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În data de 16 octombrie 2012, Comisia pentru 
Regulament s-a întrunit pentru a aproba un proiect de 
Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, iniţiat de către domnul Viorel 
Hrebenciuc – deputat PSD, cu care comisia a fost sesizată 
de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor cu adresa nr. 
PHCD 34 din data de 2 octombrie 2012 pentru  întocmirea 
raportului aferent. 

La lucrările comisiei au participat toţi membrii 
Comisiei. 

Respectivul proiect îşi propune să pună de acord 
anumite texte din Regulament cu o serie de decizii ale Curţii 
Constituţionale. 

Cele mai multe vizează asigurarea conformităţii cu 
Decizia Curţii Constituţionale nr.989/2008 privind 
constituţionalitatea dispoziţiilor art.155 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Conform acestei decizii toate hotărârile care nu 
privesc modificări ale regulamentelor parlamentare, se 
adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. 

Deciziile Curţii Constituţionale nr.1596/2011 
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din 
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domeniul cercetării  şi nr.1598/2011 referitoare la obiecţia 
de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea art.7 
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii , presupun modificarea procedurii 
reexaminării legilor la solicitarea preşedintelui şi impun 
revotarea legii în ansamblul ei înaintea retrimiterii la 
promulgare. 

În cursul procedurii de dezbatere a proiectului de 
hotărâre, membrii comisiei au considerat că este necesar 
să introducă şi alte modificări. S-a detaliat şi clarificat 
procedura încetării mandatului de deputat prevăzută la 
art.208 şi 209. S-a abrogat art.201 din Regulament care 
menţiona instituţia supleantului, specifică listelor 
electorale, deoarece sistemul electoral s-a modificat.  

Proiectul de Hotărâre şi prezentul raport au fost 
aprobate cu 4 voturi pentru (domnul deputat Iustin Cionca-
Arghir – Grupul parlamentar PD-L, domnul deputat Bogdan 
Nicolae Niculescu Duvăz - Grupul parlamentar PSD,  
domnul deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR 
şi domnul Eugen Nicolicea – Grupul parlamentar peogresist) 
şi o abţinere (domnul deputat Mircea Grosaru - Grupul 
Minorităţilor Naţionale). 
  În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament 
propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Hotărâre privind modificarea şi 
completarea  Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
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