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În data de 11 aprilie 2011, Comisia pentru 

Regulament s-a întrunit pentru a discuta un proiect de 

Hotărâre privind completarea şi modificarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul 

Iustin Cionca Arghir – deputat PD-L şi domnul Mircea 

Grosaru – deputat Grupul Minorităţilor Naţionale, cu care 

comisia a fost sesizată de Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor cu adresa nr.350 BP din data de 6 aprilie 

2011 pentru  întocmirea raportului aferent. 

La lucrările comisiei au participat : domnul 

deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, 

domnul deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar 

UDMR, domnul Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor 
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independenţi şi domnul deputat Mircea Grosaru – Grupul 

Minorităţilor Naţionale.  

De la lucrările comisiei au absentat :  domnul 

deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar PNL şi 

domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul 

parlamentar PSD+PC. 

La proiectul de Hotărâre privind completarea şi 

modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat 

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

Mircea Grosaru – deputat Grupul Minorităţilor Naţionale 

au fost depuse amendamente semnate de domnul Valeriu 

Zgonea – deputat PSD, amendamente care au fost 

respinse de către membrii Comisiei cu unanimitate de 

voturi. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru 

Regulament a adoptat, cu unanimitate de voturi, raportul 

privind modificarea şi completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

Membri Comisiei au dezbătut şi proiectului de 

Hotărâre privind modificarea art.123 alin.(2) şi alin.(3) 

din  Regulamentul Camerei Deputaţilor – iniţiat de Grupul 

parlamentar PNL, a cărui   reexaminare a fost solicitată 
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de Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi au decis, 

cu unanimitate de voturi, respingerea. 

Membri Comisiei au decis, de asemenea, 

respingerea următoarelor proiecte: 

- proiectului de Hotărâre privind modificarea art.33 

şi art.127 din Regulamentul Camerei Deputaţilor – iniţiat 

de un grup de 10 deputaţi aparţinând Grupul parlamentar 

PNL.  

- proiectului de Hotărâre privind modificarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor – iniţiat de un grup 

de 94 deputaţi aparţinând tuturor grupurilor 

parlamentare. 

Rapoartele de respingere asupra proiectelor de 

Hotărâre amintite mai sus vor fi înaintate Biroului 

permanent în vederea înscrierii lor pe ordinea de zi a 

plenului Camerei. 

 

 

S E C R E T A R, 

  VARGA ATTILA 
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