
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 15 aprilie 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,30. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc (de la ora 13,40) şi domnul Ioan 

Oltean (de la ora 13,15) – vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican şi domnul Cătălin-
Daniel Fenechiu – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan 
Motreanu şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul 
parlamentar al PSD, domnul Dan Radu  Ruşanu – Grupul parlamentar al PNL, 
domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PDL, 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, doamna Gabriela 
Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol 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. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, 
referitoare la proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României, trimis 
în 22.06.2011  
- amânată 
 

       2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

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



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

       6. Notă privind documentele de informare emise de Comisia pentru afaceri 
europene referitor la COM(2013)71 şi COM(2013)78  
- aprobată, în condiţiile din stenogramă 
 

       7. Cerere din partea domnului deputat Dan Radu Ruşanu, liderul Grupului 
parlamentar PNL  
- amânată 
 

       8. Scrisori din partea domnului deputat Radu Mihai Popa, liderul grupului 
parlamentar PP-DD, privind modificări în componenţa unor comisii 
permanente  
- la plen 
 

       9. Solicitare din partea domnului deputat Varujan Pambuccian privind acordarea 
a 8 zile de concediu în perioada 12 – 21.03.2013 
- aprobată 
 

     10. Informare din partea domnului deputat Radu Mihai Popa, liderul grupului 
parlamentar PP-DD, privind o modificare în conducerea grupului parlamentar  
- la plen 
 

     11. Informare din partea domnului deputat Ion Cupă privind demisia sa din 
funcţia de membru al Partidului Democrat Liberal 
- la plen 
 

     12. Scrisoare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la 
organizarea unei dezbateri cu tema: Eficienţa energetică – Transpunerea 
Directivei şi Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţă energetică, în Sala 
Drepturilor Omului, marţi 21.05.2013 
- aprobată 
 

     13.   Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate, a două săli „Nicolae Iorga” 
şi „Nicolae Bălcescu”, în data de 26.09.2013 
- aprobată, cu 50% 
 

     14. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind plata cotizației la Grupul geopolitic 12 plus 
(Uniunea Interparlamentară), pentru anul 2013  

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind participarea la cea de a doua parte a 
Sesiunii ordinare 2013 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Strasbourg, 22 – 26 aprilie 2013). – Participă domnii deputaţi Ionuţ Stroe 
(PNL), Marian Neacşu (PSD), Florin Iordache (PSD), Mihai Tudose 
(PSD), Cătălin Daniel Fenechiu (PP-DD), Mugurel Cozmanciuc (PNL), 
Cezar Preda (PD-L), Attila Korodi (UDMR), doamna deputat Alina 
Gorghiu (PNL) şi doamna Alina Ilie, secretara delegaţiei 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Reuniunea președinților 
comisiilor pentru ocuparea forței de muncă, întreprinderi, inovare și 
afaceri sociale ale parlamentelor statelor membre ale UE (Dublin, 28-29 
aprilie 2013). – Participă domnii deputaţi Florin Iordache (PSD) şi Radu 
Bogdan Ţîmpău (PNL) 

- aprobat, participă un singur participant 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 14-a Adunare 
Generală a Congresului Mondial al Evreilor – WJC – (Budapesta, 
Ungaria, 3 – 7 mai 2013). - Participă domnul deputat Aurel Vainer 
(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea pe tema ”Rolul și 
experiența parlamentelor naționale în lupta împotriva crimei organizate, 
corupției și spălarii de bani” (Bruxelles, 7 mai 2013). - Participă domnii 
deputaţi Dan Bordeianu (PNL) şi Mircea Grosaru (Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Reuniunea președinților 
comisiilor pentru mediu și energie ale parlamentelor statelor membre ale 
UE (Dublin, 12 – 13 mai 2013). - Participă domnii deputaţi Iulian Iancu 
(PSD), Ion Marcel Ciolacu (PSD) şi doamna deputat Carmen Ileana 
Moldovan (PSD) 

- aprobat, nu participă domnul deputat Ion Marcel Ciolacu 
 

  Memorandum intern privind participarea la Conferința Șefilor de 
delegații ale parlamentelor membre ale Adunării Parlamentare a 
Francofoniei din regiunea Europa (Berna, Elveția, 7 – 8 iunie 2013). – 
Participă doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu (PD-L) 

- aprobat 
 

  Informare privind participarea domnului Laszlo Borbely, președintele 
Comisiei pentru politică externă la ”Reuniunea privind Strategia globală 
europeană” (Bruxelles, 21 februarie 2013)  

- aprobată 



  Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru cultură, 
educație și probleme sociale a Adunării Parlamentare a Cooperării 
Economice a Mării Negre (APCEMN) (Chișinău, 26 martie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la Conferința interparlamentară privind 
Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) și Politica de securitate 
și de Apărare Comună (PSAC) (Dublin, 24 – 25 martie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru afaceri 
politice și democrație a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Rabat, 13 – 14 martie 2013)  

- aprobată 
 

     15. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
desfăşurarea şedinţei Comisiei în paralel cu lucrările plenului, în data de 
15.04.2013 
- aprobată 
 

     16. Pentru INFORMARE: 

  Decizia nr.163 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de 
constituţionalitate a dispoziţiilor art.71 alin.(2) teza întâi din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale  

- s-a luat act 
 

 


