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 RAPORT SUPLIMENTAR 
 
  Raportul de admitere sau respingere a amendamentelor la proiectul de Hotărâre de modificare a 
Regulamentului Camerei Deputaţilor trimis spre dezbatere Camerei Deputaţilor pe data de 09.09.2005, se completează cu 
prezentul Raport suplimentar. 
  În dezbaterile  din plenul Camerei în data de 28.09.2005 a proiectului de modificare a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, au fost înaintate 4 propuneri de  modificare a unor prevederi ale art.2 alin.(2) şi o propunere de 
modificare a prevederilor art.4 alin.(3) din proiectul de Hotărâre care au fost trimise spre dezbatere Comisiei pentru 
Regulament pentru a fi aprobate sau respinse. 
 

Nr. 
crt. 

Textul amendat Amendamentul  şi autorul Soluţia 
Comisiei 

Motivare 

1.  Art. 2. - (1) Până la alegerea 
Biroului Permanent, lucrările 
Camerei Deputaţilor sunt conduse 
de cel mai în vârstă deputat, în 

Art. 2. - (1) Până la alegerea Biroului 
Permanent, lucrările Camerei Deputaţilor sunt 
conduse de cel mai în vârstă deputat, în calitate 
de preşedinte de şedinţă, asistat de patru 

Respingere - Există riscul încălcării 
principiului privind 
desemnarea celor mai tineri 
deputaţi. 

Administrator
Original



secretari desemnaţi din rândul celor mai tineri 
eputaţi, dintre care să fie cele mai tinere 

deputate şi cei mai tineri doi deputaţi. 
d

Autor: dna. .Monalisa Găleteanu –deputat PSD. 

- În practica parlamentară  a 
ţărilor europene, nu există nici 
o prevedere similară cu cea 
propusă de iniţiator. 

2.  Art. 2. - (1) Până la alegerea Biroului 
ermanent lucrările Camerei Deputaţilor sunt 

conduse de cel mai în vârstă deputat, în calitate 
de preşedinte de vârstă, asistat de cei mai tineri 
4 deputaţi în calitate de  secretari.   

P

Autor: dl. Iulian Claudiu Manda – deputat PSD 
 

Admis Reformularea exclude orice 
interpretare. 

3. - S-a propus adoptarea soluţiei din Parlamentul 
danez care constă în conducerea lucrărilor 
primelor  şedinţe ale Camerei Deputaţilor de 
către deputatul cu cea mai mare vechime 
parlamentară. 
- Nu s-a formulat un amendament în acest sens 
în conformitate cu prevederile Regulamentului. 
Autor: dl. Călian Petru – deputat PRM 

Respins - În marea majoritate a 
regulamentelor europene se 
găseşte soluţia preşedintelui de 
vârstă 
- În tradiţia parlamentară 
românească s-a utilizat soluţia 
conducerii lucrărilor de către 
preşedintele de vârstă şi 
această variantă s-a dovedit a fi 
funcţională. 

4. 

calitate de preşedinte de şedinţă, 
asistat de patru secretari 
desemnaţi din rândul celor mai 
tineri deputaţi. 
Autori: Viorel Hrebenciu, Valeriu 
Ştefan Zgonea, Miron Tudor 
Mitrea, Florin Iordache – deputaţi 
PSD, Grupurile PNL, PD 
 

Art. 2. - (1) Până la alegerea Biroului 
Permanent, lucrările Camerei Deputaţilor sunt 
conduse de cel mai în vârstă deputat, în calitate 
de preşedinte de şedinţă, asistat de patru 
secretari desemnaţi, de către preşedintele de 
şedinţă  din rândul celor mai tineri deputaţi.  
Autor:dl.Ovidiu Brânzan – deputat PSD 

Respins Preşedintele de vârstă este 
desemnat odată cu secretarii. 

5. Art. 4. (3) Preşedintele de 
şedinţă ales conform art. 2, 
prezintă Camerei Deputaţilor 

Art. 4. (3) Preşedintele de vârstă prezintă 
Camerei aceste propuneri în ordinea 
descrescătoare a numărului membrilor 

Admis Pentru o mai bună precizare a 
textului, iar în ceea ce priveşte 
preşedintele de vârstă, aceasta 
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aceste propuneri în ordinea 
mărimii grupurilor parlamentare, 
iar plenul Camerei Deputaţilor 
hotărăşte asupra lor cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi. 
Autori: Viorel Hrebenciuc, Valeriu 
Ştefan Zgonea, Miron Tudor 
Mitrea, Florin Iordache – deputaţi 
PSD 
 

grupurilor parlamentare, iar Camera Deputaţilor 
hotărăşte asupra lor cu votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi.  
 
 
Autor:dl.Ovidiu Brânzan – deputat PSD 

se corelează cu soluţia 
adoptată la art.2. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 

 DEPUTAT IOAN BIVOLARU          DEPUTAT DANIEL BUDA  
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