
 
 
 
 
 

SINTEZA 
şedinţei din data de 27 februarie 2013 

 
 
 

În data de 27 februarie 2013, Comisia pentru Regulament s-a întrunit 

pentru reexaminarea proiectului de Hotărâre nr. 34/2012 privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, ca urmare a retrimiterii acesteia la 

comisie de către plenul Camerei în data de 12 februarie 2013. 

În cadrul şedinţei a mai fost analizată scrisoarea doamnei Mona-Maria 

Pivniceru, Ministrul Justiţiei, referitoare la întocmirea unui material sintetic privind 

progresele înregistrate în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva 

corupţiei. 

La lucrările comisiei au participat toţi membrii acesteia. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament a decis să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea, cu majoritate de voturi, a proiectului de 

Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 

nr.34/2012. Împotriva propunerii de respingere a votat domnul deputat Andronache 

Gabriel - Grupul parlamentar PDL. 

 Membrii Comisiei au apreciat că Regulamentul Camerei Deputaţilor  are 

nevoie de mult mai multe modificări. Recenta adoptare  a Legii privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorului generează, 

de asemenea, obligaţia de face o serie de modificări in cuprinsul Regulamentului. Într-

un proiect de hotărâre de modificare şi completare a Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, proiect pe care deputaţii din Comisia pentru Regulament îl vor iniţia într-

un termen foarte scurt, printre modificările ce vor fi propuse se vor regăsi cea mai 

mare parte dintre propunerile existente în actualul proiect de hotărâre a cărui 

respingere a fost propusă. 
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Referitor la scrisoarea doamnei Mona-Maria Pivniceru, Ministrul 

Justiţiei, cu care Biroul permanent a decis să sesizeze şi Comisia pentru Regulament, 

membrii comisiei au hotărât să elaboreaze un material sintetic împreună cu 

domnul.vicepreşedinte Viorel Hrebenciuc şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. Contribuţia Comisiei pentru Regulament  va consta în introducerea unor 

prevederi în Regulamentul Camerei Deputaţilor care să fie în concordanţă cu 

recentele modificări şi completări ale Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 

al senatorilor.  

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

NICOLAE VASILESCU 

 


