
 
 
 

SINTEZA 
ședinței din data de 17 mai 2016 

 
 

În data de 17 mai 2016, Comisia pentru Regulament s-a întrunit în şedinţă pentru a 
discuta solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu care comisia a fost sesizată prin 
adresa nr.697BP din 20 aprilie 2016, pentru întocmirea raportului privind modificarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

În cadrul dezbaterilor au fost analizate şi dezbătute următoarele puncte ale ordinii de 
zi:  

- soluţia tehnică de implementare propusă de Comisia numită prin Ordin al 
Secretarului general al Camerei Deputaţilor  nr. 365/2016, acceptată de membrii Comisiei pentru 
Regulament şi liderii grupurilor parlamentare, fiind reformulate, prin prezentul raport, textele 
regulamentare cu privire la exprimarea votului prin mijloace electronice, conform noii soluţii 
tehnice propuse; 

-  punctul de vedere al Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului 
privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale 
Camerei Deputaților și Senatului, cu privire la interpretarea dispozițiilor art.32 alin.(3) din Legea 
nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, care subliniază lipsa dispoziţiilor 
procedurale din Regulamentul Camerei Deputaţilor referitoare la situaţia încetării de drept a 
calităţii de titular al oricărei funcţii obţinute prin susţinere politică în condiţiile prevăzute de art. 
32 alin.(3) din Legea nr. 96/2006. 

La şedinţa comisiei, au participat membrii Comisiei pentru Regulament, iar domnul 
deputat Gabriel Andronache ca înlocuitor al domnului deputat Tinel Gheorghe – Grupul 
parlamentar al PNL.  
      Au fost invitaţi să participe la lucrările comisiei domnul Eugen Nicolicea preşedinte al 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor şi domnul 
Alexandru Tănase, director al Direcţiei tehnice din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor. 

Prezentul raport a fost aprobat cu 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi nicio abţinere. 
            În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea raportului privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor şi a proiectului de hotărâre. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 
 Gheorghe EMACU 
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