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Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 6 aprilie 2009 

pentru elaborarea unui punct de vedere privind interpretarea  textelor 

regulamentare privind procedura de prezentare a moţiunilor simple, ca urmare a 

situaţiei apărute în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor consacrată  prezentării şi 

dezbaterii moţiunii simple din data de 23 martie 2009 intitulată „Educaţia sub 

cenzura Ecaterinei Andronescu – istoria se repetă” şi iniţiată de un număr de 63 

deputaţi PNL. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca Arghir – 

preşedintele Comisiei. 

Deputaţii au ajuns la concluzia că textul unei moţiuni simple care a 

fost prezentat de către iniţiatori preşedintelui de şedinţă în plenul Camerei, a fost 

difuzat deputaţilor, a fost afişat la sediul Camerei şi a fost comunicat Guvernului 

trebuie citit în şedinţa în care are loc dezbaterea moţiunii de la tribuna Camerei. 

Toate elementele prezentate anterior reprezintă acte oficiale de 

sesizare a Camerei Deputaţilor şi a Guvernului cu un text ce nu poate fi amendat 

în nici  un fel. 

Tot în acest sens pledează şi faptul că preşedintele Camerei dă un 

termen pentru dezbaterea moţiunii, ceea ce presupune că deputaţii îşi vor pregăti 

puncte de vedere faţă de textul difuzat, puncte de vedere care trebuie să le 



susţină în şedinţa dedicată dezbaterii moţiunii. Dacă s-ar admite faptul că de la 

tribuna Camerei s-ar putea prezenta un text diferit de cel depus de către iniţiatori, 

difuzat deputaţilor, afişat la sediul Camerei şi difuzat Guvernului atât deputaţii cât 

şi Guvernul s-ar afla în situaţia de a nu-şi putea elabora puncte de vedere faţă de 

un text de care iau cunoştinţă doar în momentul prezentării lui; pe de altă parte, 

se constată şi faptul că un text diferit de cel prezentat nu are semnăturile a peste 

50 de deputaţi şi nu poate fi acceptată dezbaterea sa pentru că nu îndeplineşte o 

condiţie regulamentară esenţială pentru a fi acceptat şi dezbătut. 

În consecinţă textul iniţial depus de către semnatarii moţiunii nu mai 

are, în mod implicit, susţinerea acestora, deoarece au citit de la tribună alt text şi 

rezultă că nu mai poate fi dezbătut, iar textul cel nou nu poate fi primit de către 

preşedintele Camerei în vederea dezbaterii pentru că nu este semnat.  

Membrii Comisiei au decis să înainteze un punct de vedere care 

prezintă în mod detaliat toate argumentele referitoare la modul în care trebuie 

prezentată o moţiune simplă. 

Domnul deputaţ Dobre Ciprian – Grupul parlamentar PNL a depus 

la Comisie un punct de vedere care se constituie într-o opinie separată faţă de 

punctul de vedere susţinut de către ceilalţi patru membrii ai Comisiei noastre. 

Respectiva opinie separată porneşte de la ideea că o moţiune 

simplă ar avea două părţi: - prima care cuprinde critici la adresa politicilor 

guvernamentale şi care ar trebui să fie asimilată unei expuneri de motive şi o a 

doua parte care cuprinde măsurile pe care iniţiatorii moţiunii le propun 

Guvernului şi care nu pot fi amendate sau modificate.
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