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 În ziua de 16 iunie 2005, Comisia pentru Regulament s-a întrunit în 
şedinţă  având  pe ordinea de zi următoarele propuneri : 
 1.  finalizarea proiectului de raport privind procedura de respingere a 
unui proiect de lege. 
 2.  CAPITOLUL  I - Organizarea Camerei Deputaţilor  
 - dezbateri privind Grupurile parlamentare - Secţiunea  a 2-a (se va 
ţine cont în dezbateri de deciziile Curţii Constituţionale). 
 Proiectul ordinii de zi a fost supus aprobării situaţie în care s-a  făcut 
o solicitare  de completare a ordinii de zi cu propunerea de dezbaterea şi 
întocmire a unui  raport privind modificarea art.50, art.212, art.98, art.38 
alin.(4) şi art.25. 
 Comisia a aprobat ordinea de zi iniţială, sub rezerva posibilităţii 
completării acesteia după finalizarea primelor două puncte. 
 În dezbaterea celor două puncte la ordinea de zi, Comisia a luat 
următoarele decizii: 

1. Să înainteze Biroului Permanent, conform hotărârii acesteia, raport 
privind modificarea art.98 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
privind respingerea unui proiect de lege. În acest sens raportul 
conţine proceduri care să nu mai permită blocajul sau interpretări 
în ce priveşte aprobarea sau respingerea unei ordonanţe. 

2. Comisia a luat în dezbatere, unele prevederi ale Regulamentului 
privind organizarea Camerei Deputaţilor în conformitate cu 
“configuraţia politică” a acesteia. 

Comisia a convenit în unanimitate că această “configuraţie politică a 
Camerei Deputaţilor“ este cea realizată la momentul constituirii Camerei 
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Deputaţilor la care fac trimitere prevederile art.3 alin.(1), în conformitate cu 
prevederile art.13 cu elementele consititutive prevăzute la art.15 alin.(1).  

Comisia a decis, pe cale de consecinţă, că în cuprinsul  
Regulamentului Camerei Deputaţilor sintagmei “configuraţiei politice a 
Camerei Deputaţilor” nu i se  pot accepta alte interpretări. 

3. În conformitate cu cele hotărâte la punctul 2 de mai sus, Comisia a 
hotătât cu unanimitate de voturi să menţină în raportul final privind 
modificarea Regulamentului prevederile art.13 alin.(4) din 
Regulament în forma iniţială.  

Comisia a decis în unanimitate că este necesar a se clarifica statutul 
deputaţilor demisionari din grupurile parlamentare constituite, aceştia 
neputând fi asimilaţi până la identificare cu statutul deputatului care a 
candidat ca independent pe listele electorale. 

Deoarece după finalizarea dezbaterii celor două puncte iniţiale de pe 
ordinea de zi s-a constatat epuizarea programului de  lucru al Camerei 
Deputaţilor, s-a propus sistarea lucrărilor. 

Domnul deputat Popp Cosmin a propus prelungirea programului de 
lucru până la finalizarea dezbaterii obiectivelor propuse pentru 
suplimentarea ordini de zi. 

Supusă la vot propunerea domnului deputat Popp Cosmin, aceasta a 
fost respinsă cu majoritate de voturi. 
 S-a hotărât reluarea lucrărilor Comisiei, marţi 21 iunie 2005, după 
votul final. 
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