
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua 

de 12 februarie 2008 

 
 
 La lucrările Comisiei au participat : dl. deputat Bivolaru Ioan – PSD,  dl. 

deputat Ciucă Liviu Bogdan –PC, dna. Liana Dumitrescu – deputat Grupul 

Minorităţilor Naţionale şi dl. deputat Varga Attila – UDMR. De la lucrările Comisiei 

a absentat  dl. deputat Buda Daniel – Grupul parlamentar al Partidului Democrat. 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

1.  continuarea dezbaterilor asupra amendamentelor depuse  la proiectul 

de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor în vederea întocmirii Raportului final. 

 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bivolaru Ioan – preşedinte al  

comisiei. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat următoarele modificări 

ale prevederilor regulamentului: 

 1.  La articolul 56 au fost aprobate modificări şi completări cu privire la 

atribuţiile raportorilor desemnaţi de comisia sesizată pentru întocmirea unui 

raport sau aviz. 

 2. La articolul 57 au fost aprobate  prevederi cu privire la procedura de vot 

exprimat prin mijloace electronice sau prin ridicarea mâinii la adoptarea raportului 

sau a avizului întocmit de comisia permanentă. 
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 3. Au fost detaliate prevederile articolului 58 cu privire la sinteza lucrărilor 

comisiilor permanente care se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor şi în 

Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Sinteza va cuprinde problemele 

dezbătute în cadrul comisiei, informaţii cu privire la participarea şi consultarea 

invitaţilor la lucrările comisiei, rezultatul votului final asupra rapoartelor sau 

avizelor întocmite de comisie, numele şi prenumele deputaţilor prezenţi şi a celor 

absenţi. 

 4. Prevederile articolului 59 punctul 6 privind atribuţiile Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost modificate datorită faptului 

că membrii Comisiei pentru Regulament au aprobat un amendament care 

propune înfiinţarea unei comisii permanente pentru Protecţia Mediului şi 

Ecologie. Atribuţiile acestei noi comisii permanente au fost înscrise la punctul 18 

al articolului 59. 

 5. Articolul 60 alineatul  (3)  va cuprinde prevederi mai detaliate privind 

încetarea calităţii de membru al unei comisii în următoarele situaţii: prin pierderea 

calităţii de deputat, prin trecerea la o altă comisie permanentă, la solicitarea 

deputatului sau a grupului parlamentar din care acesta face parte, sau prin 

schimbarea apartenenţei la grupul parlamentar. 

6. Alineatul (5) al articolului 64 va cuprinde prevederi detaliate privind 

cazul în care o comisie solicită întocmirea sau participarea la întocmirea  unui 

raport, iar acest lucru nu este aprobat  de Biroul permanent. 

 7. Au fost aprobate completări ale articolului 65 în sensul că 

amendamentele pot fi depuse şi în format electronic şi, de asemenea, că pot fi 

depuse amendamente şi după expirarea termenului de depunere a 

amendamentelor, dacă nu au început dezbarerile asupra iniţiativelor legislative în 

cadrul comisiei sesizate în fond. 

 8. S-a decis ca prevederile articolului 66 să fie completate cu prevederi 

cuprinse la articolul 55, astfel încât să avem o listă completă cu persoanele care 

participă şi cu persoanele care pot fi invitate să participe la şedinţele unei comisii 

permanente. Articolul 66 a fost completat şi cu prevederi referitoare la 
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materialele pe care diverşi experţi sau reprezentanţi ai unor instituţii le pot 

prezenta în cadrul lucrărilor comisiei. 

 9. Au fost aprobate modificări ale articolului 67 în ceea ce priveşte 

conţinutul rapoartelor ce sunt întocmite de către comisiile permanente. 

 Toate modificările şi completările dezbătute au fost aprobate, cu 

unanimitate de voturi, de către membrii prezenţi ai comisiei. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

  Ioan BIVOLARU 
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