
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 8 octombrie 2012, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
Şedinţa a început la ora 13,35. 
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean, doamna Alina-Ştefania Gorghiu (de la 

ora 13,50) şi domnul Eugen Nicolicea – vicepreşedinţi, domnul Clement Negruţ, 
domnul Georgian Pop, domnul Cristian Buican şi domnul Niculae Mircovici – 
secretari, domnul Iulian Vladu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres Denes – 
chestori, domnul Mircea-Nicu Toader (de la ora 13,40) – Grupul parlamentar al PD-
L, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD,  domnul Călin Constantin 
Anton Popescu-Tăriceanu (de la ora 13,40) – Grupul parlamentar al PNL, domnul 
Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian 
– 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, doamna Laura Nicoleta Riteş – Direcţia procedură legislativă, 
sinteze şi evaluări, 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 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, au fost aprobate numai procedurile de urgenţă solicitate de Guvern, cu 
termene mai scurte 



       4. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană între 28.09.2012 - 4.10.2012  
- aprobată 
 

       5. Notă privind actele şi documentele de informare ale Comisiei pentru afaceri 
europene referitoare la E74/2011, E85/2011, E5/2012, E35/2012, E37-s/2012, 
E38-s/2012 şi E44-s/2012  
- aprobată 
 

       6. Notă privind proiectele de opinie şi procesele verbale rezultate în urma 
examinării proiectelor de acte legislative europene de către comisiile 
permanente ale Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       7. Proiect de Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor 
şi chestorilor Camerei Deputaţilor  
- HBP nr.11/2012 
 

       8. Solicitare din partea domnului deputat Valeriu Ştefan Zgonea, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor privind efectuarea unei zile de concediu în data de 
08.10.2012   
- aprobată 
 

       9. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr. 16/1996 (PL-x 394/2012) 
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei pentru Regulament referitoare la prelungirea 
termenului de depunere a unui raport cu o zi, respectiv de pe data de 8.10.2012 
pe data de 9.10.2012 
- aprobată 
 

     11. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la Proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 
privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de 
supraveghere (PL-x 198/2011) 
- la plen 
 

     12. Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la 
contestaţia domnului deputat Ştefan Buciuta privind modul de soluţionare de 
către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, a unei 
sesizări formulate în numele Uniunii Democrate a Ucrainienilor din România  
- s-a luat act 
 



     13. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
cererea depusă de domnul deputat Stelian Fuia privitoare la desfăşurarea 
activităţii de predare în învăţământul superior, în regim de plaţă cu ora, la ASE 
şi la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului  
- se comunică domnului deputat Stelian Fuia 
 

     14. Scrisoare din partea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO privind utilizarea în regim de gratuitate a 
uneia dintre sălile „Nicolae Iorga” sau „Nicolae Bălcescu”, în data de 29.11.2012 
- aprobată 
 

     15. Solicitare din partea domnului Liviu Marian Pop, ministru delegat pentru 
dialog social privind utilizarea în regim de gratuitate a  sălii „Nicolae Iorga”, în 
data de 1.11.2012 
- aprobată 
 

     16. Solicitare din partea domnului Mihail Boldea, fost deputat în legislatura 2008 – 
2012 referitoare la modul în care poate intra în posesia indemnizaţiei de deputat 
aferente lunilor martie – septembrie 2012 
- aprobată 
 

     17. Memorandum intern: Notă de informare referitoare la solicitarea Partidei 
Romilor „Pro-Europa” privind punerea la dispoziţie sala „C.A.Rosetti”, în data 
de 3.11.2012 
- s-a luat act 
 

     18. Memorandum intern : Propunere abonamente presa scrisă 2013  
- aprobat, cu modificările din stenogramă 
 

     19. Memorandum intern : Solicitările de abonamente la presa străină pentru anul 
2013  
- aprobat 
 

     20. Memorandum intern : Propunere abonamente agenţii de presă 2013 
- aprobat 
 

     21. Scrisoare din partea Ambasadei Republicii Armenia în România referitoare la 
Declaraţia adoptată de Adunarea Naţională a Republicii Armenia pe 5.09.2012 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare şi Comisiei pentru politică externă 
 

     22. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările celei de a 7-a 
sesiuni plenare a Adunării Parlamentare a Mediteranei (Malta, 12-13 
octombrie 2012). – Participă domnul deputat Iosif Blaga (PD-L)  

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind participarea la Conferinţa anuală 
„Parlamentari împotriva traficului de persoane” (Londra, 16-17 
octombrie 2012). – Participă domnii deputaţi Angel Tîlvăr (PSD) şi 
Florin-Costin Pâslaru (PSD), precum şi doamna consilier  Mariana 
Brucher  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 14-a Conferinţă 
europeană interparlamentară privind spaţiul – EISC (Varşovia, Polonia, 
21-23 octombrie 2012). - Participă domnul deputat Relu Fenechiu (PNL)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Misiunea de observare a 
alegerilor parlamentare din Ucraina (Kiev, 25-29 octombrie 2012). -  
Participă domnul deputat Ştefan Buciuta (Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale) şi domnul Mircea Şovagău, expert parlamentar  

- aprobat, participă şi doamna vicepreşedinte Alina Gorghiu 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (SUA, 27 septembrie – 19 octombrie 2012)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita la Camera Deputaţilor a unei 
delegaţii parlamentare din cadrul Consiliului Legislativ Palestinian (8 
octombrie 2012)  

- aprobat, îi primeşte domnul vicepreşedinte Eugen Nicolicea 
 

  Informare privind participarea la reuniunea Adunării Parlamentare a 
Iniţiativei Central-Europene – Dimensiunea Parlamentară (Kiev, 26-28 
septembrie 2012)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la reuniunile comisiilor Adunării 
Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) – 
(Ankara, 17 septembrie 2012)  

- aprobată 
 

     23. Scrisoare din partea Intact Media Group privind punerea la dispoziţie în regim 
de gratuitate a unei săli, în data de 30.10.2012 
- aprobată 
 

     24. Pentru informare: 

  Buletin legislativ european, săptămâna 24-30 septembrie 2012, nr.38/2012 
- s-a luat act 
 

 


