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RAPORT 
privind completarea articolului 40 alin. (4) 
  din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

 
 
  În data de 24 noiembrie 2010, Comisia pentru Regulament s-a întrunit pentru a discuta un proiect de 
Hotărâre privind completarea alin.(4) al art.40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu care comisia a fost 
sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor cu adresa nr. PH CD 40 din data de 17 noiembrie 2010.  

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, 
domnul deputat  Kötő Iosif care l-a înlocuit pe domnul deputat  Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, domnul 
Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţi, domnul deputat Ciprian Dobre – Grupul parlamentar PNL, 
doamna deputat Liana Dumitrescu – Grupul Minorităţilor Naţionale şi doamna deputat Aura Vasile care l-a 
înlocuit pe domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PC.  
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În urma dezbaterilor, raportul a fost aprobat cu 5 voturi pentru şi un vot împotrivă. Ca urmare a 
acestui fapt, Comisia pentru Regulament supune plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi  adoptare raportul 
aferent proiectului de Hotărâre  privind modificarea alin.(4) al art.40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial   Amendamente şi autorul 
 

Motivare 

1.  Art. 40. (4) Un deputat face parte, 
în mod obligatoriu, dintr-o singură 
comisie permanentă, cu excepţia 
membrilor Comisiei pentru 
regulament, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi ai Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi, care pot face parte şi din 
altă comisie permanentă. Pe durata 
mandatului, membrii Biroului 
permanent pot opta pentru una 
dintre comisiile permanente. 

(4) Un deputat face parte, în mod 
obligatoriu, dintr-o singură comisie 
permanentă, cu excepţia membrilor 
Comisiei pentru regulament, Comisiei 
de validare, Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei 
pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi şi a Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării, care pot face parte şi 
din altă comisie permanentă. Pe durata 
mandatului, membrii Biroului 
permanent, pot opta pentru una dintre 
comisiile permanente. 
Autor : Comisia pentru Regulament 

Modificarea este necesară 
pentru a da posibilitatea 
deputaţilor care sunt membrii 
în Comisia pentru comunităţile 
de români din afara graniţelor 
ţării să fie membrii şi în altă 
comisie permanentă. 

 
 

      P R E Ş  E D I N T E,        S E C R E T A R, 
 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR            CIPRIAN DOBRE 
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