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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 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. 
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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 Deputaţilor ce urmează să fie supus plenului 

Camerei pentru dezbatere şi adoptare. 

În urma discuţiilor cu privire  întocmirea unui punct de vedere 

privind sesizarea referitoare la încălcarea prevederilor Constituţiei României şi 

ale Regulamentului 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 comepletarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor aparţinând Grupurilor parlamentare PNL, 

PSD şi cel iniţiat de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare PD-L, UDMR, ai 

Minorităţilor Naţionale şi grupul deputaţilor independenţi au fost amânate pentru 

o şedinţă ulterioare pentru a fi discutate împreuna. 
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Membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, să solicite 

aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor privind prelungirea 

termenelor de depunere a raportului asupra proiectelor de Hotărâre menţionate. 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
IUSTIN CIONCA-ARGHIR 
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