
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 23 aprilie 2013 

(la încheierea şedinţei de vot final) 
 
 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 13,05. 
Lucrările au fost conduse de domnul Miron Tudor Mitrea,  vicepreşedinte al 

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

Nicolicea, domnul Cristian Buican  şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul 
Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan Motreanu, domnul Ioan Bălan şi 
domnul Seres Denes – chestori, domnul Florin Pâslaru – Grupul parlamentar al PSD, 
domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PDL, domnul Andrei Dominic 
Gerea – Grupul parlamentar al PNL, 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 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, doamna Andreea Cleras – Direcţia 
generală pentru relaţii externe 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 "Companiile de stat în guvernarea USL: management 
privat sau cumetrie de partid"  
- ședința consacrată dezbaterii va avea loc în ziua de marţi, 7 mai 2013, ora 16:00 
 

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

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



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

       5. Scrisoare din partea doamnei deputat Camelia - Margareta Bogdănici privind 
acordarea a 3 zile de concediu cu plată, în perioada 7 – 9.05.2013 
- aprobată 
 

 


