
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 9 septembrie 2013, ora 13.30 

 
 

 
 

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

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi 

domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian Buican 
şi domnul Adrian-Nicolae Diaconu  – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici  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 Cătălin-Daniel Fenechiu – 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, 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, domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar 
general, doamna Monica Dumitrache – director Grup 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 ședințele Camerei Deputaților  
- aprobată, cu modificări 
 

  Stadiul proiectelor de legi 
 

  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. Procedura de urgenţă solicitată de iniţiatori nu a fost aprobată 
 

       4. Solicitare din partea domnului deputat Mate Andras, liderul grupului 
parlamentar UDMR referitoare la introducerea pe ordinea de zi a Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL – x 
717/2011) 
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

       5. Scrisoare din partea domnului deputat Andrei Gerea, liderul grupului 
parlamentar PNL, referitoare la modificări în componența comisiilor 
permanente  
- se scot de pe Ordinea de zi 
 

       6. Informare din partea domnului deputat Andrei Gerea, liderul grupului 
parlamentar PNL privind retragerea domnului deputat Octavian Bot, din 
funcţia de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării 
- se scot de pe Ordinea de zi 
 

       7. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul grupului 
parlamentar PDL, referitoare la modificări în componența comisiilor 
permanente  
- se scot de pe Ordinea de zi 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul grupului 
parlamentar PDL privind trecerea domnului deputat Gheorghe Tinel la 
Comisia pentru regulament 
- se scot de pe Ordinea de zi 
 

       9. Punct de vedere al Comisiei pentru Regulament referitor la constituirea unui 
grup de deputați independenți  
- s-a luat act 
 



     10. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la nota 
privind solicitarea de actualizare a informațiilor cuprinse în Ghidul privind 
incompatibilitățile și imunitatea membrilor Parlamentului European  
- scrisoare Comisiei pentru regulament 
 

     11. Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la 
scrisoarea domnului Tiberiu- Mihail Nițu, procuror general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
- adresă d-lui Robert Marius Cazanciuc, Ministrul Justiţiei şi d-lui Tiberiu Mihail 
Niţu, Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 

     12. Scrisoare din partea domnului Robert Marius Cazanciuc, Ministrul Justiției 
prin care solicită Camerei Deputaţilor să transmită până la 13 septembrie 2013 
informaţiile relevante pentru temele propuse de CE pentru întâlnirea cu 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei din 23 septembrie 2013 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru un punct de vedere 
 

     13. Solicitare din partea domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, președintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra in paralel cu plenul 
Camerei in data de 9.09.2013  
- aprobată, pentru "Proiect Ferentari" miercuri, 11.09.2013, de dimineaţă 
 

     14. Solicitare din partea domnului deputat Nicolae Păun, președintele Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale de a lucra 
în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în data de 9.09.2013  
- aprobată, pentru "Proiect Ferentari" miercuri, 11.09.2013, de dimineaţă 
 

     15. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
scrisoarea domnului deputat Petru Andea cu privire la o eventuală stare de 
incompatibilitate între funcţia de prodecan şi calitatea de deputat 
- se comunică d-lui deputat Petru Andea 
 

     16. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
scrisoarea domnului deputat Liviu Harbuz cu privire la o eventuală stare de 
incompatibilitate între calitatea de deputat şi cea de manager de proiect 
organizat ca PFA sau de expert de implementare  
- se comunică d-lui deputat Liviu Harbuz 
 

     17. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
scrisoarea domnului deputat Victor Roman Harbuz cu privire la o eventuală 
stare de incompatibilitate între calitatea de deputat şi asigurarea de consultanţă 
gratuită atât tehnică cât şi financiară pentru persoane fizice şi juridice 
- se comunică d-lui deputat Victor Roman 
 

     18. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Grosaru referitoare la 
înfiinţarea unei Comisii mixte comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- nu a fost aprobată 



     19. Solicitare din partea domnului deputat Dorel Căprar referitoare la acordarea a 
două zile de concediu cu plată în perioada 9-10 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     20. Solicitare din partea domnului deputat Costel Șoptică referitoare la acordarea 
unui concediu cu plată în perioada 9-17 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     21. Solicitare din partea domnului deputat Sorin Mihai Grindeanu referitoare la 
acordarea a șase zile de concediu cu plată în perioada 9-11.09.2013 și 16-
18.09.2013  
- aprobată 
 

     22. Solicitare din partea doamnei deputat Simona Bucura-Oprescu referitoare la 
acordarea unui concediu cu plată în perioada 9-18 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     23. Solicitare din partea doamnei deputat Gabriela Maria Podașcă referitoare la 
acordarea unui concediu cu plată în perioada 9-18 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     24. Solicitare din partea domnului deputat Solomon Adrian referitoare la 
acordarea unui concediu cu plată în perioada 9-18 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     25. Solicitare din partea domnului deputat Florin Alexe referitoare la acordarea 
unui concediu cu plată în perioada 9-10 și 17-18 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     26. Solicitare din partea domnului deputat Mugur Cozmanciuc referitoare la 
acordarea unui concediu cu plată în perioada 9-10 și 17-18 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     27. Solicitare din partea domnului deputat Mircea Roșca referitoare la acordarea 
unui concediu cu plată în perioada 9-10 și 17-18 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     28. Solicitare din partea domnului deputat Daniel Oajdea referitoare la acordarea 
unui concediu în perioada 9-10 septembrie 2013  
- aprobată 
 

     29. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Gheorghe Drăghici, chestor al 
Camerei Deputaţilor privind organizarea unei expoziţii  de fotografie în 
perioada 7 – 11.10.2013, la etajul P1 
- aprobată 
 



     30. Scrisoare din partea domnului deputat Lucian Șova privind participarea la 
Sesiunea plenară a Parlamentului European , în perioada 09 – 12.09.2013 
- aprobată 
 

     31. Scrisoare din partea domnului deputat Iulian Iancu privind participarea la 
Summitul: „Swiss Energy and Climate Summit”, la Berna în Elveţia,  în data de 
11.09.2013 
- aprobată 
 

     32. Informare din partea domnului deputat Ion Pârgaru privind participarea la un 
eveniment cu tema reprezentarea României la un summit al ţărilor din Balcani, 
în perioada 5 - 7.09.2013 
- s-a luat act 
 

     33. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la vizita de lucru organizată de 
Asociația Băncilor pentru Domeniul Locativ din România (Bruxelles, 17 
– 19 septembrie 2013). – Participă doamna deputat Andreea Maria Paul 
(PDL)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita oficială în România a domnului 
Angelo Farrugia, preşedintele Camerei Reprezentanţilor a Republicii 
Malta (15-18 septembrie 2013) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita oficială în România a domnului 
Ranko Krivokapic, preşedintele Parlamentului muntenegrean (22 – 24 
septembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la cea de-a treia parte a Sesiunii ordinare 
2013 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 24 – 28 
iunie 2013)  

- aprobată 
 

     34. Scrisoare din partea domnului Laszlo Köver, președintele Parlamentului 
Ungariei prin care transmite Rezoluţia Adunării Naţionale a Ungariei privind 
tratamentul egal faţă de Ungaria 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia de politică externă pentru 
punct de vedere comun. Termen: 2 săptămâni 
 

 


