
 
 
 
 

SINTEZA 
ședinței din data de 3 mai 2017 

 
 

 În data de 03 mai 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au 

întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi 

completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnii deputaţi Eugen 

Nicolicea şi Florin Iordache -  Grupul parlamentar al PSD, cu care Comisia a fost 

sesizată, de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, prin adresa   nr. 150 BP din 

data de 02.05. 2017.  

Ședința comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Nicolicea – 

președintele Comisiei. 

La lucrările comisiei au participat : domnul deputat  Eugen Nicolicea – 

Grupul parlamentar PSD, doamna deputat Ana-Adriana Săftoiu – Grupul 

parlamentar PNL,  doamna deputat Steluța-Gustica Cătăniciu – Grupul parlamentar 

ALDE, domnul deputat Márton Árpád-Francisc – Grupul parlamentar UDMR, 

domnul deputat Robert- Nicolae Turcescu – Grupul parlamentar PMP, domnul 

deputat Vlad-Emanuel Duruș - Grupul parlamentar  USR și domnul deputat Daniel 

Vasile – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale. 

Abrogarea prevederilor art.52 a fost propusă pentru a pune în acord 

prevederile regulamentare cu deciziile Curţii Constituţionale pronunţate asupra 

cvorumului regulamentar în cadrul comisiilor parlamentare.  
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Cu privire la cerinţa de cvorum, Curtea a constatat, că, potrivit 

dispoziţiilor art. 67 din Constituţie, aceasta constituie un criteriu de 

constituţionalitate, numai în ceea ce priveşte adoptarea legilor, hotărârilor şi 

moţiunilor de către Camera Deputaţilor iar nu şi în ceea ce priveşte adoptarea 

actelor în cadrul procedurilor desfăşurate de organele de lucru ale Camerelor. 

(Deciziile Curții Constituționale nr. 64/ 1995, nr. 96/1998, nr. 786 /2009, nr. 

209/2012, nr. 307/2012). 

Proiectul de Hotărâre şi raportul aferent au fost aprobate cu  4 voturi  pentru  

(domnul deputat  Eugen Nicolicea, doamna deputat Steluța-Gustica Cătăniciu, 

domnul deputat Márton Árpád-Francisc și domnul deputat Daniel Vasile) şi  3 

voturi  împotrivă (doamna deputat Ana-Adriana Săftoiu, domnul deputat Robert- 

Nicolae Turcescu și domnul deputat Vlad-Emanuel Duruș). 

În urma discuțiilor, membrii Comisiei pentru Regulament au hotărât 

înaintarea către Biroul permanent  a raportului  și a proiectului de Hotărâre privind 

modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților în vederea 

dezbaterii şi adoptării de către plenul Camera Deputaţilor. 

 

 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

                                          Eugen NICOLICEA 
 
 
 
 
 
 
 
 


