
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 25 februarie 2013, ora 12.00 

 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 12,05. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

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

domnul Eduard Raul Hellvig şi domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Eugen 
Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu şi domnul 
Niculae Mircovici - secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan 
Motreanu şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul 
parlamentar al PSD, domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupul parlamentar al 
PNL, domnul Gheorghe Tinel – Grupul parlamentar al PDL, 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 Jean-Claude Mignon - Preşedintele Adunării Parlamentare 

a Consiliului Europei, domnul Mihai Alexandru Voicu – ministrul delegat 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 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, domnul Andrei Mocearov – 
Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar, doamna Gabriela Enea – 
Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie 
Preşedinte, domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar 
general, 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. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       2.   Programul de lucru al Camerei Deputaţilor pentru perioada 11 - 16.02.2013  
- aprobat, cu modificări 
 



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

       4. Notă privind proiectele de acte legislative şi documente consultative primite de 
la Comisia Europeană  
- aprobată, cu BPI-53/E-s să fie sesizată şi Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare 
 

       5. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene privind sesizarea 
grupurilor politice parlamentare pentru fundamentarea proiectului de opinie 
referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului european şi al 
Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a 
fundaţiilor politice europene – COM(2012) 499 
- aprobată 
 

       6. Scrisoare din partea Comisiei pentru afaceri europene prin care înaintează lista 
finală de propuneri de proiecte legislative şi documente de consultare europene 
care vor fi supuse, cu prioritate, procedurii de control parlamentar a Camerei 
Deputaţilor în anul 2013  
- amânată 
 

       7. Scrisoare din partea doamnei Mona-Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei, 
referitoare la Raportul privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) 
dat publicităţii de Comisia Europeană (CE) în data de 30 ianuarie 2013  
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi 
 

       8. Scrisoare din partea doamnei Mona-Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei, 
referitoare la întocmirea unui material sintetic privind progresele înregistrate în 
domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţie  
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 
regulament,domnului vicepreședinte Viorel Hrebenciuc şi domnului secretar Eugen 
Nicolicea; scrisoare doamnei Mona Pivniceru, Ministrul justiţiei 
 

       9. Solicitarea din partea domnului deputat Gigel-Sorinel Ştirbu privind acordarea 
unui concediu cu plată pentru perioada 4 – 5.03.2013 
- aprobată 
 

     10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea domnului Niculae Mircovici, 
secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 135 de ani de la eliberarea Bulgariei (Sofia, 2-3 
martie 2013). – Participă domnul deputat Nicolae Mircovici (Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale)  

- aprobat 



  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 45-a ediţie a 
reuniunii internaţionale „Micul dejun naţional cu rugăciune” (Seul, 
Coreea de Sud, 6-8 martie 2013). – Participă domnul deputat Angel 
Tîlvăr (PSD) 

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la Săptămâna Parlamentară Europeană 
(Bruxelles, 28-30 ianuarie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la lucrările reuniunii Tătarilor Crimeeni, 
cu tema „Eskişeir Capitala Culturală a Lumii Turcice – 2013 (Eskişeir, 
Turcia, 07-10 februarie 2013)  

- aprobată 
 

    11. Cerere din partea domnului deputat Marian Neacşu, liderul Grupului 
parlamentar PSD privind înlocuirea domnului deputat Grindeanu Sorin Mihai, 
membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională cu 
domnul deputat Duşa Mircea 
- la plen 
 

 


