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SINTEZA 
şedinţei din  ziua de 20 decembrie 2008 

cu prilejul alegerii Biroului Comisiei 
 
 
 

 În data de 20 decembrie 2008 a avut loc şedinţa de 

constituire a Comisiei pentru Regulament care, în conformitate cu 

prevederile art.40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, se 

compune în această legislatură din 5 deputaţi.  La lucrările comisiei 

au participat : dl. dep. Iustin-Marinel Cionca-Arghir – Grupul 

parlamentar PD-L, dl. dep. Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – 

Grupul parlamentar PSD+PC, dl. dep. Dobre Ciprian Minodor – 

Grupul parlamentar PNL, dl.Varga Attila – Grupul parlamentar 

UDMR, dna Liana Dumitrescu – Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale, care au fost desemnaţi de grupurile parlamentare. 

La lucrările comisiei  a participat domnul Bogdan Olteanu, 

vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor delegat din partea Biroului 

Permanent pentru a participa la alegerea Biroului Comisiei. Funcţiile 

în cadrul Biroului au fost repartizare conform art.45 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 



În urma scrutinului efectuat, cu unaniminate de voturi, a 

fost ales Biroul Comisiei pentru Regulament. 

În funcţia de preşedinte al comisiei a fost ales domnul 

Iustin-Marinel Cionca-Arghir – deputat PD-L ales în colegiul 

uninominal nr. 7 , judeţul Arad,  pentru funcţia de vicepreşedinte al 

comisiei a fost ales domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – 

deputat PSD+PC ales în colegiul uninominal nr.7,judeţul Argeş, pentru 

funcţiile de secretar au fost aleşi: domnul Dobre Ciprian Minodor –

deputat PNL, ales  în colegiul uninominal nr.7, judeţul Mureş şi domnul 

Varga Attila – deputat UDMR, ales în colegiul uninominal nr.4, judeţul 

Satu Mare . 

Cu prilejul alegerii Biroului Comisiei au mai fost discutate şi 

următoarele probleme:informare de către staff-ul comisiei cu privire la 

stadiul proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor şi asupra modificărilor asupra 

cărora trebuie făcute in regulament ca urmare a deciziilor Curţii 

Constituţionale privind modul de adoptare a hotărârilor în cadrul 

Camerelor Parlamentului şi cu privire la problema responsabilităţii 

ministeriale.  
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

IUSTIN-MARINEL CIONCA-ARGHIR 
 

 
 
 


