
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU REGULAMENT 

 
 
 

RAPORT  
privind modificarea şi completarea articolului 12 

 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 
 
 

În data de 28 iunie 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a dezbate un proiect 

de Hotărâre şi raportul aferent acesteia privind modificarea şi completarea articolului 12 din 

Regulamentului Camerei Deputaţilor 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul 

parlamentar PD-L, doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul minorităţilor naţionale  şi domnul 

deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR. 
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De la lucrările comisiei au absentat : domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar 

PNL  şi domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PC. 

În urma dezbaterilor, raportul şi proiectul de Hotărâre au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi de către deputaţii prezenţi.  

Ca urmare a acestui fapt, Comisia pentru Regulament supune plenului Camerei  

Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare raportul şi  proiectul de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea art.12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 
Nr. 
Crt. 

Text în vigoare Amendamente şi autorul Motivare 

1. SECŢIUNEA a 2-a  
Grupurile parlamentare 

Text nemodificat  

2. Art. 12. - (1) Grupurile parlamentare 
sunt structuri ale Camerei Deputaţilor. 
Ele se pot constitui din cel puţin 10 
deputaţi care au candidat în alegeri pe 
listele aceluiaşi partid politic, ale 
aceleiaşi formaţiuni politice, alianţe 
politice sau alianţe electorale.  

Art. 12. - (1) Grupurile parlamentare 
sunt structuri ale Camerei Deputaţilor. 
Ele se pot constitui din deputaţi care au 
candidat în alegeri pe lista aceluiaşi 
partid politic, ale  aceleiaşi formaţiuni 
politice, pe listele unei alianţe politice 
sau alianţe electorale şi din deputaţi 
care au candidat ca independenţi. 
Deputaţii care reprezintă organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

Deciziile Curţii 
Constituţionale 
nr.44/1993; 
45/1994, 46/1994, 
47/2000 consideră 
neconstituţionale 
orice prevederi care 
implică 
restricţionarea 
dreptului de 
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naţionale, care au obţinut mandatul de 
deputat în conformitate cu art. 62 alin. 
(2) din Constituţia României, 
republicată, pot constitui un singur 
grup parlamentar. 
Autor: dl Iustin Cionca Arghir - deputat 
PD-L 

asociere al 
parlamentarilor şi 
interdicţia 
constituirii unor 
grupuri de deputaţi 
independenţi. 

3. (2) Deputaţii unui partid politic sau ai 
unei formaţiuni politice nu pot constitui 
decât un singur grup parlamentar.  

Text nemodificat  

4. (3) Deputaţii care au candidat pe listele 
unei alianţe politice sau alianţe electorale 
şi fac parte din partide politice diferite 
pot constitui grupuri parlamentare 
proprii ale partidelor politice din care fac 
parte. 

Text nemodificat  

5. (4) Deputaţii partidelor politice, 
formaţiunilor politice, alianţelor politice 
sau alianţelor electorale care nu întrunesc 
numărul necesar pentru a forma un grup 
parlamentar, precum şi deputaţii 
independenţi se pot reuni în grupuri 
parlamentare mixte ori se pot afilia altor 
grupuri parlamentare constituite potrivit 
alin. (1).  
 

(4) Deputaţii partidelor politice, 
formaţiunilor politice, alianţelor politice 
sau alianţelor electorale care nu întrunesc 
numărul necesar pentru a forma un grup 
parlamentar, precum şi deputaţii 
independenţi sau care au devenit 
independenţi în timpul unei legislaturi 
se pot reuni în grupuri parlamentare 
mixte ori se pot afilia altor grupuri 
parlamentare constituite potrivit alin. (1) 
sau într-un singur grup al deputaţilor 
independenţi, după caz.  

Pentru a fi în 
concordanţă cu 
Deciziile Curţii 
Constituţionale 
nr.44/1993; 
45/1994, 46/1994 şi 
47/2000 
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Autor: dl Iustin Cionca Arghir - deputat 
PD-L 

6. (5) Deputaţii care reprezintă organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, care au obţinut mandatul de 
deputat în conformitate cu art. 62 alin. 
(2) din Constituţia României, 
republicată, pot constitui un singur grup 
parlamentar.  

Se abrogă. Pentru o mai bună 
sistematizare a 
textului. Textul a 
fost preluat la 
alin.(1). 

7.  (6) - Un grup parlamentar este format 
din minimum 6 deputaţi. 
Autor: Comisia pentru Regulament 

Modificarea este 
necesară pentru a 
asigura corelarea cu 
legea electorală. 

8.  (7) În cazul constituirii de noi grupuri 
parlamentare, acestea sunt prezentate 
plenului, de către liderii lor, la 
începutul sesiunii parlamentare. 
 Autor: dl Iustin Cionca Arghir - deputat 
PD-L 

Modificările în 
structura Camerei 
Deputaţilor se fac, 
de regulă, la 
începutul sesiunilor 
pentru a asigura 
stabilitatea 
instituţiei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E,        S E C R E T A R, 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR            VARGA ATTILA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea  
articolului  12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

Articol unic – Articolul 12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a I-a, nr.50 din 25 februarie 1994, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează : 
 
  1. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 12  vor avea următorul 
cuprins: 

„ (1) Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei 
Deputaţilor. Ele se pot constitui din deputaţi care au candidat în alegeri pe 
lista aceluiaşi partid politic, ale  aceleiaşi formaţiuni politice, pe listele unei 
alianţe politice sau alianţe electorale şi din deputaţi care au candidat ca 
independenţi. Deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, care au obţinut mandatul de 
deputat în conformitate cu art. 62 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, pot constitui un singur grup parlamentar. 
(4) Deputaţii partidelor politice, formaţiunilor politice, alianţelor politice sau 
alianţelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un 
grup parlamentar, precum şi deputaţii independenţi sau care au devenit 
independenţi în timpul unei legislaturi se pot reuni în grupuri 
parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite 
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potrivit alin. (1) sau într-un singur grup al deputaţilor independenţi, 
după caz.   

2. Alineatul (5) al articolului 12  se abrogă. 
 

3. După alineatul (5) al articolului 12  se introduc două noi 
alineate, alin.(6) şi alin.(7) cu următorul cuprins. 

„(6) - Un grup parlamentar este format din minimum 6 
deputaţi. 

(7) În cazul constituirii de noi grupuri parlamentare, 
acestea sunt prezentate plenului, de către liderii lor, la începutul sesiunii 
parlamentare”. 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de.........., cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ROBERTA ALMA ANASTASE 

 
 
 
 

Bucureşti, ................. 
 Nr. 
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