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Azi, 27 februarie 2013, Comisia pentru Regulament se întruneşte pentru a 

reexamina proiectul de Hotărâre nr. 34/2012 privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, ca urmare a retrimiterii acesteia la comisie de 

către plenul Camerei în data de 12 februarie 2013. 

În cadrul şedinţei se analizează şi scrisoarea doamnei Mona-Maria 

Pivniceru, Ministrul Justiţiei, referitoare la întocmirea unui material sintetic privind 

progresele înregistrate în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva 

corupţiei. 

La lucrările comisiei participă toţi membrii acesteia. Lucrările comisiei 

sunt conduse de domnul deputat Nicolae Vasilescu – preşedintele comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi domnul preşedinte Nicolae Vasilescu  

propune ca proiectul de Hotărâre nr.34/2012 privind proiectul de Hotărâre nr. 34/2012 

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor să fie respins 

deoarece Regulamentul Camerei Deputaţilor are nevoie de mult mai multe modificări. 

Recenta adoptare a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al senatorului generează, de asemenea, obligaţia de face o serie 

de modificări in cuprinsul Regulamentului. Într-un proiect de hotărâre de modificare 

şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, proiect pe care deputaţii din 

Comisia pentru Regulament îl vor iniţia într-un termen foarte scurt, printre 

modificările ce vor fi propuse se vor regăsi cea mai mare parte dintre propunerile 

existente în actualul proiect de hotărâre a cărui respingere a fost propusă. 
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Domnul deputat Márton Árpád Francisc precizează că este de acord cu 

respingerea respectivului proiect de Hotărâre, deoarece, într-adevăr, sunt destul de 

multe modificări de făcut în domeniul procedurilor parlamentare care au diverse 

neclarităţi. A mai arătat că trebuie analizat cu atenţie ce prevederi din Legea 

nr.96/2006 ar putea fi preluate în Regulament şi care nu. Un alt exemplu ar fi cel legat 

de procedura medierii, care, în opinia sa, nu ar trebui reglementată în Regulamentul 

Camerei, ci în Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Domnul deputat Márton Árpád Francisc pune în discuţie şi ideea că s-ar 

mai putea aştepta cu modificarea Regulamentului Camerei, având în vedere că se 

intenţionează revizuirea Constituţiei. 

Domnul preşedinte Nicolae Vasilescu îl informează pe domnul deputat 

Márton Árpád Francisc şi pe ceilalţi membrii ai comisiei că doreşte să promoveze un 

proiect de Hotărâre a Parlamentului privind un Regulament al activităţilor comune ale 

celor  două Camere. 

Domnul. secretar Gabriel Andronache declară că Grupul parlamentar PD-

L a insistat să voteze împotriva respingerii proiectului de hotărâre. Ceilalţi membrii ai 

Comisiei pentru Regulament au votat în favoarea respingerii proiectului de Hotărâre 

nr.34/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. 

Referitor la scrisoarea doamnei Mona-Maria Pivniceru, Ministrul 

Justiţiei, cu care Biroul permanent a decis să sesizeze şi Comisia pentru Regulament, 

membrii comisiei hotărăsc să elaboreze un material sintetic împreună cu domnul 

vicepreşedinte Viorel Hrebenciuc şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Contribuţia Comisiei pentru Regulament  va consta în introducerea unor prevederi în 

Regulamentul Camerei Deputaţilor care să fie în concordanţă cu recentele modificări 

şi completări ale Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.  

La punctul 3 al ordinii de zi se dezbat probleme organizatorice. Membrii 

comisiei vor primi, în ziua de luni, în format electronic, un proiect de modificare şi 

completare al Regulamentului Camerei Deputaţilor, urmând ca dezbaterea acestuia să 

înceapă  peste 2 săptămâni. 

 
 

S E C R E T A R, 

GABRIEL ANDRONACHE 


