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Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 11 mai 2010 pentru  

a discuta următoarea ordinea de zi a Comisiei: 

 -  dezbaterea unui proiect de Hotărâre privind completarea 

regulamentul cu o procedură aplicabilă în cazul în care dispoziţiile din legile şi 

ordonanţele în vigoare, sunt declarate neconstituţionale, prin Decizie a Curţii 

Constituţionale. 

- elaborarea unui punct de vedere privind modificarea 

componenţei Comisiei pentru Regulament. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-

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

minorităţilor naţionale, domnul deputat Dobre Ciprian – Grupul parlamentar PNL. 

şi domnul deputat Mate Andras Levente – Grupul parlamentar UDMR, care l-a 

înlocuit pe domnul deputat Varga Attila. 

De la lucrările comisiei a absentat  domnul deputat Bogdan Nicolae 

Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PC. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca Arghir – 

preşedintele Comisiei. 

Comisia pentru Regulament a dezbătut  şi aprobat un proiect de 

Hotărâre privind modificarea şi completarea art.134 şi 135 din Regulamentul 



Camerei Deputaţilor, fiind sesizată  de Biroul Permanent în data de 27 aprilie 

2010, pentru a completa regulamentul cu o procedură aplicabilă în cazul în care 

dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, sunt declarate neconstituţionale, 

prin Decizie a Curţii Constituţionale. 

Constatând faptul că art.135 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, care reglementează tot o procedură de reexaminare – reexaminarea 

la solicitarea Preşedintelui României - necesită de asemenea detalieri, comisia a 

decis să introducă în proiectul de Hotărâre şi modificarea acestui articol. În urma 

dezbaterilor, proiectul de  Hotărâre  şi raportul aferent au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi de către deputaţii prezenţi.  

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

trimită Biroului Permanent proiectul de Hotărâre şi raportul în vederea înscrieii pe 

ordinea de zi a Camerei Deputaţilor. 

  Membrii Comisiei au decis ca punctul doi al ordinii de zi să fie 

amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR 
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