
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 9 decembrie 2013 

(la încheierea şedinţei Birourilor permanente reunite) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,45. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc, domnul Miron Tudor Mitrea şi 

domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican, domnul Adrian-
Nicolaae Diaconu, domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe 
Drăghici, domnul Ionel Palăr şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Florin Costin 
Pâslaru – Grupul parlamentar al PSD, domnul Adrian George Scutaru – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PDL, 
domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate 
Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Liviu-Bogdan Ciucă - 
Grupul parlamentar PC şi domnul Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al 
Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Cristina Crişu – Departamentul pentru relaţia cu 

Parlamentul, 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 Cristina Stroescu –Departamentul de 
studii parlamentare şi politici UE, doamna Andreea Cleras – director general Direcţia 
generală afaceri externe, domnul Nicolae Comănescu – director general Cancelarie 
Preşedinte, şi domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar 
general, domnul Iulian Iancu – preşedinte Comisia pentru industrii şi servicii. 

 
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 
 

  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 

 
       2. Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice privind cuprinderea pe ordinea de zi a şedinţei 
plenului din 10.12.2013, a proiectelor de lege PL-x 371/2013 şi PL-x  151/2013 
- aprobată, numai PLx 152/2013 
 

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

  Secretari de ședință 
 

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

       5. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană  
- aprobată 
 

       6. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la COM(2013)700-BPI 291/2013  
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii și a Comisiei pentru 
administraţie publică și amenajarea teritoriului privind desfăşurarea şedinţei 
comune în data de 9.12.2013, în vederea finalizării Raportului comun înlocuitor 
(PL-x 253/2010) 
- aprobată 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Daniel Oajdea prin care solicită un 
punct de vedere al ANI referitor la angajarea unei persoane cu contract 
individual de muncă la biroul parlamentar 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

       9. Solicitare din partea domnului deputat Ionaș-Florin Urcan privind acordarea 
unui concediu cu plată, în perioada 9 – 17.12.2013 
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea domnului deputat Anton Doboș privind acordarea unui 
concediu cu plată, în perioada 9 – 10.12.2013 
- aprobată 



     11. Solicitarea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate sala Drepturilor 
Omului, în data de 10.12.2013 
- aprobată organizarea şedinţei festive 
 

     12. Memorandum intern: Expoziție fotografică despre tradițiile Țării Oașului în 
ziua de 09.12.2013 
- aprobat 
 

     13. Memorandum intern: Solicitarea domnului deputat Vasile Cătălin Drăgușanu 
de a organiza o expoziție de pictură și grafică, în perioada 16 -  17.12.2013 
- aprobat 
 

     14. Memorandum intern: Solicitarea Curții Constituționale privind punerea la 
dispoziţie în regim de gratuitate a Salonului Brâncovenesc, în data de 10.12.2013
- aprobat 
 

     15. Declarație din partea domnilor deputați Aurel Vainer, Ibram Iusein, Amet 
Varol  
- s-a luat act 
 

     16. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la Conferința ministerială cu 
tema ”Educație de calitate pentru toți copiii” (Istanbul, 10 – 11 
decembrie 2013). – Participă domnul deputat Angel Tîlvăr (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Biroului Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 16 decembrie 2013). - 
Participă domnul deputat Ionuţ Stroe (PNL)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările celei de-a 42-a 
Adunări Generale a APCEMN (Tbilisi, Georgia, 17 – 19 decembrie 2013). 
– Participă domnii deputaţi: Vlad Nistor (PNL), Ioan Vulpescu (PSD), 
Eduard-Stelian Martin (PSD), Lucian Bode (PD-L) şi domnul Daniel 
Dulca, secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în Franța a domnului deputat 
Aurelian Mihai (11 – 15 decembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la reuniunea comună între reprezentanții 
APCEMN și membri ai Consiliului Național al Republicii Slovace 
(Bratislava, 21 noiembrie 2013)  

- aprobată 



  Informare privind participarea la cea de-a XXVI-a sesiune a Adunării 
Regionale Europa a Adunării Parlamentare a Francofoniei – APF 
(Chișinău, Republica Moldova, 18 – 21 noiembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea delegației Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaților, la cea de-a L-a reuniune a Conferinței 
organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 
parlamentelor Uniunii Europene – COSAC (Vilnius, 27 – 29 octombrie 
2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea domnului deputat Mircea Toader la cel 
de-al 19-lea Summit al liderilor de grup din parlamentele naționale 
(Partidul Popular European) (Bruxelles, Belgia, 2 decembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita la Paris a domnului Valeriu Ștefan Zgonea, 
președintele Camerei Deputaților (2 – 4 octombrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita la Tirana a domnului Valeriu Ștefan Zgonea, 
președintele Camerei Deputaților, împreună cu o delegație parlamentară 
(12 – 13 noiembrie 2013)  

- aprobată 
 

     17. Propunerile domnului deputat Ion Pârgaru ca urmare a participării la Summit-
ul Spa din Serbia  
- la liderii grupurilor parlamentare 
 

     18. Solicitare din partea domnului vicepreşedinte Dan Ştefan Motreanu privind 
acordarea unui concediu fără plată, în perioada 9-10.12.2013 
- aprobată 
 

     19. Memorandum intern: Expoziţie de lucrări artizanale executate de copiii 
Asociaţiei Autismul din Bucureşti, în data de 10.12.2013 
- aprobat 
 

     20. Solicitare din partea Grupului parlamentar PDL şi Grupului parlamentar PP - 
DD privind înfiinţarea unei comisii de anchetă  
- la plen 

 


