
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 22 aprilie 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,30. 
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc,   vicepreşedinte al 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Ioan Oltean – 

vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu şi domnul 
Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan 
Motreanu, domnul Ioan Bălan şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Florin 
Pâslaru – Grupul parlamentar al PSD, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul 
parlamentar al PDL, domnul Radu Mihai Popa – Grupul parlamentar al PP-DD, 
domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor 
Ganţ – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Ioan Moldovan – 
Grupul parlamentar al PC şi domnul Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al 
Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar-general adjunct, 

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, domnul Andrei 
Mocearov – Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar, doamna 
Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, doamna Andreea Cleras – 
Direcţia generală pentru relaţii externe, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie 
Preşedinte, domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar 
general, 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  
- aprobat 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată 



       4. Notă privind proiectele de acte legislative şi documente consultative primite de 
la Comisia Europeană  
- aprobată 
 

       5. Notă privind documentele emise de către Comisia pentru afaceri europene 
referitoare la COM(2013)95, COM(2013)96, COM(2013)97, COM(2013)102, 
COM(2013)106, COM(2013)107  
- aprobată 
 

       6. Cerere din partea domnului deputat Dan Radu Ruşanu, liderul Grupului 
parlamentar PNL privind suplimentarea cu un loc în Comisia pentru Politică 
Externă 
- la plen 
 

       7. Propunere din partea domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, liderul Grupului 
parlamentar PC privind modificări în componenţa comisiilor permanente 
- la plen 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Marian Neacşu, liderul Grupului 
parlamentar PSD referitoare la stabilirea datei la care ar putea avea loc în 
plenul Camerei Deputaţilor, o dezbatere pe tema „Către o uniune economică şi 
monetară profundă şi veritabilă” 
- aprobată 
 

       9. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la solicitarea 
Biroului permanent de a reexamina sesizarea Institutului de Politici Publice 
privind sancţionarea domnilor deputaţi Gavril Mîrza şi Eugen Bejenariu  
- amânat 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 22 
aprilie 2013, ora 16.00  
- aprobată 
 

     11. Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii pe semestrul II al anului 2012  
- la plen 
 

     12. Solicitare din partea domnului deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, preşedintele 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă privind punerea la 
dispoziţie în regim de gratuitate, a sălii Drepturilor Omului, în data de 
26.04.2013  
- aprobată 
 

     13.   Scrisoare din partea domnului deputat Liviu Harbuz  referitoare la o eventuală 
situaţie de incompatibilitate între calitatea de parlamentar şi participarea în 
viitor în cadrul unor proiecte europene în calitate de manager şi de expert de 
implementare 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 



     14. Memorandum intern - Expoziţie cu Vânzare în perioada 22 – 24.04.2013 
- aprobat 
 

     15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind plata cotizației la Asociația Secretarilor 
Generali de Parlamente(ASGP), pentru anul 2013  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea Rețelei 
parlamentarilor de referință în Campania Consiliului Europei pentru 
combaterea violenței împotriva femeilor (Strasbourg, 24 aprilie 2013). – 
Participă doamna deputat Ana Birchall (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (Florida și Texas, 1 – 11 mai 2013).  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea delegației GRUI la cea de-a 128-a 
Adunare a Uniunii Interparlamentare și la reuniunile asociate (Quito, 
Ecuador, 21 – 27 martie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la cea de-a 82-a ediție a Forumului Rose 
Roth organizată de Grupul special Mediterană și Orientul Mijlociu 
(GSM) și Subcomisia de cooperare și convergență economică Est – Vest 
(ESCEW) ale Adunării Parlamentare a NATO (Marrakech, 3 – 5 aprilie 
2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita oficială în Regatul Danemarcei a delegației 
Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților (Danemarca, 9 – 
11 aprilie 2013)  

- aprobată 
 

     16. Demisia doamnei deputat Mihaela Stoica din Partidul Democrat Liberal  
- la plen 
 

     17. Pentru informare: 
 

  Protocol încheiat între Camera Deputaţilor şi Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România  

- s-a luat act 
 
 



  Proces verbal asupra pachetului legislativ de modificare a cadrului 
juridic al Fondului Social European - COM(2013)145 şi COM(2013)146  

- s-a luat act 
 

  Scrisoare din partea Adunării Generale a Camerei de Comerţ şi 
Industrie a României (CCIR) referitoare la excluderea din rândul 
membrilor de drept a Camerelor de Comerţ şi Industrie (CCI) Bacău, 
Dolj, Prahova şi Vâlcea 

- s-a luat act 
 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 08-14 aprilie 2013, nr.14/2013  
- s-a luat act 
 

 


