
 

 

 

SINTEZA 

ședinței din data de 29 noiembrie 2017 

 

 

În data de 29 noiembrie 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în 

şedinţă pentru a discuta următoarele proiecte de hotărâri cu care comisia a fost sesizată pentru 

dezbatere şi adoptare: 

- Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de parlamentari ai Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi 

Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, prin adresele  nr. 224 BP din data de 

30.05. 2017 şi nr. 1073 BP din data de 27.06.2017; 

-  Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de doamna deputat Adriana Săftoiu şi domnul deputat Gabriel Andronache, 

Grup parlamentar al  Partidului Naţional Liberal, prin adresa nr. 258 BP din data de 15.06.2017; 

-  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat 

de parlamentari ai Grupului parlamentar PNL, cu care Comisia a fost sesizată în data de 16 

octombrie 2017, de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor  prin adresele  nr. 422 BP /11.10. 

2017, nr. 1595 BP din 30.10.2017 şi nr. 1747 BP din 20.11.2017 . 

- De asemnea s-au analizat solicităril Biroului permanent cu privire la formularea unor 

puncte de vedere privind repartizarea deputaților neafiliați în structurile organizatorice ale 

Camerei Deputaților, înregistrată cu adresele nr.1731 BP/2017, 1796 BP/2017 și nr.1801 

BP/2017. 

Ședința comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea – președintele 

Comisiei. 



La lucrările comisiei au participat : domnul deputat  Eugen Nicolicea – Grupul 

parlamentar PSD, doamna deputat Steluța-Gustica Cătăniciu – Grupul parlamentar ALDE, 

domnul deputat Márton Árpád-Francisc – Grupul parlamentar UDMR, domnul deputat Vlad-

Emanuel Duruș - Grupul parlamentar USR și domnul deputat Daniel Vasile – Grupul 

parlamentar al Minorităților Naționale. De la lucrările comisiei au absentat : doamna deputat 

Ana-Adriana Săftoiu – Grupul parlamentar PNL și domnul deputat Robert- Nicolae Turcescu – 

Grupul parlamentar PMP. 

În urma examinării și dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi, membrii Comisiei au 

stabilit următoarele :  

La punctul 1 Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de parlamentari ai Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România 

şi Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, a fost respins cu 4 voturi pentru și 1 vot 

împotrivă (domnul deputat Vlad Duruș - Grupul parlamentar USR); 

La punctul 2 Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de doamna deputat Adriana Săftoiu şi domnul deputat Gabriel 

Andronache, Grup parlamentar al  Partidului Naţional Liberal – dezbaterile au fost amânate 

pentru o dată ulterioară; 

La punctul 3 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, iniţiat de parlamentari ai Grupului parlamentar PNL, a fost respins cu unanimitate 

de voturi. Amendamentele depuse la proiectul de Hotărâre inițiate de un grup de deputați 

aparținând Grupului parlamentar PSD au fost, de asemenea, respinse cu unanimitate de voturi de 

către membrii prezenți; 

 La punctual 4 membrii Comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, punctul de vedere 

privind situația deputaților neafiliați și înaintarea  către Biroul permanent al Camerei Deputaților. 

 

P R E Ș E D I N T E, 

                                                 Eugen NICOLICEA 

 

 


