
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 5 martie 2013 

(la încheierea şedinţei în plen, înainte de votul final) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 15,50. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean – vicepreşedinte, domnul Eugen 

Nicolicea, domnul Cristian Buican şi domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (de la ora 15,55) 
– secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi 
domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, 
domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupul parlamentar al PNL, domnul Cezar-
Florin Preda – Grupul parlamentar al PDL, domnul Radu Mihai Popa – Grupul 
parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, 
domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul 
Ioan Moldovan – Grupul parlamentar al PC, şi domnul Cristian Adrian Panciu - 
Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Cristina Crişu – Departamentul pentru relaţia cu 

Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar-general adjunct, domnul 
Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului Tehnic, 
doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea 
lucrărilor în plen, doamna Laura Nicoleta Riteş – Direcţia procedură legislativă, 
sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii, 
domnul Andrei Mocearov – Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar, 
doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, domnul Nicolae 
Comănescu – Cancelarie Preşedinte, domnul Victor-Viorel Coman – director general 
la Cabinet Secretar general, şi doamna Monica Dumitrache – director la Grupul 
parlamentar al PSD. 

  
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe 

aceasta au fost adoptate următoarele decizii: 
 
 
 

       1. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

       3.   Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la o 
dezbatere în fond a BPI-4/2012 
- aprobată 



       4. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru 
examinarea fondului  la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale şi a Regulamentului privind cooperarea administrativă 
prin intermediul sistemului de informare a pieţei interne COM (2011) 
883/2011/0435 (COD) 
- aprobată 
 

       5. Solicitare din partea domnului deputat Valeriu Andrei Steriu prin care solicită 
acordul Camerei Deputaţilor pentru cumulul activităţii de profesor asociat în 
cadrul Universităţii Transilvania – Braşov cu cea de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

       6. Scrisoare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate sala „Drepturilor 
Omului”, în data de 8.03.2013 
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
punerea la dispoziţie sala „Drepturilor Omului”, în data de 12.03.2013 
- aprobată 
 

       8. Solicitarea Ambasadei Irlandei cu privire la celebrarea St.Patrick’s Day privind 
aprobarea iluminării în verde a imobilului Palatul Parlamentului, la data de 
17.03.2013 
- aprobată 
 

       9. Solicitare din partea doamnei Mona Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei 
referitoare la organizarea primei Conferinţe anuale anticorupţie 
- aprobată, conform menţiunilor din stenogramă 
 

     10. Memorandum intern: Expoziţie cu vânzare de obiecte de artă şi produse 
artizanale în perioada 5 - 8.03.2013 
- aprobat 
 

     11. Memorandum intern: Organizarea expoziţiei „Artişti Vâlceni” în perioada 20 -
30.05.2013 
- aprobat 
 

     12. Memorandum intern: Solicitare filmare televiziunea publică germană ZDF 
privind realizarea unor filmări la Camera Deputaţilor, pe data de 6.03.2013, în 
regim de gratuitate 
- aprobat 
 

     13. Notă privind participarea delegaţiei GRUI la cea de-a 128-a Adunare a Uniunii 
Interparlamentare şi la reuniunile asociate (Quito, Republica Ecuador, 21–27 
martie 2013)  
- aprobată 



     14. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
cultură, ştiinţă, educaţie şi media a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Paris, 11-12 martie 2013). – Participă domnul deputat Florin 
Pâslaru (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea privind rolul 
parlamentelor naţionale în cadrul unei politici financiare, bugetare, 
economice mai integrate (Copenhaga, 11 martie 2013). – Participă 
domnul deputat Ovidiu Silaghi (PNL) şi domnul Dan Matei, consilier 
parlamentar  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
afaceri politice şi democraţie a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Rabat, 13-14 martie 2013). - Participă domnii deputaţi Mugurel 
Cozmanciuc (PNL) şi Korodi Attila (UDMR) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
probleme sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Berlin, 14-15 martie 2013). - 
Participă domnii deputaţi Ionuţ-Marian Stroe (PNL), Cezar-Florin Preda 
(PD-L) şi Marian Neacşu (PSD) 

- aprobat 
 

     15. Memorandum intern: Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în 
anul 2012  
- s-a luat act 
 

 


