
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 12 martie 2013 

(la încheierea şedinţei de vot final) 
 
 
 

 
 

 

 
 

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

Camerei Deputaţilor. 
Au participat:  domnul Ioan Oltean – vicepreşedinte, domnul Eugen 

Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (de la ora 13,50) 
şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi 
domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, 
domnul Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL, doamna Mihaela Stoica – 
Grupul parlamentar al PDL, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al 
UDMR, domnul Ioan Moldovan – Grupul parlamentar al PC, şi domnul Cristian 
Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Tamara-Dorina Ciofu – Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, 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, 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. Moţiunea simplă cu titlul : Politica antieuropeană sau „cum poate trăi USL fără 
Schengen”  
- se trimite Comisiei pentru politică externă pentru aviz și pentru consultare la 
Ministerul Afacerilor Externe. Termen: luni:18.03.2013 
 

       2. Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 



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

       5. Notă privind actele şi documentele de informare ale Comisiei pentru afaceri 
europene referitoare la COM(2012)614 (E53/2012) şi COM (2012)663 (E54/2012 
- aprobată 
 

       6. Informare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale privind constituirea unor subcomisii (BP 316/ 
08.03.2013) 
- aprobată, potrivit Notei 
 

       7. Scrisoare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
referitoare la înfiinţarea unei subcomisii pentru combaterea discriminării şi 
promovarea egalităţii de şanse în cadrul Comisiei pentru drepturile omului  
- s-a luat act, a se vedea stenograma 
 

       8. Solicitare din partea domnului deputat Marian Neacşu, liderul Grupului 
parlamentar al PSD privind suplimentarea cu un loc în Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
- la plen 
 

       9. Solicitare din partea domnului deputat Dan Radu Ruşanu, liderul Grupului 
parlamentar al PNL privind suplimentarea cu  încă două locuri în Comisia 
pentru Politică Externă 
- la plen pentru un singur loc 
 

     10. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Tinel privind aprobarea a 3 
zile de concediu în perioada 11-13 martie 2013  
- aprobată 
 

     11. Memorandum intern: Organizarea unui eveniment cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Igienei Orale, în data de 19.03.2013 
- aprobat 
 

     12. Scrisoare din partea Societăţii Culturale şi de Atitudine Civică Transilvană 
„Glasul Moţilor” din România referitoare la modificarea Codului penal al 
României 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     13. Memorandum intern: Numărul de posturi alocate Secretariatului pentru 
comisiile permanente şi pentru cabinetele preşedinţilor comisiilor permanente 
în legislatura 2012-2016  
- aprobat 
 



     14. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind organizarea de către Camera Deputaţilor a 
atelierului cu tema „Black Sea Area – A place where opportunities meet 
strategic policies” (Palatul Parlamentului, Bucureşti, 18 martie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind întrevederi ale Secretariatului General al 
Consiliului Europei cu reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor (Bucureşti, 
20 martie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de statele membre ale 
Consiliului Europei (monitorizare) a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 20 martie 2013). – Participă domnul deputat 
Cezar Preda (PDL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 128-a Adunare a 
Uniunii Interparlamentare (UIP) şi reuniunile asociate (Quito, Ecuador, 
21 – 27 martie 2013). – Participă domnii deputaţi Ioan Stan (PSD), Ionel 
Palăr (PNL), doamna deputat Ioana Jenica Dumitru (PP-DD) şi doamna 
Daniela Georgian, expert parlamentar 

- aprobat 
 

  Informare privind vizita oficială în România a Preşedintelui Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, domnul Jean-Claude Mignon (25 – 
26 februarie 2013)  

- aprobată 
 

     15. Memorandum intern: Conferinţa Naţională a Asigurătorilor Auto în data de 
18.03.2013 
- aprobat 
 

     16. Pentru informare: 

  Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr.107/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, formulată de Preşedintele României  

- s-a luat act 
 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 25 februarie - 03 martie, 
nr.8/2013  

- s-a luat act 
 

 


