
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

miercuri, 5 iunie 2013, ora 10.00 

 
 
 

 

                                                       Şedinţa a început la ora 10,05.  

Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 
Camerei Deputaţilor. 

Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Ioan Oltean – 
vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican, domnul Adrian-Nicolae Diaconu şi domnul 
Niculae Mircovici – secretari, domnul Ioan Bălan – chestor, domnul Marian Neacşu – 
Grupul parlamentar al PSD, domnul Andrei Dominic Gerea – Grupul parlamentar al 
PNL, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-
Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Marton Arpad-Francisc – 
Grupul parlamentar al UDMR, 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, doamna 
Ileana Maria Luncan – 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, domnul Florin Dumitraşcu 
 – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, doamna Andreea Cleras – Direcţia 
generală pentru relaţii externe, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie Preşedinte, 
şi domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar general. 

 
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 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, numai procedura de urgenţă solicitată de Guvern 
 

       4. Scrisoare din partea Grupului parlamentar PDL privind alegerea domnului 
deputat Negruţ Clement în funcţia de vicelider  
- s-a luat act 



       5. Informare din partea Grupului parlamentar PDL privind propunerea pentru 
funcţia de secretar al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, a doamnei 
deputat Schelean Valeria-Diana 
- s-a luat act 
 

       6. Solicitare din partea domnului deputat Clement Negruţ de renunţare la 
calitatea de coiniţiator şi de retragere a semnăturii de pe proiectul de Lege 
privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare 
naţională (PLx721/2011)  
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea domnului deputat Mircea Lubanovici privind aprobarea 
unor zile de concediu în data de 3 şi 4.06.2013  
- aprobată 
 

       8. Memorandum intern: Propuneri de modificare şi adoptare de noi tarife pentru 
serviciile prestate de Centrul Internaţional de Conferinţe  
- aprobat. Cu precizările din stenogramă 
 

       9. Solicitare din partea Asociaţiei "Şansa Ta" privind acordarea unei reduceri de 
70% din suma totală aferentă închirierii sălii „C.A.Rosetti”, în data de 
28.11.2013 
- aprobată 
 

     10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea pe tema 
finanțării cinematografiei europene (Paris, 18 – 19 iunie 2013). – 
Participă domnii deputaţi Ovidiu Silaghi (PNL) şi Gigel-Sorinel Ştirbu 
(PNL) 

- aprobat. Participă numai domnul deputat Ovidiu Silaghi 
 

  Memorandum intern privind oportunitatea participării la cea de-a 13-a 
reuniune Interparlamentară a EUFORES privind energia regenerabilă și 
eficiența energetică (Dublin, Irlanda, 21 – 22 iunie 2013). - Participă 
domnii deputaţi Iulian Iancu (PSD) şi Antal Istvan (UDMR) 

- aprobat. Participă numai o singură persoană 
 

  Memorandum intern privind oportunitatea participării la cea de-a 18-a 
ediție a reuniunii internaționale Mic dejun cu rugăciune – Intenațional 
Berlin Gathering (Berlin, Republica Federală Germania, 6 – 8 iunie 2013) 
și la reuniunea internațională Mic dejun național cu rugăciune (Marea 
Britanie, Londra, 24 – 25 iunie 2013). - Participă domnii deputaţi Mircea 
Lubanovici (PDL), Octavian Petric (PSD) şi doamna deputat Florica 
Cherecheş (PNL) 

- aprobat. o singură deplasare; participă o singură persoană 
 



  Memorandum intern privind participarea la vizita Comisiei pentru 
economie și securitate a AP NATO în SUA (SUA, Austin și Midland, 24 – 
28 iunie 2013). - Participă domnii deputaţi Ion Mocioalcă  şi George 
Scutaru (PNL) 

- aprobat. Participă o singură persoană 
 

  Memorandum intern privind participarea la Sesiunea anuală a Adunării 
Parlamentare a OSCE (Istanbul, 29 iunie – 3 iulie 2013). – Participă 
doamna deputat Rodica Nassar (PSD), domnii deputaţi Victor Paul 
Dobre (PNL), Radu-Mihai Popa (Independent) şi doamna Irina Alecu, 
secretara delegaţiei 

- aprobat. Participă o singură persoană 
 

  Memorandum intern privind plata contribuției anuale la Adunarea 
Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana pentru anul 2013  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la lucrările reuniunii Tătarilor Crimeeni, 
cu tema ”Comemorarea a 69 de ani de la Genocidul Tătarilor Crimeeni” 
(16 – 19 mai 2013)  

- aprobată 
 

  Raport privind participarea la seminarul ”Lupta împotriva traficului de 
ființe umane în Uniunea Europeană: promovarea cooperării judiciare și 
protecția victimelor” (Oradea, 23 – 24 mai 2013)  

- aprobat 
 

     11. Memorandum intern: Iniţierea în cadrul camerei Deputaţilor a Proiectului Pilot 
"Paperless Parliament"  
- aprobat 
 

     12. Memorandum intern: Decontarea serviciilor de telefonie mobilă (voce şi date) 
pentru deputaţi  
- aprobat 
 

     13. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind aprobarea 
realocarii sălii „Drepturilor Omului”, pentru data de 11 iunie 2013   
- aprobată 
 

     14. Scrisoare din partea Federaţiei Române de Karate referitoare la organizarea 
Campionatului Mondial de Karate sub egida WUKF şi vizitarea Palatului 
Parlamentului în regim de gratuitate, în data de 5 iunie 2013 
- aprobată 
 

     15. Pentru INFORMARE: 



  Informare referitoare la neconstituţionalitatea prevederilor art.8 alin.(2) 
din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice  

- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

  Procese - Verbale rezultate în urma examinării proiectelor de acte 
legislative europene de către Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi  

- s-a luat act 
 

 


