
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 7 aprilie 2014, ora  14.00 

 
 
Şedinţa a început la ora 14,05. 
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi 

domnul Ioan Oltean  – vicepreşedinţi, domnul Ionel-Marcel Ciolacu, domnul Adrian-
Nicolae Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, 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, domnul 
Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale (de la ora 
14,24), domnul Liviu-Bogdan Ciucă – Grupul parlamentar al PC.  

  
Invitaţi: domnul Cristian Adrian Panciu – Secretarul general al Camerei 

Deputaţilor, doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul George 
Ionuţ Dumitrică – secretar general–adjunct, domnul Georgică Tobă – 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 Andreea Cleras – director general Direcţia 
generală afaceri externe, domnul Adrian Helştern – Departamentul de studii 
parlamentare şi politici UE, domnul Victor-Viorel Coman – director general la 
Cabinet Secretar general şi 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. Propuneri pentru desfășurarea dezbaterii politice, organizate în condițiile 
art.182 din Regulament, la solitarea Grupului parlamentar PDL, cu tema 
”stadiul aprobării de către Comisia Europeană a documentelor care stabilesc 
prioritățile pentru utilizare fondurilor europene alocate României în perioada 
2014-2020”  
- aprobate 
 

       2. Propuneri cu privire la timpul maxim alocat pentru dezbaterea Moţiunii simple 
iniţiate de 51 deputaţi  
- aprobate 



       3. 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 

       4. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

  Secretari de ședință 
 

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

       6. Notă privind proiecte de acte legislative și 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. Scrisoare din partea Grupului parlamentar PSD referitoare la modificări în 
componența unor comisii permanente  
- la plen 
 

       9. Scrisoare din partea Grupului parlamentar PDL referitoare la modificări în 
componența unor comisii permanente  
- la plen 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în 
paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în data de 7.04.- 8.04.2014 
- aprobată 
 

     11. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a lucra în paralel 
cu plenul Camerei Deputaţilor în data de 7.04.2014 
- aprobată pentru marţi,08.04.2014 
 

     12. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
solicitarea doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu privind legalitatea 
desfăşurării activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat 
- se transmite doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu 



     13. Demisia domnului deputat Niculae Aurel din Grupul parlamentar PNL 
începând cu data de 1.04.2014 
- la plen 
 

     14. Solicitare din partea domnului deputat Longher Ghervazen privind efectuarea 
unui concediu cu plată în perioada 7 – 10.04.2014 
- aprobată 
 

     15. Informare referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.253 
alin.(1) lit.a) și b) din Legea educației naționale nr.1/2011  
- la Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi 
 

     16. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
punerea la dispoziţie a sălii Nicolae Bălcescu, pentru zilele de 14 – 15.04.2014 
- aprobată 
 

     17. Memorandum intern: Solicitarea Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălilor 
„Nicolae Iorga”, „Nicolae Bălcescu” şi „IIC Brătianu”, în data de 8.04.2014 
- aprobat 
 

     18. Memorandum intern: Solicitarea Reprezentanței UNICEF România privind 
punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălilor „Drepturilor Omului” şi 
„IIC Brătianu”, în perioada 19 - 20.11.2014 
- aprobat 
 

     19. Memorandum intern: Punerea la dispoziție a unui microbuz către Curtea 
Constituțională în perioada 10 – 11.04.2014 
- aprobat 
 

     20. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la ”Forumul Economic 
România – Italia/Lombardia” (Milano, Italia, 4 aprilie 2014). – Participă 
doamna deputat Ana Birchall (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita comună a Comisiei pentru economie 
și securitate și a Comisiei politice ale AP NATO în SUA (Washington, 
SUA 28 – 29 aprilie 2014). -  Participă domnul deputat George Scutaru 
(PNL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (Portland, SUA, 16 aprilie – 5 mai 2014)  

- aprobat 
 



  Informare privind participarea la Misiunea de observare a alegerilor 
parlamentare anticipate din Serbia (Belgrad, Serbia, 13 – 17 martie 2014) 

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la Reuniunea Președinților comisiilor 
parlamentare UE pentru comerț, producție și afaceri maritime (Atena, 
Grecia, 16 – 17 martie 2014)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita la Comisia Europeană făcută de membrii 
Parlamentului României (Bruxelles, Belgia, 27 – 29 martie 2014)  

- aprobată 
 

     21. Pentru Informare: 
- la Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi 
 

  Informare din partea domnului deputat Dorel Covaci privind anularea în 
justiţie a raportului de evaluare întocmit de ANI 

 
  Informare din partea domnului deputat Ion Șcheau privind anularea în 

justiţie a raportului de evaluare întocmit de ANI 
 

     22. Solicitare din partea Comisiei pentru apărare,ordine publică şi siguranţă 
naţională de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în data de 
7.04.2014, pentru întocmirea raportului asupra iniţiativei legislative PLx 
114/2014 
- aprobată 
 

 


