
 
 
 
 

SINTEZA 

ședinței din data de 14 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 doreşte ca amendamentele respinse de comisie să se supună votului 

numai în cazul în care, prin vot, plenul Camerei Deputaţilor a respins 

amendamentele admise de Comisie. Alte modificări, au ca propunere o au în 

vedere o mai bună organizare a şedinţelor Biroului permanent şi a celor 

Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Proiectul de hotărâre a fost respins 

cu: 4 voturi pentru, 2 voturi împotrivă  şi 1 abţinere.   

În urma examinării şi dezbaterii, Comisia pentru Regulament a propus 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Hotărâre privind 

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

decembrie 2017, retrimiterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru Regulament, pentru o nouă 

dezbatere şi elaborare a raportului suplimentar, adresă înregistrată la comisie 

cu    nr. 4c-15/70 din 14.12.2017 . 

În data de 14 decembrie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au 

întrunit în şedinţă pentru a reexamina Proiectul de Hotărâre privind modificarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor.  La acest  proiect de Hotărâre, au fost 

formulate  6558 de amendamente de domnul deputat Stanciu – Viziteu Lucian 

Daniel, Grup parlamentar USR, înregistrate la Comisie cu nr. 4c-15/64 din 

11.12.2017.   

La şedinţa Comisiei din data de 14 decembrie 2017, au participat domnul 

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

deputat Márton Árpád-Francisc, domnul deputat Robert Turcescu, doamna deputat 

Adriana Săftoiu, domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel şi domnul deputat Vasile 

Daniel. 

În deschiderea şedinţei din data de 14 decembrie 2014, domnul preşedintele 

Eugen Nicolicea a dorit reluarea procedurii din şedinţa precedentă şi a prezentat 

membrilor comisiei spre a fi examinate cele 6558 de amendamente, reiterând 

solicitarea de a fi desemnat unul sau doi raportori dintre membrii comisiei pentru a  

le susţine şi prezenta. Nu s-a oferit nimeni ca raportor.  

Având în vedere că cele 6558 de amendamente nu respectă forma de 

redactare a actelor normative prevăzută de art.8 din Legea nr. 24/2000, republicată, 

privind normele de tehnică legislativă, potrivit cărora: „Textul legislativ trebuie să 

fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure 

sau echivoce”, acestea nu au putut fi examinate şi dezbătute, nici în şedinţa 

anterioară şi nici în prezenta şedinţă de către membrii comisiei.  



 Domnul deputat Duruş Vlad-Emanuel, a luat cuvântul şi a adus la 

cunoştinţa membrilor comisiei că iniţiatorul doreşte să îşi retragă cele 6558 de 

amendamentele, confirmând că aceasta este şi voinţa grupului USR. 

Amendamentele fiind retrase, preşedintele de şedinţă a propus respingerea 

definitivă a proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor.  

Propunerea de respingerea a fost adoptată în unanimitate. 

Pe cale de consecinţă, Comisia pentru Regulament propune plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea raportului suplimentar de respingere a proiectului 

de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

 
 

 
      P R E Ş E D I N T E, 

 
         EUGEN  NICOLICEA 

 
 


