
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 18 iunie 2013 

(la încheierea şedinţei de vot final) 

 
 

Şedinţa a început la ora 14,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

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

Nicolicea, domnul Adrian-Nicolae Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, 
domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul  Seres Denes – chestori, 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 Mate 
Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR (până la ora 15,12), domnul Liviu-
Bogdan Ciucă – 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, doamna Gabriela Enea – 
Direcția pentru relații publice şi protocol, doamna Andreea Cleras – Direcţia 
generală pentru relaţii externe  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 
 

  Situația privind împlinirea termenelor constituționale 
 

  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de marți, 25 
și miercuri, 26 iunie 2013 

 

  Lista iniţiativelor legislative pentru care termenele de depunere a 
rapoartelor comisiilor sunt depăşite 

 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 



  Secretari de ședință 
 

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

  Notă suplimentară cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 

 

       4. Solicitare din partea Grupului parlamentar PP - DD referitoare la modificarea 
componenței unor comisii permanente  
- la plen 
 

  Scrisoare din partea domnului deputat Daniel Fenechiu, liderul Grupului 
parlamentar PP-DD, prin care retrage desemnarea domnului deputat 
Liviu Codârlă în Comisia pentru drepturile omului  

- s-a luat act 
 

       5. Scrisoare din partea Grupului parlamentar PP - DD referitoare la desemnarea 
doamnei deputat Nistor Mărioara în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă  
- la plen 
 

       6. Informare din partea domnului deputat Bogdan Ciucă, liderul Grupului 
parlamentar PC privind activarea domnului deputat Răzvan Rotaru în cadrul 
Grupului Parlamentar al Partidului Conservator  
- la plen 
 

       7. Scrisoare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  
- amânată 
 

       8. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene privind acordarea unor 
noi termene în sesiunea de toamnă pentru examinarea în fond a unor propuneri 
ale UE 
- aprobată 
 

       9. Scrisoare din partea domnului deputat Mihai Stănișoară referitoare la 
acordarea a 3 zile de concediu cu plată în perioada 17-19 iunie 2013  
- aprobată 
 

     10. Scrisoare din partea doamnei deputat Raluca Turcan referitoare la aprobarea a 
7 zile de concediu în perioada 20-28 iunie 2013  
- aprobată 
 

     11. Memorandum intern: Solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale - 18 iunie 2013 privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate sala 
„Drepturilor Omului ’’ 
- aprobat. Fără gratuitate conform HBP 



     12. Memorandum intern: Solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale - 27 iunie 2013 privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate sala 
„Drepturilor Omului” 
- aprobat. Fără gratuitate conform HBP 
 

     13. Scrisoare din partea domnului Radu Tudor referitoare la înfiinţarea unei 
comisii de anchetă a unui abuz din partea unei instituţii a statului 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     14. Scrisoare din partea Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării referitoare la participarea membrilor comisiei la audierea 
persoanelor propuse pentru funcţiile de ambasadori în ţările unde sunt 
comunităţi importante de români 
- s-a luat act 
 

     15. Scrisoare din partea Council of Danube Cities and Regions referitoare la 
Organizarea celui de-al 2-lea Forum al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării 
la Palatul Parlamentului, București, 27-28 octombrie 2013  
- a fost desemnată doamna secretar general adjunct, Ileana Maria Luncan 
 

     16. Solicitare din partea domnului deputat Eugen Tomac referitoare la deplasarea 
in Republica Moldova, în Colegiul uninominal nr. 2  
- amânată 
 

     17. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Firczak privind punerea la 
dispoziţie a unui autoturism condus de 2 şoferi pe ruta Bucureşti – Munkacevo 
pentru participarea la Congresul Mondial al Rutenilor 
- aprobată 
 

     18. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe: 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 41-a Adunare 
Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării 
Negre (APCEMN) (Sofia, 9 – 11 iulie 2013). – Participă domnii deputaţi 
Vlad Nistor (PNL), Lucian Bode (PDL), Ioan Vulpescu (PSD) şi domnul 
Daniel Dulca, secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a XLIX-a reuniune a 
Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 
parlamentelor Uniunii Europene (Dublin, 23 – 25 iunie 2013) și 
participarea la reuniunea Rețelei parlamentarilor de referință în 
Campania Consiliului Europei pentru combaterea violenței asupra 
femeilor (Strasbourg, 26 iunie 2013). - Participă domnii deputaţi Ovidiu 
Ioan Silaghi (PNL), Daniel Florian Geantă (PD-L), doamna deputat Ana 
Birchall (PSD) şi domnul Dan Matei, consilier parlamentar 

- aprobat, conform stenogramei 



  Memorandum intern privind participarea la cea de-a XXXIX-a Sesiune a 
Adunării Parlamentare a Francofoniei – APF (Abidjan, Coasta de Fildeș, 
9 – 12 iulie 2013). – Participă doamna deputat Sanda - Maria Ardeleanu 
(PD-L) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a treia parte a 
Sesiunii ordinare 2013 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(24-28 iunie a.c.). – Participă domnii deputaţi Ionuţ Stroe (PNL), Cezar 
Preda (PDL), Florin Pâslaru (PSD), Mugurel Cozmanciuc (PNL), Attila 
Korodi (UDMR) şi doamna deputat Alina Gorghiu (PNL) 

- aprobat. Participă domnul deputat Daniel Fenechiu în locul domnului deputat 
Mugurel Cozmanciuc 
 

     19. Memorandum intern: Expoziție de fotografii pe data de 19.06.2013 
- aprobat 
 

     20. Pentru informare: 

  Scrisoare din partea domnului Andrei Marga, președintele Institutului 
Cultural Român referitoare la rectificarea bugetară iunie-iulie 2013 

- s-a luat act 
 

 


