
 

 
  
 

SINTEZA 
şedinţei din data de 3 septembrie 2013 

 
 

În data de 3 septembrie 2013, Comisia pentru Regulament s-

a întrunit pentru a discuta următoarea ordine de zi: 

1. punct de vedere asupra scrisorii unui grup de deputaţi neafiliaţi 

referitoare la constituirea grupului parlamentar al deputaţilor 

independenţi; 

2. răspuns la solicitarea de actualizare a informaţiilor cuprinse în 

Ghidul privind incompatibilităţile şi imunitatea membrilor Parlamentului 

European. 

 La lucrările comisiei participă toţi membrii acesteia. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Nicolae Vasilescu – 

preşedintele comisiei. 

Comisia pentru Regulament a constatat că deputaţii care au 

comunicat Biroului permanent constituirea unui grup parlamentar au 

invocat art.12 alineatele (5), (6) şi (7) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, ca bază legală a constituirii respectivului grup. 

Comisia pentru Regulament consideră că în Camera 

Deputaţilor nu se mai poate constitui un grup de deputaţi independenţi 

decât dacă ei au obţinut calitatea de deputat independent ca urmare a 

alegerii lor şi sunt cel puţin 10. Alineatele (5) şi (7) ale art.12, precum şi 

alin.(3) al art.20 din Regulament au fost abrogate implicit de prevederile 
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art.33 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 

aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.219/2013 publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411/08.07.2013.  

Alineatele (2) şi (4) ale art.33 interzic constituirea 

grupurilor de parlamentari independenţi, iar art.IV din Legea 

nr.219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi al senatorilor stipulează că „la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă”. 

 La punctual 2 al ordinii de zi, Comisia a adoptat, cu 

unanimitate de voturi, un material ce cuprinde propunerile de 

îmbunătăţire şi actualizare a Ghidul privind incompatibilităţile şi 

imunitatea membrilor Parlamentului European. Materialul cuprinde şi 

ideea că incompatibilităţile, interdicţiile şi conflictul de interese 

reglementate în Legea nr.96/2006 privesc membrii Parlamentului 

României şi nu credem că ele pot fi aplicabile parlamentarilor europeni, 

cu excepţia prevederii art.15 alin.(2) : „Calitatea de deputat sau de senator 

este incompatibilă cu calitatea de membru în Parlamentul European.” 

Comisia consideră că incompatibilităţile parlamentarilor europeni ar 

trebui cuprinse în Regulamentul Parlamentului European, deoarece dacă 

am aplica reglementările naţionale care vizează parlamentarii din fiecare 

ţară, s-ar crea o inegalitate de tratament a parlamentarilor europeni, ceea 

ce nu este acceptabil. 

Acest Material a fost înaintat şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii unui punct de vedere comun. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Nicolae VASILESCU 


