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În data de 23 octombrie 2012, Comisia pentru 

Regulament s-a întrunit pentru a discuta proiectul de 

Hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de către 

domnul Viorel Hrebenciuc – deputat PSD, cu care comisia 

a fost sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 

cu adresa nr. PHCD 34 din data de 2 octombrie 2012, 

deoarece raportul a fost retrimis la Comisie de către 

plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din  data de 22 

octombrie 2012.  

La lucrările comisiei au participat domnul deputat 

Iustin Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, domnul 

deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz - Grupul 

parlamentar PSD,  domnul deputat  Marton Arpad care l-a 
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înlocuit pe dl. Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR, 

domnul deputat Mircea Grosaru - Grupul Minorităţilor 

Naţionale şi domnul Eugen Nicolicea – Grupul parlamentar 

progresist. 

Domnul Mircea Grosaru - Grupul minorităţilor 

Naţionale a propus eliminarea propunerilor de modificare 

ale art.8 şi art.10, propunere aprobată de către membrii 

Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

S-a aprobat propunerea formulată în plenul Camerei 

de către dl. Mircea Toader – PDL privind modificarea 

alin.(3) al art.23. La articolul 23, alineatul (3) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Propunerile nominale pentru funcţiile prevăzute 

la alin. (1) se fac de către liderii grupurilor parlamentare, 

în limita numărului de funcţii repartizate, ca urmare a 

negocierilor şi cu respectarea configuraţiei politice a 

Camerei. Lista candidaţilor propuşi pentru Biroul 

permanent se supune în întregime votului Camerei 

Deputaţilor şi se aprobă cu majoritatea voturilor 

deputaţilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă prin 

bile.”  

Membrii Comisiei au decis introducerea unui nou 

alineat, alin.(3), la art.200 din Regulament pentru a da 

posibilitatea de opţiune deputatului a cărui 

incompatibilitate a fost constatată printr-un raport al 

Agenţiei Naţionale de Integritate. La articolul 200, după 
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alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3) cu 

următorul cuprins: 

„(3) În cazul în care dintr-un raport al Agenţiei 

Naţionale de Integritate reiese o stare de 

incompatibilitate, termenul de 15 zile în care deputatul 

poate să opteze, curge de la data luării la cunoştinţă a 

raportului Agenţiei Naţionale de Integritate. 

Dl. Marton Arpad – UDMR a avut o propunere la 

alin.(3) la art.200: „(3) Dacă situaţia de  incompatibilitate 

se constată printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi 

irevocabilă, prevederile alin.(1) şi (2) se aplică 

corespunzător”, propunere respinsă de ceilalţi membri ai 

Comisiei. 

Dezbateri îndelungate au avut loc asupra 

propunerilor de modificare şi completare ale art.208. 

Reprezentantul Grupului UDMR a insistat pentru a se da 

posibilitatea deputatului a cărui incompatibilitate a fost 

constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă să-

şi rezolve această stare de incompatibilitate în termen de 

30 de zile. Ceilalţi membrii ai Comisiei au decis că 

acordarea acestei posibilităţi de opţiune nu mai este 

posibilă după ce o hotărâre judecătorească de constatare 

a incompatibilităţii a rămas definitivă. 

  Proiectul de Hotărâre şi raportul înlocuitor au fost 

aprobate cu 4 voturi pentru (domnul deputat Iustin 

Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, domnul deputat 

Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz - Grupul parlamentar 
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PSD,  domnul deputat Mircea Grosaru - Grupul 

Minorităţilor Naţionale şi domnul Eugen Nicolicea – Grupul 

parlamentar progresist)  şi un vot împotrivă (domnul 

deputat  Marton Arpad care l-a înlocuit pe dl. Varga Attila 

– Grupul parlamentar UDMR). 

 Membrii Comisiei au decis depunerea raportului 

înlocuitor şi a proiectului de Hotărâre la Biroul permanent 

în vedere înscrierii pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.  

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

IUSTIN CIONCA-ARGHIR 

 

 


