
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 16 decembrie 2013, ora  13.30 

 

 
Şedinţa a început la ora 13,35. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Ioan Oltean – 

vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea (de la ora 13,50), domnul Cristian Buican, 
domnul Adrian-Nicolae Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul 
Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Ionel Palăr şi domnul Seres Dénes – chestori, 
domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, domnul Victor Paul Dobre  – 
Grupul parlamentar al PNL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar 
al PP-DD, domnul Máté András-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul 
Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale,  domnul Ioan 
Moldovan – 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, domnul 
Sorin Berbece - Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela 
Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Cristina Stroescu –
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 şedinţele Camerei Deputaţilor  
- 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. Cu modificări 
 

  Secretari de ședință 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată. Numai procedura de urgenţă solicitată de Guvern 
 

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

       5. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma 
examinării unor propuneri legislative și documente de consultare ale Uniunii 
Europene  
- aprobată 
 

       6. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene privind amânarea 
termenului de adoptare a proiectului final pentru COM(2013) - Propunere de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comisioanele 
interbancare pentru operaţiunile de plată pe bază de card 
- aprobată 
 

       7. Scrisoare din partea Tribunalului București - Secția I Penală prin care este 
transmisă sentinţa penală nr. 699/2013 + decizia penală nr.232/2013 a ÎCCJ 
privind pe domnul Vasilescu Nicolae 
- se trimite la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi în vederea întocmirii 
raportului şi a proiectului de Hotărâre 
 

       8. Proiect de Hotărâre privind asigurarea permanenței la Camera Deputaţilor de 
către membrii Biroului permanent în perioada vacanței parlamentare din luna 
ianuarie 2014  
- amânat 
 

       9. Proiect de Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanței 
parlamentare din luna ianuarie 2014  
- amânat 
 

     10. Proiect de Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercițiul mandatului sau al funcției  
- aprobat 
 

     11. Solicitare din partea domnului vicepreședinte Dan Motreanu privind acordarea 
unui concediu fără plată în perioada 16 - 17.12.2013 
- aprobată 



     12. Scrisoare din partea Consiliului Superior al Magistraturii prin care transmite 
punctul de vedere referitor la PLx 680/2011, Plx 467/2012 şi Plx 162/2013 prin 
care se aduc modificări Codului penal 
- la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi pentru formularea unui răspuns 
 

     13. Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii pe semestrul I al anului 2013  
- la plen 
 

     14. Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relația cu UNESCO prin care solicită să se avizeze propunerea 
legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră şi propunerea 
legislativă privind constituirea Fondului naţional pentru Studii Externe  
- aprobată pentru BP935/2013;BP936/2013 se trimite la Senat 
 

     15. Informări din partea domnilor deputați Condurățeanu Răzvan, Hulea Ioan, 
Liviu Codîrlă, Fonta Nuțu, Pușcaș Iacob privind trecerea la UNPR, în grupul 
parlamentar al PSD 
- la plen 
 

     16. Scrisoare din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române  
- amânată 
 

     17. Memorandum intern: Măsuri pentru desfășurarea activității reprezentantului 
permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă Parlamentul European  
- aprobat 
 

     18. Memorandum intern: Aprobarea reducerii unor cheltuieli privind utilizarea 
parcului auto central al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

     19. Scrisoare din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din 
România "Elie Wiesel" referitoare la Proiectul de lege privind proclamarea 
Zilei Naţionale a Martirilor români anticomunişti 
- se trimite la Senat 
 

     20. Scrisoare din partea a trei membri ai Consiliului Național al Audiovizualului 
referitoare la un Protocol de cooperare prin care pune la dispoziţia MADR 
gama de emisiuni şi producţii specifice al SRTv, precum şi mediile de difuzare 
TVR1,TVR2,TVR Internaţional, TVR News 
- s-a luat act 
 

     21. Raportul privind situația arieratelor înregistrate la data de 31.01.2013 de către 
unitățile administrativ-teritoriale, provenite din sume angajate fără prevederi 
bugetare, întocmit de Curtea de Conturi a României  
- se transmite liderilor 
 



     22. Sinteza Raportului performanței întocmit la Compania Națională ”Aeroporturi 
București” SA și la Ministerul Transporturilor privind activitatea specifică și 
performanța reabilitării și modernizării infrastructurii aeroportuare de interes 
național, transmis de Curtea de Conturi a României  
- se transmite liderilor 
 

     23. Scrisoare din partea domnului Martin Schulz, președintele Parlamentului 
European și a domnului Vangelis Meimarakis, președintele Parlamentului 
Grec referitoare la Săptămâna parlamentară europeană (SPE), din perioada 
20-22.01.2014 la sediul Parlamentului European din Bruxelles 
- s-a luat act 
 

     24. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 

  Memorandum intern privind programul de relații externe al Camerei 
Deputaților pentru anul 2014  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în Ucraina și Republica 
Moldova a domnului deputat Eugen Tomac (17 – 22 decembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea delegației parlamentare din România la 
evenimentul legat de lansarea inițiativei ”Alianța Parlamentară pentru o 
Economie Progresistă” (4 – 5 decembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la Conferința ”Strategia macro-regională 
a Uniunii Europene pentru Regiunea Carpaților” organizată la 
Parlamentul European (Bruxelles, 3 decembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea doamnei deputat Cornelia Negruț la 
Forumul Global al Femeilor Parlamentar (Bruxelles, 27 – 29 noiembrie 
2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru migrații, 
refugiați și persoane strămutate și la lucrările Biroului și ale Comisiei 
permanente ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris și 
Viena, 20 – 22 noiembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita oficială în România a domnului Mihail Mikov, 
președintele Adunării Naționale a Republicii Bulgaria, împreună cu o 
delegație parlamentară (1 – 2 decembrie 2013)  

- aprobată 



  Informare privind vizita în România a unei delegații a Grupului 
parlamentar de prietenie cu România din Adunarea Națională ungară 
(26 – 28 noiembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita în România a unei delegații a Grupului 
parlamentar China–Europa din Adunarea Națională Populară chineză, 
condusă de domnul Wang Xiaochu, președintele grupului (28 noiembrie 
– 1 decembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind deplasarea domnului deputat Ovidiu Ganț în 
Germania (4 – 7 decembrie 2013)  

- aprobată 
 

     25. Scrisoare din partea domnului Dan Ben-Eliezer - ambasadorul Statului Israel 
referitoare la un spectacol tv difuzat de TVR3 
- la Comisia pentru cultură, arte,mijloace de informare în masă 
 

     26. Solicitare din partea doamnei deputat Sanda Ardeleanu privind aprobarea a 2 
zile în perioada 16 - 17.12.2013 
- aprobată 
 

     27. Solicitare din partea domnului deputat Cristian George Sefer,preşedintele 
Comisiei Parlamentare Revoluţionarilor din Decembrie 1989 privind alocarea a 
5 minute pentru fiecare grup parlamentar la începutul şedinţei comune, din 
data de 17.12.2013, a unui moment solemn dedicat comemorării a 24 de ani de 
la Revoluţia Română din Decembrie 1989 
- aprobată 
 

 


