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În data de 21.10.2019, membri Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în 

şedinţă pentru a dezbate următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Hotărâre nr. 53/2019 privind modificarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Alfred-Robert Simonis, Grupul 
parlamentar PSD. Comisia a fost sesizată cu adresa BPI nr. 651/14.10.2019; 

2. Proiectul de Hotărâre nr. 50/2019 privind completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnul deputat Eugen Nicolicea, Grupul parlamentar 
PSD, cu care Comisia a fost sesizată pentru întocmirea raportului cu adresa BPI nr. 
597/03.10.2019.  

La şedinţa comisiei din data de  21.10.2019, au participat: domnul preşedinte 
Eugen Nicolicea - Grupul parlamentar PSD,  doamna deputat Adriana Săftoiu- Grupul 
parlamentar PNL , domnul deputat Vasile Daniel - Grupul Minorităţilor Naţionale,  
domnul deputat Popa Mihai Valentin- Grupul parlamentar Pro Europa şi domnul 
deputat Duruş Vlad-Emanuel- Grupul parlamentar USR. De la lucrările comisiei au 
absentat: domnul deputat Robert Turcescu - Grupul parlamentar PMP, doamna 
deputat Steluţa-Gustica Cătăniciu - Grupul parlamentar Pro Europa și domnul deputat 
Márton Árpád-Francisc - Grupul parlamentar UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul Eugen Nicolicea – preşedintele Comisiei. 
Proiectul de Hotărâre de la punctul 1 al ordinii de zi vizează crearea  premiselor 

regulamentare pentru creșterea numerică a deputaților angrenați în structurile de 
conducere ale comisiilor permanente, ca urmare a dinamicii componenței numerice și 
nominale a grupurilor parlamentare, respectiv, modificării compoziției politice a 
acestora datorate migrației politice.  Astfel, pentru o mai bună reprezentare a 
grupurilor parlamentare în cadrul comisiilor permanente se dorește o reconfigurare a 
birourilor comisiilor, potrivit principiului reprezentativității și ponderilor politice 
actuale. 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor, membri Comisiei au stabilit punerea în 
acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.137/2018 și nr.649/2018, a textelor 
regulamentare declarate neconstituționale.  
 

Raportul Comisiei la Proiectului de Hotărâre nr. 53/2019 privind modificarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi.  



Comisia pentru Regulament propune, plenului Camerei Deputaţilor, raportul 
privind adoptarea cu amendamente a proiectului de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
 

Proiectul de Hotărâre de la punctul doi al ordinii de zi, vizează respectarea 
bicameralismului consacrat în art.75 din Constituţia României, republicată şi în 
Decizia Curţii Constituţionale nr.1/2012.  

Curtea Constituţională a dezvoltat acest principiu printr-o solidă şi 
constantă jurisprudenţă stabilind  două criterii esenţiale cumulative  pentru cazurile în 
care, prin procedura legislativă, se încalcă principiul bicameralismului:  

(a) existenţa unor deosebiri majore de conţinut juridic între formele adoptate de 
cele două Camere ale Parlamentului;  

(b) existenţa unei configuraţii semnificativ diferite între formele adoptate de 
cele două Camere ale Parlamentului. 

 

         În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune, plenului Camerei 
Deputaţilor, raportul privind adoptarea  proiectului de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor în forma iniţiatorului. 
 
 
  

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 


