
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 11 februarie 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
Şedinţa a început la ora 13,35. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

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

domnul Eduard Raul Hellvig şi domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Eugen 
Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu şi domnul 
Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan 
Motreanu şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul 
parlamentar al PSD, domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupul parlamentar al 
PNL, domnul Mihai Stănişoară – Grupul parlamentar al PDL, domnul Radu Mihai 
Popa – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Liviu-Bogdan Ciucă – Grupul parlamentar al PC, şi 
domnul Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat 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, 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 pentru perioada 11 - 16.02.2013  
- aprobat, cu modificări 
 

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



       4. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere ale 
Parlamentului României, potrivit Constituţiei României  
- la Birourile permanente reunite 
 

       5. Notă privind proiectele de acte legislative şi documente consultative primite de 
la Comisia Europeană între 1.02.2013 – 7.02.2013  
- aprobată 
 

       6. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, 
referitoare la sprijinirea operaţiei NATO International Security Assistance 
Force (ISAF) şi al operaţiei de coaliţie Enduring Freedom (OEF) în anul 2013  
- la plen 
 

       7. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, 
referitoare la participarea României cu forţe armate la misiuni şi operaţii sub 
conducerea NATO, UE, OSCE şi ONU  
- la plen 
 

       8. Situaţia unor proiecte de legi (iniţiative legislative guvernamentale) aflate în 
procedură parlamentară la data de 18.12.2012, cuprinzând punctele de vedere 
ale Guvernului aprobate în şedinţa din data de 6.02.2013  
- la Comisiile permanente 
 

       9. Proiect de Hotărâre a Biroului permanent privind stabilirea atribuţiilor 
vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor  
- HBP nr.2/2013 
 

     10. Scrisoare din partea doamnei Mona Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei  
- amânată 
 

     11. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PDL privind aplicarea art. 215 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru o presupusă încălcare a 
prevederilor art. 56 alin. (3) de către domnul deputat Dan Radu Ruşanu, în 
calitate de preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     12. Scrisoare din partea Grupului parlamentar PP-DD referitoare la retragerea 
domnului deputat Cezar Cioată din Grupul parlamentar PC  
- la plen 
 

     13. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
cererea depusă de domnul deputat Cătălin Florin Teodorescu privind opţiunea 
sa pentru mandatul de deputat 
- se comunică domnului deputat Cătălin Florin Teodorescu 
 



     14. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a fi învestită 
cu dezbaterea pe fond a unor proiecte de lege  
- aprobată 
 

     15. Scrisoare din partea Comisiei pentru afaceri europene prin care se solicită 
aprobarea absenţei de la lucrările Camerei Deputaţilor a 7 deputaţi în data de 
12.02.2013  
- aprobată 
 

     16. Scrisoare din partea domnului deputat Dumitru Verginel Gireadă referitoare la 
solicitarea unui punct de vedere al comisiei de specialitate cu privire la o 
eventuală incompatibilitate sau conflict de interese 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     17. Scrisoare din partea doamnei deputat Andreea-Maria Paul  
- se scoate de pe Ordinea de zi 
 

     18. Solicitare din partea domnului deputat Ionaş-Florin Urcan referitoare la 
aprobarea a 4 zile de concediu în perioada 12-15 februarie 2013  
- aprobată 
 

     19. Scrisoare din partea domnului deputat Longher Ghervazen prin care solicită 
acordarea a 7 zile de concediu plătit, în perioada 18-21.02.2013 respectiv 25-
27.02.2013 
- aprobată 
 

     20. Scrisoare din partea domnului deputat Florian Daniel Geantă prin care solicită 
acordarea a 2 zile de concediu plătit, în perioada 11-12.02.2013 
- aprobată 
 

     21. Notă privind dezvoltările din Institutul Cultural Român şi nevoile de sprijin din 
partea Guvernului României  
- la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

     22. Memorandum intern: Solicitarea Consiliului Naţional al Audiovizualului 
privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate, a sălii “Drepturilor 
Omului” în ziua de 8.02.2013 
- aprobat 
 

     23. Memorandum intern: Solicitarea companiei Digital Spirit privind efectuarea 
unor filmări în Palatul Parlamentului pe parcursul a patru zile la finalul lunii 
martie 2013, pentru promovarea noului model de autoturisme Mercedes clasa S 
- aprobat 
 

     24. Memorandum intern: Expoziţie cu vânzare în perioada 25-28.02.2013 
- aprobat 



     25. Raportul de audit asupra modului de fundamentare şi acordare a unor categorii 
de prestaţii sociale, întocmit de Curtea de Conturi la Ministrul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale  
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

     26. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea privind 
„Strategia globală europeană” (Bruxelles, 21 februarie 2013). – Participă 
domnul deputat  Laszlo Borbeli (UDMR) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea preşedinţilor 
Comisiilor de finanţe din parlamentele ţărilor membre ale UE (Dublin, 
24-25 februarie 2013). - Participă domnul deputat Vlad – Alexandru 
Cosma (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea preşedinţilor 
Comisiilor pentru agricultură şi pescuit din parlamentele naţionale ale 
statelor membre UE (Dublin, 10-22 martie 2013). - Participă domnul 
deputat Liviu Harbuz (PSD)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la seminarul Conferinţei 
europene interparlamentare privind spaţiul (Bruxelles, 25 martie 2013). - 
Participă domnul deputat Daniel Vasile Oajdea (PP-DD)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita la Camera Deputaţilor a unei 
delegaţii a Comisiei pentru egalitate de şanse din Parlamentul danez (12 
februarie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor, la reuniunea preşedinţilor Conferinţei 
organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale 
parlamentelor Uniunii Europene – COSAC (Dublin, 27-28 ianuarie 2013) 

- aprobată 
 

     27. Proiect de opinie al Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe – COM (2012)614. (E53/2012-
FOND)  
- la Comisia pentru afaceri europene 



     28. Scrisoare din partea Fundaţiei Ronald S.Lauder-Complexul Educaţional 
Lauder-Reut privind organizarea celei de-a doua ediţie a evenimentului “2Day 
Ambassador - The Lauder Conference on Diplomacy and International 
Affairs”, în perioada 12-14.03.2013 
- aprobată 
 

     29. Scrisoare din partea doamnei deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei 
pentru sănătate și familie referitoare la desfăşurarea lucrărilor Comisiei în 
timpul desfăşurării lucrărilor în plen, în ziua de 11.02.2013 
- aprobată 
 

     30. Scrisoare din partea domnului deputat Dan Radu Ruşanu, preşedinţele 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci privind decalarea termenului de 
depunere a raportului pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea autorităţii de Supraveghere Financiară (PLx 10/2013) 
- aprobată 
 

     31. Scrisoare din partea domnului deputat Bogdan Liviu Ciucă, preşedintele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind desfăşurarea şedinţei 
Comisiei din data de 11.02.2013 
- aprobată 
 

     32. Pentru informare 
 

  Buletin legislativ european săptămâna 28 ianuarie - 03 februarie 2013, 
nr.4/2013  

- s-a luat act 
 

 


