
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 10 septembrie 2013 

(la încheierea şedinţei de vot final) 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,05. 
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 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, 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 - Direcţia pentru lucrările şi 
secretariatul 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 privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană  
- aprobată 
 

       4. Informări din partea domnului deputat Andrei Gerea, liderul grupului 
parlamentar PNL privind modificări în componenţa comisiilor permanente 
- s-a luat act 
 

       5. Punct de vedere al Comisiei pentru Regulament referitor la nota privind 
solicitarea de actualizare a informațiilor cuprinse în Ghidul privind 
incompatibilitățile și imunitatea membrilor Parlamentului European  
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare şi membrilor Biroului permanent 
 

       6. Scrisoare din partea domnului deputat Aurel Vainer referitoare la retragerea 
semnăturii de pe propunerea legislativă privind registratorii comerciali și 
activitatea de înregistrare în registrul comerțului (Plx 193/2013)  
- nu a fost aprobată 
 

       7. Solicitare din partea domnului deputat Dumitru Ovidiu Ioan privind 
nemotivarea absenţei din data de 25.06.2013 
- s-a luat act 
 

       8. Solicitare din partea domnului deputat Popa Octavian Marius referitoare la 
acordarea a 5 zile de concediu în perioada 16-21 septembrie 2013  
- aprobată 
 

       9. Scrisoare din partea domnului deputat Andrei Gerea, liderul grupului 
parlamentar PNL referitoare la desemnarea domnului deputat Horia Răzvan 
Mironescu ca reprezentant al Grupului parlamentar al PNL, la lucrările celei 
de-a 57-a ediţii a Conferinţei Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie 
Atomică, la Viena în perioada 16 - 20.09.2013 
- aprobată, de principiu în condiţiile din stenogramă 
 

 Scrisoare din partea domnului deputat Răzvan Horia Mironescu privind 
deplasarea sa la lucrările celei de-a 57-a ediţii a Conferinţei Generale a Agenţiei 
Internaţionale pentru Energie Atomică, la Viena în perioada 16 - 20.09.2013 
- aprobată, de principiu în condiţiile din stenogramă 
 

     10. Memorandum intern: Solicitarea Spitalului Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol 
Davila” privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate, a sălii C.A.Rosetti, 
în perioada 20-21.09.2013 
- aprobat 



     11. Nota GRUI privind participarea delegației Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare la cea de-a 129-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și 
reuniunile asociate (Geneva, Elveția, 6-10 octombrie 2013)  
- aprobată 
 

     12. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea privind 
Semestrul European 2013 (Bruxelles, 17 septembrie 2013). – Participă 
doamna deputat Aurelia Cristea (PSD)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la sesiunea anuală AP NATO 
(Dubrovnik, Croația, 11-14 octombrie 2013). – Participă  domnii deputaţi 
Gabriel Vlase (PSD), Ion Mocioalcă (PSD), George Scutaru (PNL), Angel 
Tîlvăr (PSD), doamna deputat Roberta Anastase (PDL) şi doamna 
consilier-director Irina Stupar, secretar al delegaţiei 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la vizita Comisiei pentru 
dimensiunea civilă a securității și a Comisiei pentru apărare și securitate 
în Iordania și Turcia (22 – 28 septembrie 2013). - Participă domnul 
deputat Gabriel Vlase (PSD) 

- aprobat 
 

 


