
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 25 iunie 2013, ora 13.30 

 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 13,30. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc, domnul Miron Tudor Mitrea, 

domnul Eduard Raul Hellvig şi domnul Ioan Oltean (până la ora 14,00) – 
vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Adrian-
Nicolae Diaconu 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 Mircea-Nicu Toader (până la ora 14,00) – 
Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (până la ora 13,50) – 
Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar 
al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale,  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 – 
Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, 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, cu modificări 
 

  Situaţia privind împlinirea termenelor constituţionale 
 

  Stadiul proiectelor de legi 
 

  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, cu modificări 
 

  Secretari de şedinţă 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, La pct IIB nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

       4. Solicitare din partea domnului deputat Nicolae Păun, președintele Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare 
la  dezbaterea în fond a Proiectului de lege privind înfiinţarea Fundaţiei 
“Proiect Ferentari” 
- aprobată 
 

       5. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a lucra în 
același timp cu plenul marți, 25 iunie 2013, începând cu ora 16:00  
- aprobată 
 

       6. Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice de a lucra în același timp cu plenul marți, 25 
iunie 2013, începând cu ora 16:00  
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a lucra în același 
timp cu plenul marți, 25 iunie 2013  
- aprobată 
 

       8. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic de a lucra în același timp cu plenul marți, 25 
iunie 2013, începând cu ora 16:00  
- aprobată 
 

       9. Proiect de Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera Deputaţilor de 
către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare din lunile 
iulie – august 2013  
- amânat 
 

     10. Scrisoare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la 
componenţa Subcomisiei pentru protecţia copilului 
- s-a luat act 
 



     11. Scrisoare din partea unui grup de deputați independenți referitoare la 
constituirea  grupului parlamentar al deputaţilor independenţi 
- la Comisia de Regulament pentru un punct de vedere 
 

     12. Solicitare din partea doamnei deputat Diana Tușa de a fi repartizată în Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
- la lideri 
 

     13. Solicitare din partea doamnei deputat Elena Uioreanu, privind acordarea a 
două zile de concediu cu plată, în perioada 25 -26 iunie 2013 
- aprobată 
 

     14. Scrisoare din partea domnului deputat Gheorghe Nețoiu privind declararea sa 
ca deputat UNPR aparţinând grupului parlamentar al PSD din Parlamentul 
României, începând cu data de 21.06.2013 
- la plen 
 

     15. Raportul final al Auditului extern al managementului Agenției Naționale de 
Integritate pentru anul 2012  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     16. Memorandum intern - Desemnarea președintelui Comisiei de disciplină a 
funcționarilor publici parlamentari  
- aprobat; Preşedinte: d-l Georgică Tobă; Supleant: d-l Gabriel Stecoza 
 

     17. Memorandum intern – Campania de informare "Un viitor fără pată", în zilele 
de 25 şi 26 iunie 2013 
- aprobat 
 

     18. Memorandum intern – Solicitarea Consiliului Național al Audiovizualului 
privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălii “Drepturilor 
Omului”, în data de 26.06.2013 
- aprobat. Potrivit Memorandumului intern nr.712/5.06.2013 
 

     19. Memorandum intern – Solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a 
următoarelor săli : „Unirii”, „Tache Ionescu”, „I.I.C. Brătianu” şi „Drepturilor 
Omului”, în data de 22 -24 noiembrie 2013 
- aprobat. Potrivit Memorandumului nr.712/29.05.2013 
 

     20. Memorandum intern - Solicitarea Companiei EMAGIC LIVE S.R.L. privind 
punerea la dispoziţie a unei suprafeţe din curtea Palatului Parlamentului, 
pentru organizarea evenimentului „Roger Waters – The Wall Live”, în 
perioada 23 august 2013 –  01 septembrie 2013 
- aprobat 
 



     21. Scrisoare din partea domnului deputat Ioan Stan, președintele GRUI, 
referitoare la Ziua Internațională a Democrației – 15 septembrie 2013 
- aprobată 
 

     22. Scrisoare din partea domnului deputat Iulian Iancu, președintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, referitoare la participarea domnului deputat Rodin 
Traicu la o misiune în R.P. Chineză, în perioada 29 iunie – 08 iulie 2013 
- aprobată. Motivarea absenţelor 
 

     23. Solicitare din partea domnului deputat Eugen Tomac referitoare la deplasarea 
in Republica Moldova, în Colegiul uninominal nr. 2  
- nu a fost aprobat 
 

     24. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern - Vizita la Viena a domnului Valeriu Ștefan 
Zgonea, președintele Camerei Deputaților, 24 iunie 2013  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea președinților 
Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 
parlamentelor Uniunii Europene (Vilnius, 7 – 8 iulie 2013). – Participă 
domnul deputat Teju Sorin (PNL) şi domnul Dan Matei, consilier 
parlamentar  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind plata cotizației pentru acțiunile de 
cooperare pentru anul 2013 din Regiunea Europa, Adunarea 
Parlamentară a Francofoniei - APF  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în Spania a domnului deputat 
Aurelian Mihai (26 – 30 iunie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (4 iulie – 7 septembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind cu privire la participarea la cea de-a XVIII-a 
Conferință Interparlamentară EUREKA (Bruxelles, 15 – 16 mai 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la Conferința privind contribuția 
parlamentelor naționale la activitatea Consiliului ONU al Drepturilor 
Omului și a instrumentului său de examinare periodică universală 
(Geneva, 29 mai 2013)  

- aprobată 



  Informare privind participarea la Forumul Mondial al Comitetului 
American al Evreilor (AJC) (Washinghton, 2 – 4 iunie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita oficială în România a domnului Cemil Cicek, 
președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, împreună cu o delegație 
parlamentară turcă (5 iunie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita oficială în Marea Britanie a Comisiei 
parlamentare pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, 
din Camera Deputaților (1 – 5 iunie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita oficială în Germania a domnului deputat Ovidiu 
Ganț (9 – 15 iunie 2013)  

- aprobată 
 

     25. Pentru informare : 

  Informare privind neconstituționalitatea art. 414 *5 alin.(4) din Codul de 
procedură penală  

- s-a luat act 
 

  Scrisoare din partea doamnei Carmen Georgeta Stănescu, Consilier de 
Conturi, referitoare la crearea unui sistem eficient de evidență, urmărire 
și încasare a sancțiunilor contravențional aplicate in baza OUG 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice  

- s-a luat act 
 

  Raport de evaluare al Agenției Naționale de Integritate referitor la 
domnul Luca Ciprian (fost deputat)  

- s-a luat act 
 

 


