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Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 22 septembrie 2010 

pentru a discuta următoarea ordine de zi a Comisiei: 

- dezbaterea si aprobarea unui proiect de Hotărâre de modificare şi 

completare a art.12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, iniţiat de 

domnul Iustin Cionca Arghir – deputat PD-L şi de domnul Eugen 

Nicolicea – Grupului deputaţilor independenţi; 

- întocmirea unui proiect de Hotărâre privind completarea art.40 alin.(4) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – 

Grupul parlamentar PD-L, doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul minorităţilor 

naţionale,  domnul deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, domnul Valeriu 

Steriu  ca l-a înlocuit pe domnul Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţi. 

De la lucrările comisiei au absentat : domnul deputat Ciprian Dobre – 

Grupul parlamentar PNL  şi domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul 

parlamentar PSD+PC. 

În urma dezbaterilor, raportul şi proiectul de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea art. 12, au fost aprobate cu unanimitate de voturi de către deputaţii prezenţi. 

Deputaţii prezenţi au decis să elaboreze un proiect de Hotărăre privind completarea art.40 

alin.(4) ca urmare a solicitării Biroului permanent din data de 20 septembrie 2010. 



Respectivul proiect de Hotărâre urmează să fie difuzat deputaţilor în vederea formulării 

de amendamente, iar după expirarea termenului fixat de către Biroului permanent, 

Comisia pentru regulament va întocmi şi raportul asupra proiectului. 

Ca urmare a acestui fapt, Comisia pentru Regulament a decis să înainteze la 

Biroul permanent al  Camerei  Deputaţilor, raportul şi proiectul de Hotărâre privind 

modificarea şi completarea art.12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în vederea 

însrierii pe ordinea de zi a Camerei şi înaintarea proiectului de Hotărâre privind 

completarea art.40 alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

IUSTIN CIONCA-ARGHIR 
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