
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 3 septembrie 2013, ora 13,00 

(la încheierea şedinţei de vot final) 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,00. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Ioan Oltean – 

vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Adrian-
Nicolae Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Ionel Palăr, domnul 
Ioan Balan şi 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 Eugen Chebac – 
Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar 
al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – 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 doamna 
Laura Nicoleta Riteş – Departamentul Legislativ, domnul Gabriel Stecoza şi domnul 
Ştefan Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Mihaela Ion şi 
domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, doamna 
Daniela Ştefan - Biroul pentru pregătirea lucrărilor comisiilor, doamna Gabriela 
Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice, domnul Andrei Mocearov – şef 
departament Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, doamna Andreea 
Cleras – director general Direcţia generală afaceri externe, domnul Nicolae 
Comănescu – director general 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 ședințele Camerei Deputaților  
- aprobată 
 

  Situația privind împlinirea termenelor constituționale 
 

  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
 



  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  
- aprobată 
 

       4. Informare privind iniţiativele înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere ale 
Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi Regulamentului şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
- la Birourile permanente  reunite 
 

       5. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană  
- aprobată 
 

       6. Activitatea comisiilor permanente in perioada vacanței parlamentare  
- s-a luat act 
 

       7. Proiect de Hotărâre a Biroului permanent privind stabilirea atribuţiilor 
vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor  
- H.B.P. nr.9/2013 
 

       8. Proiectul punctului de vedere al Biroului permanent privind sesizarea 
formulată de domnul Constantin Buzoianu referitoare la Hotărârea 
Parlamentului nr.41 din 16 octombrie 2012 privind revocarea sa din funcția de 
membru și președinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  
- aprobat 
 

       9. Informare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul grupului 
parlamentar PDL privind modificări în componenţa comisiilor permanente 
- s-a luat act 
 

     10. Demisia domnului deputat Negruț Clement din Grupul parlamentar PDL 
începând cu data de 02.09.2013 
- la plen 
 



     11. Demisia domnului deputat Eugen Tomac din Grupul parlamentar PDL 
începând cu data de 02.09.2013 
- la plen 
 

     12. Solicitare din partea domnului deputat Ioan Cupșa referitoare la acordarea a 
două zile de concediu cu plată în perioada 2 - 3 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     13. Solicitare din partea domnului deputat Ninel Peia referitoare la acordarea a 
patru zile de concediu cu plată în perioada 9 – 12 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     14. Scrisoare din partea doamnei Francesca R.Ratti, secretar general adjunct în 
cadrul Parlamentului European privind transmiterea unor documente la 
parlamentele statelor membre adoptate de Parlamentul european în perioada 
de sesiune 10 -13 iunie 2013 
- la Comisia pentru afaceri europene 
 

     15. Scrisoare din partea domnului Mihai Alexandru Voicu, Ministru delegat pentru 
Relația cu Parlamentul, referitoare la Recomandarea nr.202/2012 privind 
plafoanele naționale de protecție socială  
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

     16. Scrisoare din partea doamnei europarlamentar Monica Macovei referitoare la 
modificarea OUG nr.90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     17. Solicitare din partea Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 
1989 privind aprobarea unui post de consilier pe perioadă determinată la 
cabinetul preşedintelui comisiei pe perioada exercitării mandatului  
- nu a fost aprobat 
 

     18. Scrisoare din partea domnului Alexander Marcus Dan Aurel Kuch referitoare 
la modificarea legislaţiei privind adopţiile internaţionale 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 
 

     19. Scrisoare din partea domnului Mihai Gâdea - CEO Antena 3 referitoare la 
încercările de destabilizare a instituţiei de presă Antena 3 şi de îngrădire a 
libertăţii presei 
- la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

     20. Solicitare din partea Alianței Confederațiilor Patronale din România (ACPR) 
privind realizarea proiectului Parteneriat pentru Dezvoltare între confederaţiile 
patronale şi Parlamentul României 
- aprobată; întâlnire în ultima decadă din septembrie 



     21. Memoriu semnat de 11 primari din județul Galați referitor la propunerea de 
desființare a Judecătoriei din comuna Liești, județul Galați  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     22. Scrisoare din partea domnului Geogia Victor, primarul comunei Bengesti 
Ciocadia prin care propune ca primarii să fie salarizaţi ca şi ceilalţi funcţionari 
publici (să beneficieze de sporul de vechime) 
- la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

     23. Raport special al Avocatului Poporului privind decontarea cheltuielilor de 
transport din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru elevii care nu pot 
fi școlarizați în localitatea de domiciliu  
- la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

     24. Memorandum intern: Solicitarea Curții Constituționale privind punerea la 
dispoziţie în regim de gratuitate a Salonului Brâncovenesc, în data de 20.09.2013
- aprobat 
 

     25. Memorandum intern: Solicitarea Curții Constituționale privind punerea la 
dispoziţie în regim de gratuitate a Salonului Brâncovenesc şi a Sălii Drepturilor 
Omului, în zilele de 2 şi 3 octombrie 2013 
- aprobat 
 

     26. Memorandum intern: Solicitarea Ambasadei Israelului în România privind 
organizarea unei expoziţii de fotografii „Our Country”, în perioada 16 – 27 
septembrie 2013 
- aprobat 
 

     27. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind contribuția financiară a Parlamentului 
României la bugetul Adunării Parlamentare a Organizației pentru 
Securitate și Cooperare în Europa pentru anul fiscal 2013 - 2014  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la sesiunea Adunării 
Parlamentare a Inițiativei Central – Europene (Budapesta, 24 – 26 
septembrie 2013). – Participă domnii deputaţi Cornel Itu (PSD), Horia 
Cristian (PNL), Vlad Alexandru Cosma (PSD), doamnele deputat Liliana 
Mincă (PP-DD), Maria-Andreea Paul (PDL) şi domnul consilier Mario 
Ruse secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

  Memorandum intern: Participarea la vizita de lucru organizată de 
Asociația Băncilor pentru Domeniul Locativ din România (Bruxelles, 17-
19 septembrie 2013). – Participă domnul deputat Laszlo Borbely 
(UDMR)  

- aprobată 



     28. Pentru Informare 

  Punct de vedere al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă referitor la petiția domnului Adrian Moise  

- s-a luat act 
 

  Raport de evaluare al Agenției Naționale de Integritate referitor la 
domnul Matei Radu Brătianu (fost deputat)  

- s-a luat act 
 

  Scrisoare din partea Institutului Național de Statistică referitoare la 
recensământul populației și al locuințelor  

- s-a luat act 
 

  Scrisoare din partea Autorității Electorale Permanente referitoare la 
evaluarea capacității primăriilor de a folosi Registrul Electoral și de a 
tipări listele electorale permanente  

- s-a luat act 
 

 


