
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
 

PROCES VERBAL 

 al şedinţei din  data de 24 noiembrie 2010 

 

În data de 24 noiembrie 2010, Comisia pentru 

Regulament s-a întrunit pentru a discuta următoarea ordine 

de zi: 

- proiect de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea art.40 alin.(4) din  Regulamentul 

Camerei Deputaţilor – iniţiat de Comisia pentru 

Regulament; 

- proiect de Hotărâre privind modificarea art.123 

alin.(2) şi alin.(3) din  Regulamentul Camerei 

Deputaţilor – iniţiat de Grupul parlamentar PNL; 

- proiect de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor – 

iniţiat de Grupul parlamentar PSD+ PC. 

Comisia a fost sesizată, de asemenea, de Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor din data de 24  noiembrie 

2010 cu întocmirea unui punct de vedere cu privire la 
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sesizarea domnului deputat Iustin Cionca Arghir referitoare 

la încălcarea prevederilor constituţionale şi ale art.135 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor în activitatea Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi cu proiectul de Hotărâre 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor iniţiat de deputaţi aparţinând grupurilor 

parlamentare PD-L, UDMR, ai Minorităţilor Naţionale şi 

grupul deputaţilor independenţi. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat 

Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L,   doamna 

deputat Aura Vasile care l-a înlocuit pe domnul deputat 

Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar 

PSD+PC, domnul deputat  Kötő Iosif care l-a înlocuit pe 

domnul deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, 

domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar PNL, 

doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul Minorităţilor 

Naţionale şi domnul Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor 

independenţi. 

La primul punct al ordinii de zi, a fost aprobat cu 5 

voturi pentru ( dl. dep. Iustin Cionca-Arghir, dl. dep. Kötő 

Iosif, dl. dep. Eugen Nicolicea, dna. dep. Liana Dumitrescu şi 

dna. dep.  Aura Vasile şi un vot împotrivă (dl. dep Ciprian 

Dobre) raportul privind proiectului de Hotărâre  privind 

modificarea alin.(4) al art.40 din Regulamentul Camerei 
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Deputaţilor ce urmează să fie supus plenului Camerei pentru 

dezbatere şi adoptare. 

În ceea ce priveşte punctul de vedere al Comisiei 

privind modalitatea în care Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a dezbătut cererea de reexaminare a 

Preşedintelui României, dl. preşedinte Iustin Cionca Arghir : 

punctul meu de vedere este cel prevăzut în deciziile Curţii 

Constituţionale nr. 355/2007, 991/2008 şi 1018/2010 şi în H 

CD nr.14 din 26 mai 2010 privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. Art.135 alin “(2) 

prevede : Cererea Preşedintelui României privind 

reexaminarea unei legi este de competenţa  comisiei 

permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege 

sau cu propunerea legislativă respectivă; aceasta va întocmi 

un raport cu privire la obiecţiile din cererea de reexaminare, 

respectiv la adoptarea sau respingerea acesteia. În cazul în 

care obiecţiile din cererea de reexaminare sunt acceptate, în 

totalitate sau în parte, comisia va formula, după caz, 

propuneri referitoare la textele corespunzătoare”. 

  Dna dep. Aura Vasile : sunt încalcate prevederile 

art.61 alin.(1) din Constituţia României prin Decizia Curţii 

Constituţionale nr.991/2008 :” Din analiza textului rezultă că 

trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Preşedintelui 

României, precum şi cele care au legătură cu acestea, fiind 

necesară corelarea tehnico-lingvistică a tuturor dispoziţiilor 
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din lege. În acest context pot fi modificate chiar şi unele 

menţiuni exprese din solicitarea acestuia. Parlamentul fiind 

unica autoritate legiuitoare a ţării, conform art.61 alin.(1) 

din Constituţie, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de 

reexaminare a Preşedintelui României, poate adopta orice fel 

de soluţie pe care o va considera necesară. Astfel, poate 

admite în întregime sau parţial solicitarea, poate să o 

respingă ori poate să modifice în totalitate sau parţial 

anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, 

inclusive prin recorelarea dispoziţiilor legii”. 

Dl. dep. Kötő Iosif : se discută şi se adoptă 

articolele  solicitate în cererea de reexaminare a 

Preşedintelui României. 

Dna dep. Aura Vasile : din motivele cuprinse în 

Cererea de reexaminare nu rezultă ceva expres. “Conţinutul 

cererii este următorul :   

1. Legea privind sistemul unitar de pensii publice 

stabileşte la articolul 53 alin.(1) că vârsta standard de 

pensionare este de 65 de ani, atât pentru femei, cât şi 

pentru bărbaţi. 

 2. Ţinând cont de realităţile socio-profesionale şi 

de activitatea zilnică a femeilor considerăm că este necesară 

stabilirea diferenţiată a vârstei standard de pensionare 

pentru bărbaţi şi femei. 
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 3. De altfel, în acest sens,inclusive prezenta lege, 

prin dispoziţiile art.56 alin.(4) şi art.60 alin.(2), instituie 

derogări de la principiul egaliltăţii, prin stabilirea unei 

reduceri diferenţiale, pe criterii de gen, ale vârstelor 

standard de pensionare. 

4. Având în vedere aspectele menţionate mai sus, 

considerăm că este oportună modificarea art.53 alin.(1) al 

Legii, în sensul stabilirii vârstei standard de pensionare 

pentru femei la 63 de ani.  

