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COMISIA PENTRU REGULAMENT                              Bucureşti,  
                     Nr.     

 RAPORT SUPLIMENTAR 
 

 Raportul de admitere sau respingere a amendamentelor la proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului 
Camerei Deputaţilor trimis spre dezbatere Camerei Deputaţilor pe data de 09.09.2005 nu conţine în partea a II a Raportului 
la Capitolul AMENDAMENTE RESPINSE, amendamentul privind modificarea art.62 alin.(2) a domnilor deputaţi Viorel 
Hrebenciu, Zgonea Valeriu Stefan, Mitrea Tudor Miron, Florin Iordache – deputaţi PSD, precum şi amendamentele la 
art.48 alin.(4) şi art.55 alin.(1) şi (2) ale domnului deputat Anghel Stanciu. 
 După cum rezultă din procesul verbal al Comisiei, amendamentul respectiv a fost dezbătut şi respins de către 
Comisie în mod regulamentar.  
 Dintr-o eroare materială regretabilă, aceste amendamente respinse nu se regăsesc în raportul sus menţionat. 
 Prezentul Raport suplimentar  completează Raportul  depusus în data de 09.09.2005. 
 
Nr.crt. Text în vigoare Amendamente respinse şi autorul Motivare 

2191 Art. 62. - (2) În caz de refuz din 
partea Biroului permanent Camera 
hotărăşte prin vot.  

Art. 62. - (2) Solicitarea comisiei permanente a 
Camerei Deputaţilor, adresată Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor, va fi 
trimisă în cel mult 5 zile de la sesizarea comisiei 

Precizarea respectivă este  îşi are sediul în 
alineatul (1) al articolului 62 aşa cum este 
prevăzut la poziţia 178 din Capitolul I 
AMENDAMENTE ADMISE. Precizările 
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ce urmează să întocmească raportul sau să-şi dea 
avizul, cu condiţia încadrării în termenul de 
depunere a raportului. 
Autori: Viorel Hrebenciu, Valeriu Stefan Zgonea, 
Mitrea Tudor Miron, Florin Iordache – deputaţi 
PSD. 

de la acest alineat trebuie să vizeze 
procedurile privind realizarea solicitării. 
Comisia pentru Regulament a preluat 
parte din amendamentul depus la poziţia 
179 a Raportului Capitolul I 
AMENDAMENTE ADMISE. 

1751 Art. 48. - (4) Deputatul care 
absentează de la lucrările comisiei 
poate fi înlocuit de un alt deputat 
din acelaşi grup, pe baza 
împuternicirii scrise a liderului 
grupului parlamentar.  

Se elimină amendamentul  Comisiei de la  
poziţia 65 alin.(4)  din proiectul de Hotărâre 
privind modificarea şi completarea
Regulamentului Camerei Deputaţilor aprobat prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994 pentru 
aprobarea  Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
difuzat în data 30.08.2005. 

  

Validitatea împuternicirii este conferită de 
semnătura liderului, necontând cine a scris 
respectiva împuternicire. 

Autor: dl. Anghel Stanciu – deputat independent 
 
 

P R E Ş E D I N T E,      S E C R E T A R, 
 

DEPUTAT IOAN BIVOLAR      DEPUTAT DANIEL BUDA    
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