
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 4 martie 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 14,10. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

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 şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul 
parlamentar al PSD, domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupul parlamentar al 
PNL, domnul Cezar-Florin Preda – Grupul parlamentar al PDL, domnul Radu Mihai 
Popa – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varol Amet – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, domnul Ioan Moldovan – Grupul parlamentar al PC, şi domnul Cristian 
Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Cristina Crişu – Departamentul pentru relaţia cu 

Parlamentul, 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, 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. Propuneri cu privire la timpul maxim afectat pentru dezbaterea Moţiunii 
simple iniţiată de 54 de deputaţi  
- aprobate 
 

       2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

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



       4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, , la pct IIB nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

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

       6. Notă privind actele şi documentele de informare ale Comisiei pentru afaceri 
europene referitoare la E52/2012, E2/2013 şi E8-s/2013  
- aprobată 
 

       7. Scrisoare din partea Comisiei pentru afaceri europene prin care înaintează lista 
finală de propuneri de proiecte legislative şi documente de consultare europene 
care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar a Camerei 
Deputaţilor în anul 2013  
- aprobată 
 

       8. Raportul Comisiei pentru Regulament privind Proiectul de Hotărâre privind 
modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 34/2012)  
- la plen 
 

       9. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind desfăşurarea lucrărilor comisiei în data 
de 4.03.2013 şi introducerea proiectului de lege PL.x 52/2013 pe ordinea de zi a 
Plenului Camerei Deputaţilor 
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de a 
lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor din ziua de luni, 4 martie 2013, 
ora 13,30  
- aprobată 
 

     11. Scrisoare din partea doamnei Mona Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei 
referitoare la implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 şi la 
participarea reprezentanţilor Camerei Deputaţilor la reuniunile Comisiei de 
Monitorizare a Progreselor înregistrate de România în domeniul reformei 
sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei 
- aprobată, de principiu; Reprezentantul Puterii: domnul deputat Mihai Tudose; 
reprezentantul Opoziţiei, va fi stabilit astăzi, 4.02.2013 
 

     12. Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
referitoare la sesizarea, în fond, alături de Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu PLx 62/2013  
- aprobată 
 



     13. Scrisoare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
privind susţinerea unei declaraţii în plenul Camerei Deputaţilor cu ocazia zilei 
de 8 martie – Ziua internaţională a femeii  
- aprobată, ora 13:00 
 

     14. Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
referitoare la amânarea termenului de examinare pentru 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 (E53/2012-COM (2012) 614)  
- aprobată 
 

     15. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
sesizarea Grupului parlamentar PDL prin care se solicită să se dispună 
aplicarea art. 215 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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
- se comunică Grupului parlamentar PDL 
 

     16. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
comunicarea domnului deputat Radu Mihai Popa, liderul Grupului 
parlamentar al PP-DD prin care remite Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş 
nr. 02 din 30.01.2013 privind constatarea încetării de drept a mandatelor unor 
consilieri judeţeni 
- se comunică domnului deputat Adrian Nicolae Diaconu 
 

     17. Informare privind componenţa Subcomisiei pentru spaţiu din cadrul Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
- s-a luat act 
 

     18. Solicitare din partea domnului deputat Laurenţiu Ţigăeru-Roşca privind 
aprobarea unui concediu fără plată în perioada 11-12 martie 2013  
- aprobată 
 

     19. Solicitare din partea domnului deputat Gigel-Sorinel Ştirbu privind aprobarea 
unui concediu fără plată în perioada 4-5 martie 2013  
- aprobată 
 

     20. Solicitare din partea domnului deputat Ovidiu Victor Ganţ privind stabilirea 
cvorumului de şedinţă şi la motivarea absenţelor în perioada 4-5.03.2013 
- aprobată 
 

     21. Memorandum intern – Solicitarea Direcţiei Rutiere a Inspectoratului General 
al Poliţiei Române privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălii 
Nicolae Iorga, în zilele de 15 şi 16.03.2013 
- aprobat 
 



     22. Solicitare din partea Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării privind propunerile de vizită, pentru anul 2013, a membrilor 
Comisiei, în state unde există comunităţi mari de români  
- s-a luat act, a se vedea stenograma 
 

     23. Memorandum intern: Decontarea cheltuielilor legate de deplasare în 
circumscripţia electorală nr. 43 pentru românii cu domiciliul în afara României  
- aprobat 
 

     24. Notă privind participarea delegaţiei GRUI la cea de-a 128-a Adunare a Uniunii 
Interparlamentare şi la reuniunile asociate (Quito, Republica Ecuador, 21-27 
martie 2013)  
- amânată 
 

     25. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind vizita la Camera Deputaţilor a domnului 
Jawad Naji Awad Hirzallah, ministrul Economiei Naţionale din statul 
Palestina (13 martie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea domnului deputat Victor Paul 
Dobre la seminarul dedicat cooperării descentralizate franco-române 
(Paris, 21 martie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Reuniunea 
interparlamentară organizată de Comisia pentru egalitatea de şanse a 
Parlamentului European (Bruxelles, 7 martie 2013). – Participă doamna 
deputat Ana Birchall (PSD) şi doamna Mariana Brucher, consilier 
parlamentar 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind contribuţia financiară a Parlamentului 
României la bugetul Adunării parlamentare a NATO pentru anul 2013  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la prima parte a Sesiunii ordinare a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 21–25 
ianuarie 2013)  

- aprobată 
 

     26. Informare privind activitatea Comisiei permanente comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO  
- s-a luat act 
 



     27. Cerere din partea domnului deputat Bogdan Ţîmpău privind acordarea 
concediului cu plată, pentru perioada 4.6.03.2013 
- aprobată 
 

     28. Scrisoare din partea doamnei Mona-Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei 
referitoare la Reuniunea Comisiei MCV, din data de 12.03.2013 
- se comunică reprezentanţilor Camerei Deputaţilor 
 

     29. Memorandum intern: Numărul de posturi alocate în statul de funcţii la 
Grupurile parlamentare, în legislatura 2012-2016  
- aprobat, cu modificările din stenogramă 
 

     30. Pentru informare: 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 18-24 februarie 2013 nr.7/2013  
- s-a luat act 
 

 


