SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
luni, 10 iunie 2013, ora 13.30

Şedinţa a început la ora 13,30.
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor.
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Ioan Oltean –
vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian Buican şi domnul AdrianNicolae Diaconu – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi domnul DanŞtefan Motreanu (de la ora 13,39) – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul
parlamentar al PSD, domnul Andrei Dominic Gerea (de la ora 13,35) şi domnul
Victor Paul Dobre (până la ora 13,35) – Grupul parlamentar al PNL, domnul MirceaNicu Toader – Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu –
Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente (de la ora 13,35) –
Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale, domnul Ioan Moldovan (de la ora 13,35) – 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 Mihaela Ion 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, doamna Andreea Cleras – Direcţia
generală pentru relaţii externe, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie Preşedinte,
şi domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar general.
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 şedinţa Camerei Deputaţilor
- aprobată, cu modificări
 Stadiul proiectelor de legi
 Situația privind împlinirea termenelor constituționale

 Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de luni, 10
şi marţi, 11 iunie 2013
 Lista iniţiativelor legislative pentru care termenele de depunere a
rapoartelor comisiilor sunt depăşite
2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor
- aprobat
 Secretari de şedinţă
3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al
Camerei Deputaţilor
- aprobată
4. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la
Comisia Europeană
- aprobată
5. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma
examinării JOIN(2012) 39, COM(2013) 83, COM(2013) 778, COM(2013) 130,
COM(2013) 195, COM (2013) 197, COM (2013) 207
- aprobată
6. Solicitare din partea Comisiei pentru Regulament de a lucra în paralel cu plenul
Camerei Deputaţilor din data de 10 iunie 2013
- aprobată
7. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic de a lucra în paralel cu plenul Camerei
Deputaţilor în data de 10 iunie 2013, ora 17.00
- aprobată
8. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci de a lucra în paralel
cu plenul Camerei Deputaţilor în data de 10 iunie 2013
- aprobată
9. Scrisoare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
- amânată
10. Solicitare din partea domnului chestor Ioan Balan privind aprobarea a 6 zile de
concediu cu plată în perioada 10 – 17.06.2013
- aprobată
11. Solicitare din partea doamnei deputat Paul Maria-Andreea privind aprobarea a
8 zile de concediu începând cu data de 10 iunie 2013
- aprobată

12. Sinteza Raportului de Audit al Performanței privind realizarea veniturilor și
utilizarea acestora în perioada 2007-2011 la Autoritatea Națională pentru
Administrarea și Reglementarea în Comunicații (A.N.C.O.M.) întocmită de
Curtea de Conturi a României
- la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
13. Raport special al Avocatului Poporului privind protecția persoanelor cu
handicap
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială
14. Memorandum intern – Program cultural artistic susținut de elevii din județul
Argeș, în ziua de 11 iunie 2013
- aprobat
15. Scrisoare din partea domnului Nicolae Lupulescu, procuror militar șef - Secția
Parchetelor Militare prin care transmite observaţii şi propuneri la proiectul
Legii pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care cuprind dispoziţii procesuale penale
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
16. Scrisoare din partea domnului deputat Victor Paul Dobre referitoare la
participarea la Sesiunea anuală a Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2013
- aprobată
17. Pentru Informare:
 Raportul european privind drogurile 2013 și Sinteza privind situația
drogurilor în România 2012, transmise de Agenția Națională Antidrog
- la Comisia pentru sănătate şi familie
 Scrisoare din partea doamnei Ruxandra Săbăreanu, secretar general al
Curţii Constituţionale referitoare la organizarea vizitelor în România a
delegaţiilor Curţii Constituţionale din Republica Federală Germania, în
perioada 26 – 28 mai 2013, precum şi a delegaţiei Curţii Constituţionale
din Republica Serbia, în perioada 2 – 5 iunie 2013
- s-a luat act
 Buletin legislativ european
- s-a luat act

