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COMISIA PENTRU REGULAMENT                                                            Bucureşti,     
                                         

 RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra  proiectului de Hotărâre de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor , 

 rezultat în urma examinării  avizului transmis de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
privind constituţionalitatea prevederilor proiectului respectiv 

  
 În şedinţa din data de 15 septembrie 2005, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât emiterea unui aviz asupra constituţionalităţii dispoziţiilor cuprinse în 
proiectul de Hotărâre de modificare a Regulamentului, de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii. În data de 16.09.2005, Comisia juridică , de 
disciplină şi imunităţi  a elaborat un aviz favorabil la proiectul de Hotărâre cu privire la constituţionalitatea prevederilor acestui proiect. 
 Prin Decizia nr.54 DST din 20.09.2005, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a solicitat Comisiei pentru Regulament să examineze avizul 
transmis de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  asupra proiectului de Hotărâre şi să întocmească un Raport suplimentar. 
 Întrunită în data de 20 septembrie 2005, Comisia pentru Regulament a decis cu cinci voturi pentru şi două contra să-şi însuşească avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi a întocmit prezentul  Raport suplimentar prin care Comisia  menţine proiectul de Hotărâre şi Raportul în forma iniţială, 
şi au decis să le supună plenului Camerei spre dezbatere şi adoptare, în conformitate cu prevederile art.67 şi art.76 alin.(1) din Constituţiei României şi ale 
art.216 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 În conformitate cu prevederile art.55 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acest Raport suplimentar conţine şi punctul de vedere contrar al 
membrilor Comisiei, care nu şi-au însuşit avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 Motivarea acestui punct de vedere este următoarea:  
 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 16.09.2005, în care s-a emis avizul solicitat nu s-a realizat nici o dezbatere 
privind constituţionalitatea celor 371 de amendamente admise. Singura procedură realizată a fost supunerea la vot a propunerii de acordare  a unui aviz 
favorabil.  
 De asemeni, în lipsa opoziţiei de la lucrări, au existat contestări nesoluţionate, privind existenţa cvorumului de lucru. 

În consecinţă, semnatarii acestui punct de vedere, care au votat contra, consideră că avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nu este 
relevant pentru a constitui motivarea unui raport suplimentar, problema neconstituţionalităţii unor texte rămănând deschisă.(susţinătorii  acestui punct de 
vedere sunt dl. deputat Ioan Bivolaru – PSD şi dna. dep. Vasilescu Lia Olguţa – PRM). 

 
PREŞEDINTE,         SECRETAR, 
DEPUTAT IOAN BIVOLARU                  DEPUTAT DANIEL BUDA 
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