
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

miercuri, 23 aprilie 2014 

(la încheierea şedinţei în plen ) 
 
 
 

 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 12,20. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

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

vicepreşedinţi, domnul Ionel-Marcel Ciolacu, domnul Cristian Buican, 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, domnul 
Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-
Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Dragoş Gabriel Zisopol – Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Aurelian Ionescu – Grupul 
parlamentar al PC.  

  
Invitaţi: domnul Georgică Tobă şi doamna Laura Nicoleta Riteş  – 

Departamentul Legislativ, domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului 
Tehnic, doamna Mihaela Ion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş – 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 – Cancelarie Preşedinte, 
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. 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 

 
       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  

- aprobat, cu modificări 
 

  Secretari de ședință 
 

       3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor pentru perioada 5 - 10 mai 2014  
- aprobat: cu modificări 
 

  Secretari de ședință 
 

       4. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la BPI-87/E şi BPI- 89/E pe 2014 
- aprobată 
 

       5. Scrisoare din partea domnului deputat Mate Andras Levente, liderul grupului 
parlamentar UDMR  
- amânată 
 

       6. Memorandum intern: Solicitarea Institutului Național pentru Studierea 
Holocaustului din România ”Elie Wiesel” privind punerea la dispoziţie în regim 
de gratuitate a sălii „Drepturilor Omului”, în data de 7.05.2014 
- aprobat 
 

       7.  Memorandum Intern: Solicitarea Asociației Naționale a Foștilor Deținuți 
Politici din România privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălii 
„Drepturilor Omului”, în perioada 21 – 25.08.2014 
- aprobat 
 

       8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la Seminarul cu tema: ”Cum 
pot statele membre UE să combată în mod eficient criminalitatea 
motivată de ură? Îmbunătățirea raportării și înregistrării 
evenimentelor” (Salonic, 28 – 29 aprilie 2014). – Participă doamna 
deputat  Tamara-Dorina Ciofu (PSD) şi doamna Marcela Stoica, consilier 
parlamentar 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea lucrările Comisiei pentru 
afaceri politice și democrație a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Atena, 7-8 mai 2014). – Participă domnii deputaţi  Florin 
Iordache (PSD) şi Mugurel Cozmanciuc (PNL) 

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind participarea la Forumul global organizat 
de American Jewish Committee (Washington, 12 – 14 mai 2014). – 
Participă domnul deputat  George Adrian Scutaru (PNL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita oficială în România a unei delegații 
parlamentare a Comisiei de Apărare și Politică Externă a Adunării 
Naționale kenyene (27 aprilie – 1 mai 2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la vizita la Teheran a unei 
delegații a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran 
din Parlamentul României (Teheran, Iran, 28 aprilie – 2 mai 2014). - 
Participă domnul deputat  Ionaş-Florin Urcan (PDL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita la Camera Deputaților a unei 
delegații a Comisiei pentru securitate și justiție din Camera 
Reprezentanților a Parlamentului Țărilor de Jos, conduse de doamna 
Tanja Jandnanansing, președintele comisiei (7 mai 2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita în România a unei delegații a 
Grupului parlamentar de prietenie Polonia – România din Seim-ul 
Republicii Polone (10 – 13 mai 2014)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la reuniunea Comisiei permanente a 
Adunării parlamentare a NATO (Riga, Letonia, 4 – 6 aprilie 2014)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la Forumul economic România–Italia/ 
Lombardia (Milano, Italia, 4 aprilie 2014)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea domnului deputat Giureci-Slobodan 
Ghera la vizita de informare la Comisia Europeană (Bruxelles, Belgia, 
27–29 martie 2014)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la Conferința internațională ”Valorile 
Europei. Creștere economică, locuri de muncă și drepturi fundamentale: 
provocări pentru Uniunea Europeană” (Roma, Italia, 13 – 14 martie 
2014)  

- aprobat 
 



       9. Solicitare din partea domnului deputat Valeriu Andrei Steriu a unui punct de 
vedere referitor la starea de incompatibilitate între calitatea de deputat şi 
calitatea de membru/preşedinte al Comisiei pentru agricultură-mediu în cadrul 
organizaţiei Non - Profit E.L.E.C. 
- La Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

 


