
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 10 septembrie 2012, ora 13.30 

 
 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Viorel Hrebenciuc, doamna 

Alina-Ştefania Gorghiu – vicepreşedinţi; domnul Clement Negruţ, domnul Georgian 
Pop, domnul Cristian Buican şi domnul Niculae Mircovici – secretari; domnul 
Gheorghe Albu, domnul Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul 
Seres Denes – chestori; domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L; 
domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD; domnul Călin Constantin 
Anton Popescu-Tăriceanu – Grupul parlamentar al PNL; domnul Mate Andras-
Levente – Grupul parlamentar al UDMR;  domnul Varujan Pambuccian (de la ora 
14,06) – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale; doamna Luminiţa Iordache – 
Grupul parlamentar progresist şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al 
Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Cristina Crişu – Departamentul pentru Relaţia cu 

Parlamentul; doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct; domnul 
Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului Tehnic; 
doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea 
lucrărilor în plen; domnul Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii, 
doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol; domnul Nicolae 
Comănescu – Cancelarie Preşedinte şi doamna Monica Dumitrache – director la 
Grupul parlamentar al 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, cu modificări 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor pentru perioada 4 – 8 septembrie 
2012  
- aprobat 
 

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

       4. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană între 3.09.2012 – 6.09.2012  
- aprobată 



       5. Scrisoare din partea domnului prim-ministru Victor-Viorel Ponta privind Lista 
priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a 
anului 2012  
- la Comisiile permanente 
 

       6. Scrisoare din partea domnului Dan-Coman Şova, Ministrul pentru relaţia cu 
Parlamentul, privind situaţiile unor iniţiative legislative parlamentare aflate în 
procedură parlamentară  
- la Comisiile permanente 
 

       7. Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor  
- aprobată - HBP.nr.9 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Silviu Prigoană referitoare la activarea 
sa ca deputat independent, începând cu data de 10.09.2012 
- la plen 
 

       9. Informare din partea unor membri ai Comisiei pentru apărare,ordine publică şi 
siguranţă naţională referitoare la propunerea de revocare din funcţia de 
preşedinte al Comisiei, a domnului deputat Costică Canacheu 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     10. Scrisoare din partea domnului deputat Costică Canacheu referitoare la 
revocarea sa din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     11. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind solicitarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate de constatare a demiterii de drept a domnului Andon 
Sergiu din calitatea de deputat, de către Camera Deputaţilor  
- la plen 
 

     12. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind solicitarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate prin care transmite raportul de evaluare în ceea ce îl 
priveşte pe domnul deputat Florin-Costin Pâslaru  
- s-a luat act, se trimite Agenţiei Naţionale de Integritate 
 

     13. Solicitări din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
referitoare la dezbaterea pe fond a unor propuneri legislative (Pl-x 300/2012) 
(Pl-x 317/2012) 
- aprobate 
 

     14. Solicitare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă referitoare la prelungirea termenului de depunere a raportului la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural (PL-x 251/2012)  
- nu a fost aprobată 



     15. Scrisoare din partea domnului Valentin Preda, secretar de stat – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
- se retrage de pe Ordinea de zi 
 

     16. Solicitare din partea domnului deputat Horia Cristian referitoare la acordarea 
concediului cu plată, pentru perioada 10-13 septembrie 2012  
- aprobat 
 

     17. Scrisoare din partea domnului deputat Ştefan Buciuta prin care depune o 
contestaţie referitoare la felul în care a fost soluţionată o sesizare împotriva 
domniei sale 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     18. Memorandum intern privind Ziua Internaţională a Democraţiei – 15 
septembrie 2012  
- aprobat, se va înscrie pe Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților din 
18.09.2012 
 

     19. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind vizita la Parlamentul European a 
Preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Ştefan Zgonea 
(Strasbourg, 11-12 septembrie 2012)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind întrevederea comisarului european pentru 
mediu cu parlamentari români (13 septembrie 2012)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Reuniunile de toamnă ale 
Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (AP OSCE) – (Tirana, Albania, 5-7 octombrie 2012). – Participă 
domnul deputat Paul Victor Dobre (PNL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la seminarul AP NATO 
privind situaţia din Orientul Mijlociu şi regiunea Mediteranei (Italia, 
Catania, 8-10 octombrie 2012). – Participă domnii deputaţi Sever 
Voinescu-Cotoi (PD-L), Ion Mocioalcă (PSD), William Brânză (PD-L), 
Gergely Olosz (UDMR) şi doamna consilier Irina Bojin  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind decontarea cheltuielilor pentru deplasarea 
în Grecia a domnului deputat William Gabriel Brînză (20-24 iulie 2012)  

- amânat 
 



  Memorandum intern privind decontarea cheltuielilor pentru deplasarea 
în Italia a domnului deputat William Gabriel Brînză (23-26 august 2012)  

- amânat 
 

  Informare privind participarea domnului deputat Marius C. Dugulescu 
la Conferinţa: „Valorile fundamentale pentru economia Europei şi 
relaţiile dintre UE şi Israel” şi Congresul ECPF (European Christian 
Political Foundation) – (Bruxelles, 7-8 iunie 2012)  

- aprobată 
 

     20. Pentru informare: 

  Raportul privind administrarea datoriei guvernamentale în conformitate 
cu Strategia de Administrare a Datoriei Publice guvernamentale 2011-
2013, întocmit de Ministerul Finanţelor Publice  

- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

  Scrisoare din partea unui grup de protestatari referitoare la procedura de 
demitere a preşedintelui suspendat Traian Băsescu 

- s-a luat act 
 

  Scrisoare din partea domnilor Simionov Walter şi Daraban Maricel, 
Luptători Revoluţionari cu Merite Deosebite referitoare la abrogarea 
legii 283/2011 art. 18/19 

- se trimite la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

     21. Materiale suplimentare: 

  Scrisoare din partea Administraţie.ro – Gala premiilor de excelenţă 
Poiana Braşov, 18.10.2012 

- aprobată 
 

  Scrisoare din partea Grupului parlamentar PNL privind numirea 
domnului deputat Bogdan Radu Ţîmpău în funcţia de secretar al 
Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor  

- se trimite Comisiei pentru industrii şi servicii 
 

  Scrisoare din partea domnului deputat Iulian Iancu referitoare la 
motivarea absenţelor de la activităţile care au loc în Camera Deputaţilor, 
în perioada 17 – 20.09.2012 

- aprobată 
 

  Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a 
lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 10.09.2012 

- aprobată 
 

 


