
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 12 mai 2014, ora  14.00 

 
 
Şedinţa a început la ora 14,00. 
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea (de la ora 14,05), domnul Dan-

Ştefan Motreanu şi domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Niculae Mircovici – 
secretar, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi domnul Ionel Palăr – chestori, domnul 
Florin-Costin Pâslaru – 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 Mate 
Andras-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, 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, doamna Gabriela Enea – director Direcţia comunicare 
şi relaţii publice, domnul Adrian Helştern – director Departamentul de studii 
parlamentare şi politici UE, 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 şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată. Marţi,respingeri 
 

  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 2014 
- 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 și documente consultative primite de la 
Comisia Europeană  
- aprobată 
 

       5. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma 
examinării unor propuneri legislative și documente de consultare ale Uniunii 
Europene  
- aprobată 
 

       6. Solicitare din partea Grupului parlamentar PC referitoare la modificări în 
componența unor comisii permanente  
- la plen 
 

       7. Notă referitoare la modificări în componența Comisiei pentru afaceri europene  
- aprobată 
 

       8. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii de a fi sesizată pentru 
raport comun împreună cu Comisia pentru transporturi și infrastructură cu 
PLx 192/2014, Plx 225/2014, Plx 233/2014 și Plx 195/2014  
- aprobată 
 

       9. Solicitare din partea unui număr de 17 deputați, în calitate de coinițiatori, de 
retragere a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 
nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști 
și consumatori (PLx 672/2013)  
- nu a fost aprobată 
 

     10. Demisia domnului Dinu C. Giurescu din funcția de deputat începând cu data de 
12.05.2014 
- la plen 
 

     11. Solicitare din partea domnului secretar Ion Marcel Ciolacu privind efectuarea 
unei zile de concediu, în data de 12.05.2014 
- aprobată 
 

     12. Scrisoare din partea Tribunalului București - Secția I Penală referitoare la 
domnul deputat Coman Gheorghe  
- la Comisia juridică,de disciplină şi imunitaţi 



     13. Scrisoare din partea domnului avocat Florian Șurghie referitoare la domnul 
deputat Gheorghe Nețoiu  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     14. Solicitare din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură privind 
desfăşurarea şedinţelor de lucru în afara sediului Palatului Parlamentului, în 
perioada 5 – 7 .06.2014 
- aprobată 
 

     15. Memorandum intern: Expoziție de pictură a artistei Mihaela Mateescu Profiriu 
Culluri în data de 12.06.2014, pe holul de la nivelul P1 
- aprobat 
 

     16. Sinteza Raportului de audit al performanței privind ”Evaluarea 
managementului academic și administrativ în gestionarea fondurilor publice 
alocate învățământului superior pentru activitatea de cercetare”, transmis de 
Curtea de Conturi a României  
- la Comisia pentru învăţământ,ştiinţă,tineret şi sport 
 

     17. Scrisoare din partea domnului Sorin Oprescu, primarul general al Municipiului 
București referitoare la definitivarea cadrului legal în vederea reglementării 
domeniului privind delegarea de gestiune a serviciului de salubrizare a 
localităţilor. 
- la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi la Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic 
 

     18. Scrisoare din partea Federației Naționale ”Omenia” a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din România din România referitoare la proiectul de 
Lege pentru modificarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor (PLx 69/2014) 
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi la Comisia juridică,de disciplină şi 
imunităţi 
 

     19. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la seminarul cu tema ”Politici 
de dezvoltare pentru regiunile slab dezvoltate” (Sofia, Bulgaria, 14 mai 
2014). – Participă doamna deputat Ana Birchall (PSD)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la evenimentul dedicat 
celebrării a 50 de ani de cooperare europeană în domeniul spațial (Berlin, 
Germania, 19 mai 2014). – Participă domnul deputat Valerian Vreme 
(Independent) 

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 7-a ediție a ”Zilei 
Internaționale a Parlamentarilor” (Berlin, Germania, 21 mai 2014). - 
Participă domnul deputat Daniel Oajdea (PP-DD)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la lucrările celei de-a 43-a reuniuni a 
Comisiei politice și pentru afaceri juridice a Adunării Parlamentare a 
Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) (Moscova, 26 martie 
2014)  

- aprobată 
 

  Informare privind vizita Comisiei pentru economie și securitate a AP 
NATO în SUA (Washington, 28 – 30 aprilie 2014)  

- aprobată 
 

     20. Pentru informare 

  Scrisoare din partea CNCD privind încetarea mandatului unui membru 
al Colegiului director  

- la Birourile permanente reunite 
 

  Informare din partea domnului Ionel Haiduc, Președintele Academiei 
Române pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 22.04.2014 

- s-a luat act 
 

  Informare din partea Camerei de Comerț și Industrie a României 
privind demisia domnului Mihail Vaslov din funcţia de Preşedinte al 
CCIR şi  alegerea unui preşedinte interimar 

- s-a luat act 
 

 


