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Comisia pentru Regulament s-a întrunit în data de 25 mai  2009 

pentru  a continua dezbaterile şi adoptarea articolelor din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor care trebuie modificate ca urmare a Deciziilor Curţii Constituţionale 

nr.665/2007, 270 şi 989/2008 şi  pentru a discuta solicitarea Institutului pentru 

Politici Publice de a se întâlni cu membrii Comisiei în vederea prezentării unor 

propuneri privind Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat Iustin-Marinel 

Cionca-Arghir – Grupul parlamentar PD-L, doamna deputat Liana Dumitrescu – 

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale,  domnul deputat Dobre Ciprian - 

Grupul parlamentar PNL,   domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – 

Grupul parlamentar PSD+PC şi domnul deputat Mate Andras Levente care l-a 

înlocuit pe domnul deputat Varga Attila – Grupul parlamentar UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iustin Cionca Arghir – 

preşedintele Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au constatat că 

apariţia unor decizii ale Curţii Constituţionale, în special a Deciziei 665/2007 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.23 alin.(2) şi (3) 

din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, a 

Deciziei Curţii Constituţionale nr.270/2008 asupra cererilor formulate de 



preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului privind existenţa 

unui conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României, 

Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe 

de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi asupra cererii 

preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii privind conflictul de natură 

constituţională între Ministerul Public şi Parlamentul României – Camera 

Deputaţilor şi a Deciziei Curţii Constituţionale 989/2008 privind 

constituţionalitatea dispoziţiilor art.155 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, crează obligaţia modificării unor articole din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. Dezbaterea şi aprobarea întregului proiect de Hotărâre de modificare 

şi completare a Regulamentului este o operaţiune de lungă durată şi termenul 

constituţional de modificare a prevederilor Regulamentului care sunt declarate 

neconstituţionale a expirat de multă vreme.  

Având în vedere acest lucru membrii Comisiei au decis să înainteze 

Biroului Permanent un proiect de  Hotărâre de modificare şi completare a 

Regulamentului Camerei Deputaţilor şi raportul aferent în vederea supunerii 

dezbaterii şi aprobării plenului Camerei Deputaţilor în conformitate cu prevederile 

art.67 şi art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.230 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Acest proiect de Hotărâre secvenţial cuprinde doar modificările ce se 

impun a fi făcute ca urmare a apariţiei Deciziilor Curţii Constituţionale mai sus 

amintite, secţiunea privind reglementarea moţiunii simple şi secţiunea privind 

responsabilitatea ministerială. 

În data 25 mai 2009 s-a supus la vot în integralitate proiectul de 

Hotărâre şi raportul aferent care a întrunit unanimitate de voturi . 

                Referitor la solicitarea Institutului pentru Politici Publice cu privire la 

prezentarea membrilor comisiei a unor propuneri privind Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei au stabilit  o întâlnire pentru data de 15 iunie 2009, 

orele 16.00, cu rugămintea de a fi transmise, în prealabil,  propunerile pe adresa 

de e-mai a membrilor Comisiei. 



În şedinţa din 25 mai 2009 a mai fost dezbătută cererea Biroului 

permanent privind scrisoarea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procuror General 

al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la 

formularea cererii de începere a urmăririi penale împotriva deputatului Năstase 

Adrian prin preluarea procedurii parlamentare.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât elaborarea unui 

punct de vedere din care să rezulte că solicitarea amintitiă este inadmisibilă. 

Această variantă a fost aprobată cu 4 voturi pentru inadmisibilitate (domnul 

deputat Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz – Grupul parlamentar PSD+PC, 

domnul deputat Dobre Ciprian - Grupul parlamentar PNL  şi domnul deputat 

Mate Andras Levente -  Grupul parlamentar UDMR şi doamna deputat Liana 

Dumitrescu – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale). 

Domnul deputat Iustin-Marinel Cionca-Arghir a votat împotrivă 

deoarece a susţinut că numai Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi este 

îndreptăţită să adopte o soluţie. 
 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

IUSTIN CIONCA-ARGHIR 
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