5. Pentru aspectele semnalate şi ţinând cont de 

competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit 

reexaminarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice”. 

Dl. dep. Eugen Nicolicea : dacă acceptăm 

extinderea şi la alte articole, vom ajunge ca întreaga lege să 

fie declarată neconstituională, conform Deciziei Curţii nr.355 

din 2007. Motivarea Deciziei Curţii Constituţionale sunt 

obligatorii. 

Dna dep. Aura Vasile : a arătat că invocă punctul 

2 din cererea de reexaminare “Ţinând cont de realităţile 

socio-profesionale şi de activitatea zilnică a femeilor 

considerăm că este necesară stabilirea diferenţiată a vârstei 

standard de pensionare pentru bărbaţi şi femei” şi 

prevederile art.61 alin.(1) din Constituţie. 

Dl. Ciprian Dobre : am o intervenţie de ordin 

juridic, de la legea de organizare şi funcţionare a Curţii 
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Constituţionale, decizia este generală şi obligatorie şi nu 

motivările deciziilor. Preşedintele României are dreptul de a 

interveni în procesul legislativ, principiul cine face poate şi 

desface. Este ajuridică orice discuţie de a interzice 

Parlamentului de a-şi modifica orice act adoptat de el însuşi. 

Constituie o încălcare a art.61 alin.(1) din Constituţie. 

Parlamentul este unica autoritate legiuitoare şi are dreptul 

să modifice orice act pe care l-a adoptat. 

 Dl. dep. Eugen Nicolicea : Deciziile Curţii 

Constituţionale sunt obligatorii conform Constituţiei. 

Conform  Deciziile nr. 1018/2010, 355/2007, 991/2008, 

considerentele din cuprinsul deciziilor sunt obligatorii 

Dl. preşedinte Iustin Cionca Arghir : plenul 

Camerei Deputaţilor este suveran. Plenul a aprobat 

modificarea art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Dl. dep. Ciprian Dobre : avem un principiu ceea ce 

nu este oprit  este permis, în nici un articol sau alineat nu 

există interdicţia de a nu formula amendamente. 

Dl. dep. Eugen Nicolicea : ceea ce este imperative 

opreşte, alte versiuni,alternative, interdicţii pot fi directe sau 

subînţelese. 

Dl. dep. Ciprian Dobre :procesul legislativ este 

actul prin care se exercită suveranitatea legislativă, se pune 

în discuţie absurdul, care nu poate fi motivat. 
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Dl. dep. Kötő Iosif :după o analiză logică ce ţine 

de semiotica lingvistică, la pct.2 din cererea de reexaminare: 

“Ţinând cont de realităţile socio-profesionale şi de activitatea 

zilnică a femeilor considerăm că este necesară stabilirea 

diferenţiată a vârstei standard de pensionare pentru bărbaţi 

şi femei” şi acestea realităţi se află în prevederile art.53 

alin.(1), punct 4 din cerere “Având în vedere aspectele 

menţionate mai sus, considerăm că este oportună 

modificarea art.53 alin.(1) al Legii, în sensul stabilirii vârstei 

standard de pensionare pentru femei la 63 de ani”. 

Dl. dep. Ciprian Dobre : motivarea Deciziilor Curţii 

Constituţionale nu sunt general obligatorii. Parlamentul este 

în proces legislativ. Parlamentul nu este oprit şi de 

omisiunea că prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaţilor nu opresc nici comisia, ci plenul de a avea 

propriile amendamente. Exemplul este al Legii ANI, unde au 

fost modificat şi alte prevederi faţă de cele din cererea de 

reexaminare, inclusiv formularul. Pe cale de consecinţă, este 

un abuz, o altă interpretare şi orice altă susţinere tinde să 

atingă absurdul. 

Dna Liana Dumitrescu : nu avem precedent, Biroul 

permanent poate trimite punctul la plen. 

În urma discuţiilor cu privire  întocmirea unui 

punct de vedere privind sesizarea referitoare la încălcarea 

prevederilor Constituţiei României şi ale Regulamentului 
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Camerei Deputaţilor, acesta a fost adoptat cu 4 voturi pentru 

(dl. dep. Iustin Cionca-Arghir, dl. dep. Kötő Iosif, dl. dep. 

Eugen Nicolicea şi dna. dep. Liana Dumitrescu şi 2 voturi 

înpotrivă (dna. dep.  Aura Vasile şi dl. dep Ciprian Dobre). 

Punctul de vedere cuprinde atât opinia majoritară potrivit 

căreia în cazul unei cereri de reexaminare formulată de către 

Preşedintele României, Parlamentul se va pronunţa doar 

asupra problemelor menţionate în respective cerere, cât şi 

opinia separată a reprezentanţilor grupurilor PSD+PC şi PNL, 

potrivit căreia Parlamentul poate orice modificări într-o lege 

pe care a adoptat-o şi care nu este promulgată. 

Proiectele de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor aparţinând 

Grupurilor parlamentare PNL, PSD+PC şi cel iniţiat de 

deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare PD-L, UDMR, ai 

Minorităţilor Naţionale şi grupul deputaţilor independenţi au 

fost amânate pentru o şedinţă ulterioară pentru a fi 

discutate împreuna. 

Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de 

voturi, să solicite aprobarea Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor pentru prelungirea termenelor de depunere a 

raportului asupra proiectelor de Hotărâre menţionate. 

 

 

S E C R E T A R, 
Ciprian DOBRE 
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