
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 14 octombrie 2013, ora 13.30 

 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 13,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc, domnul Miron Tudor Mitrea, 

domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican – secretar, domnul 
Mircea-Gheorghe Drăghici şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu 
– Grupul parlamentar al PSD, domnul Stelian Dolha – Grupul parlamentar al PNL, 
domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel 
Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD, 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: 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 – 
Departamentul Legislativ, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – 
Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Mihaela Ion şi domnul Gheorghe 
Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece – 
Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Roxana Lozneanu –
Direcţia comunicare şi relaţii publice, domnul Andrei Mocearov – şef departament 
Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, doamna Andreea Cleras – 
director general Direcţia generală afaceri externe, domnul Nicolae Comănescu – 
director general Cancelarie, domnul Victor-Viorel Coman – director general la 
Cabinet Secretar general şi doamna Monica Dumitrache – director Grup PSD.  

 
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 ședințele Camerei Deputaților  
- aprobată, cu modificări 
 

  Stadiul proiectelor de legi 
 

  Situația privind împlinirea termenelor constituționale 
 

  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
 



  Lista iniţiativelor legislative pentru care termenele de depunere a 
rapoartelor comisiilor sunt depăşite 

 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

  Secretari de ședință 
 

       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. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a fi sesizată 
în fond, alături de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice, cu proiectul de Lege privind unele măsuri pentru 
reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor 
structuri aflate în subordinea acestuia (PLx 346/2013)  
- aprobată 
 

       6. Scrisoare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci referitoare la 
desfăşurarea şedinţelor de lucru ale Comisiei în perioada 5 - 8.11.2013, în afara 
sediului Parlamentului 
- aprobată 
 

       7. Scrisoare din partea domnului Robert Cazanciuc, Ministrul Justiției prin care 
adresează rugămintea de a fi transmise elementele relevante privind proiectul 
Codului de conduită parlamentară precum şi informaţii referitoare la măsuri 
adoptate sau iniţiate de către parlamentari care să prevină presiunile mediatice 
şi politice asupra sistemului judiciar 
- la liderii grupurilor parlamentare si la Comisia pentru Regulament 
 

       8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

       Memorandum intern privind participarea la congresul Mondial al 
Profesioniștilor în Drept Civil (Lima, 7 – 10 octombrie 2013). – Participă 
domnul deputat Bogdan Ciucă (PC)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Misiunea de observare a 
alegerilor prezidențiale din Georgia (Tbilisi, 24 – 28 octombrie 2013). - 
Participă domnii deputaţi Ion Marcel Ciolacu (PSD), Petru Movilă (PD-
L), Florin Iordache (PSD), Vlad Nistor (PNL) şi domnul Daniel Dulca, 
consilier  

- aprobat 



  Memorandum intern privind participarea la vizita Comisiei pentru 
apărare și securitate a AP NATO (Japonia, 28 – 31 octombrie 2013). - 
Participă domnul deputat Gabriel Vlase (PSD)  

- aprobat 
 

  Informare privind participara la Întâlnirea Internațională a 
Parlamentarilor și la Ziua Deschiderii Congresului Internațional al 
Astronauticii (Beijing, China, 22 – 24 septembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la Reuniunea președinților comisiilor 
pentru educație, știință și cultură și pentru dezvoltarea societății 
informaționale ale parlamentelor statelor membre ale UE (Vilnius, 26 – 
27 septembrie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita în România a delegaţiei parlamentare 
vietnameze, conduse de doamna Nguyen Thi Kim Ngan, vicepreşedinte al 
Adunării Naţionale din Republica Socialistă Vietnam (3 – 7 septembrie 
2013)  

- aprobată 
 

 


