
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 25 martie 2014 

(la încheierea şedinţei de vot final ) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,15. 
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 Ion-Marcel Ciolacu, domnul Adrian-
Nicolae Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe 
Drăghici, domnul Ionel Palăr şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian 
Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, domnul Victor Paul Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Tinel Gheorghe – Grupul parlamentar al PDL, doamna 
Luminiţa-Pachel Adam – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate  Andras-
Levente – Grupul parlamentar al UDMR, şi domnul Liviu-Bogdan Ciucă – Grupul 
parlamentar al PC. 

  
Invitaţi: domnul Eugen Nicolicea – ministrul delegat 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 – director 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,  
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. Moţiunea simplă cu titlul „O reformă a administrației fără consens nu are 
succes!”  
- se restituie inițiatorilor 
 

       2. Moțiuna simplă cu titlul ”Guvernul Ponta 3 amenință viața pacienților: amână 
lista de medicamente compensate”  
- se prezintă plenului, luni, 31.03.2014, ora 16:00 



       3. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- 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 

 
       4. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  

- aprobat, cu modificări 
 

  Secretari de ședință 
 

       5. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată. Procedurile de urgenţă nu au fost aprobate 
 

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

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

       8. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
solicitarea domnului deputat Cezar Preda prin care se cere să i se elibereze o 
adeverinţă pentru a putea preda la Universitatea Politehnică Bucureşti în regim 
de plată cu ora 
- se transmite domnului deputat Cezar Preda 
 

       9. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în 
paralel cu plenul Camerei Deputaţilor, în data de 25.03.2014 
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
referitoare la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 
16/2014) 
- nu a fost aprobată 
 



     11. Scrisoare din partea domnului Robert Marius Cazanciuc, ministrul justiției 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României care vor 
participa la discuţiile din cadrul misiunii MCV  în perioada 1 - 3 aprilie 2014 
- adresă domnului Robert Cazanciuc, ministrul justiţiei 
 

     12. Sinteza ”Raportului performanță privind unele Programe Naționale de 
Sănătate derulate în perioada 2010-2012”, întocmit de Curtea de Conturi a 
României la Casa Națională de Asigurări de Sănătate  
- la Comisia pentru sănătate şi familie 
 

     13. Memorandum intern: Expoziție cu vânzare în perioada 28.04 – 07.05.2014, pe 
holul de la nivelul P1 
- aprobat 
 

     14. Memorandum intern: Aprobarea Listei de dotări independente și alte cheltuieli 
asimilate investițiilor pe anul 2014  
- aprobat 
 

 


