propunerea grupului parlamentar căruia i-a revenit funcţia, situaţie în care grupul 

parlamentar respectiv nominalizează o altă persoană, alegerea candidatului urmând 

procedura prevăzută la alin.(4)”. (inițiator domnul deputat PSD Eugen Nicolicea) 



2. La articolul 120, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul curpins: 

„După ce timpul de dezbatere stabilit în funcție de complexitatea raportului a fost 

epuizat, dezbaterea se încheie şi preşedintele de şedinţă supune votului 

amendamentele cuprinse în raportul comisiei, în următoarea ordine: în primul rând, 

se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi 

amendamentele adoptate de comisie. Dacă niciunul  dintre aceste amendamente 

nu a fost adoptat, se supun votului amendamentele respinse din raport, în ordinea 

înscrisă în acesta. Dacă unul dintre amendamente a fost acceptat de majoritatea 

deputaţilor prezenţi, celelalte amendamente se consideră respinse. Dacă niciunul 

din amendamentele din raport nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi 

adoptat, se consideră adoptată forma iniţială”(deputat Eugen Nicolicea şi deputat 

Márton Árpád-Francisc). 

Raportul  a fost adoptat cu  4 voturi  pentru (domnul președinte Eugen 

Nicolicea, doamna deputat Cătăniciu Steluţa, domnul deputat Márton Árpád-

Francisc și domnul deputat Vasile Daniel) şi 3 voturi împotrivă (domnul deputat 

Gabriel Andronache, domnul deputat Robert Turcescu și domnul deputat Duruş 

Vlad-Emanuel). 

 În urma examinării, Comisia pentru Regulament a propus plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a raportului suplimentar privind 

modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Eugen NICOLICEA 

 

 

          


