
 
 

                                                         SINTEZA 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 21 mai 2013 
(la încheierea şedinţei de vot final) 

 
Şedinţa a început la ora 13,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc şi domnul Eduard Raul Hellvig – 

vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican şi domnul Niculae Mircovici – secretari, 
domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres 
Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, domnul 
Andrei Dominic Gerea – Grupul parlamentar al PNL, domnul Tinel Gheorghe (de la 
ora 14,00) – Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul 
parlamentar al PP-DD, 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, 
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 şedinţa Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       4. Demisiile domnilor deputaţi Ion Scheau, Ion Cristinel Marian, Viorel Ionel 
Blăjuţ, Aurelian Mihai şi Ovidiu Ioan Dumitru din Grupul parlamentar PP – 
DD începând cu data de 21.05.2013 
- s-a luat act 
 



       5. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind organizarea 
unui spaţiu expoziţional având ca tematică obiectul de activitate a Comisiei 
- aprobată 
 

       6. Memorandum intern: Aplicarea dispoziţiilor art.4 alin.(2) din Legea 
nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative  
- aprobat; se distribuie şi la casetele deputaţilor 
 

       7. Hotărâre privind suspendarea organizării examenelor de promovare prin 
transformarea propriului post pentru personalul din serviciile Camerei 
Deputaţilor  
- aprobată, H.B.P. nr.4/2013 
 

       8. Moţiune simplă cu titlu: Scăpaţi mineritul din Valea Jiului de norocul rău al 
conducerii bicefale Vosganian - Niţă  
- marţi, 28.05.2013, ora 10:00 va avea loc şedinţa consacrată dezbateri moţiuni 
 

       9. Comunicare din partea Grupului parlamentar PNL privind păstrarea 
statutului de membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a domnului 
deputat Andronache Gabriel 
- s-a luat act 
 

     10. Propunere din partea Grupului parlamentar PSD pentru numirea domnului 
deputat Călin Ion ca reprezentant în Consiliul Statistic Naţional  
- la plenul comun 
 

     11. Memorandum intern: Solicitarea Curţii Constituţionale privind punerea la 
dispoziţie în regim de gratuitate a Salonului Brâncovenesc, în data de 30.05.2013 
- 3.06.2013 şi a două microbuze pentru data de 2.06.2013, iar plecarea în data de 
5.06.2013 
- aprobat 
 

     12. Scrisoare din partea Grupului parlamentar PDL privind trecerea domnului 
deputat Negruţ Clement la Comisia pentru regulament 
- la plen 
 

     13. Memorandum intern: Suplimentare dejun de lucru ( 24 mai 2013)  
- aprobat 
 

 


