
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 11 februarie 2014 

(la încheierea şedinţei de vot final ) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,20 . 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi 

domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Cristian Buican, domnul Adrian-Nicolae 
Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Ionel Palăr şi domnul Seres 
Dénes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, domnul 
Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL, domnul Tinel Gheorghe – Grupul 
parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-
DD, domnul Máté András-Levente – Grupul parlamentar al UDMR 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 doamna 
Laura Nicoleta Riteş – 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 Gabriela 
Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Andreea Cleras – 
director general Direcţia generală afaceri externe, 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. Moțiune simplă cu titlul ”Îmbogățirea baronilor PSD-PNL sau rețeta 
teleînzăpezirii marca Ponta”  
- se restituie inițiatorilor 
 

       2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 



  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 

 
       3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  

- aprobat 
 

  Secretari de ședință 
 

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

  Notă suplimentară  
- aprobată 
 

       6. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind Forumul parlamentar cu tema 
„Parlamentele Statelor Membre ale Uniunii Europene în cadrul 
guvernanței mondiale” (Bruxelles, 18 februarie 2014). – Participă 
doamna deputat Natalia-Elena Intotero (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
respectarea obligațiilor și angajamentelor asumate de statele membre ale 
Consiliului Europei (monitorizare) a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (St. Julians, Malta, 27 – 28 februarie 2014). – 
Participă domnii deputaţi Ionuţ Stroe (PNL) şi Cezar Preda (PDL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind plata cotizației la Asociația Secretarilor 
Generali de Parlamente (ASGP), pentru anul 2014  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind punerea la dispoziție, în regim de 
gratuitate, a unor săli din cadrul Centrului Internațional de Conferințe, 
în vederea organizării, de către Ministerul Justiției, a două evenimente în 
cadrul Președenției-în-exercițiu române a Procesului de Cooperare din 
Europa de Sud-Est (SEECP)  

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind vizita în Franța a unei delegații a Comisiei 
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, din Camera 
Deputaților (Paris, 17 – 19 februarie 2014). – Participă domnii deputaţi 
Mihai-Bogdan Diaconu (PSD), Ninel Peia (PSD), Mihai Deaconu (PP-
DD) şi doamna deputat Maria Grecea (PNL) şi doamna Mihaela Pop, 
consilier parlamentar 

- aprobat 
 

       6. Solicitare din partea domnului deputat Marian Neacșu, liderul Grupului 
parlamentar PSD privind dezbaterea celor două Rapoarte privind activitatea 
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul II 
al anului 2012, respectiv semestrul I al anului 2013 într-o şedinţă de plen a 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată 
 

 


