
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 25 martie 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 

(până la ora 14,20) şi domnul Ioan Oltean (până la ora 14,20) – vicepreşedinţi, 
domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu şi 
domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi domnul 
Dan-Ştefan Motreanu – 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 Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al 
UDMR, domnul Varujan Pambuccian (de la ora 13,45) – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Liviu-Bogdan Ciucă – 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, 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, 
doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, doamna Andreea 
Cleras – Direcţia generală pentru relaţii externe, 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. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României  
- amânată 
 

       2. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, 
referitoare la proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României, 
transmis în 22.06.2011  
- amânată 
 



       3. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind audierea 
candidaţilor pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională  
- la plen 
 

       4. Ordinea de zi pentru şedinţa Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

       5. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

       6. Notă cu privire la iniţiativele înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

       7. Notă privind proiectele de acte legislative şi documente consultative primite de 
la Comisia Europeană între 18.03 - 21.03.2013  
- aprobată 
 

       8. Acte şi documente de informare ale Comisiei pentru afaceri europene 
referitoare la E3/2013 - COM(2013)669 şi E9(2013 - COM (2013)18  
- aprobate 
 

       9. Proiect de opinie asupra propunerii de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de Modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificării profesionale şi a Regulamentului privind cooperarea administrativă 
prin intermediul sistemului de informare a pieţei interne - COM(2011)883  
- aprobat 
 

     10. Informare din partea domnului deputat Bogdan Ciucă, liderul Grupului 
parlamentar PC privind activarea ca membru în cadrul Grupului Parlamentar 
al Partidului Conservator, a domului deputat Gheorghe Coman începând cu 
data de 25.03.2013 
- s-a luat act 
 

     11. Scrisoare din partea doamnei Mona Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei  
- amânată 
 

     12. Minuta întâlnirii din data de 13.03.2013 a liderilor grupurilor parlamentare din 
Camera Deputaţilor cu Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva 
Abuzurilor Statului (FACIAS)  
- amânată 
 

     13. Solicitare din partea domnului deputat Dinu Girescu privind aprobarea unui 
concediu fără plată în perioada 1-15 septembrie 2013  
- aprobată 
 



     14. Solicitare din partea doamnei deputat Cristina Nichita privind aprobarea a 4 
zile de concediu în perioada 25 - 28.03.2013  
- aprobată 
 

     15. Informare din partea domnului deputat Mircea Lubanovici privind deplasarea 
sa în Colegiul 3 Diaspora, în perioada 25.03. – 11.04.2013 
- aprobată 
 

     16. Scrisoare din partea Colegiului Naţional "Mihai Viteazul" privind punerea la 
dispoziţie în regim de gratuitate a unei săli şi a unui tur a clădirii Parlamentului 
României, asistat de un ghid de specialitate, în perioada 31 mai – 6 iunie 2013 
- aprobată 
 

     17. Scrisoare din partea domnului Tudorel Andrei, preşedintele Institutului 
Naţional de Statistică referitoare la nominalizarea a 2 reprezentanţi ai Camerei 
Deputaţilor pentru a face parte din Consiliul Statistic Naţional 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru punct de vedere, termen: o 
săptămână 
 

     18. Scrisoare din partea Institutului de Politici Publice referitoare la sesizarea 
depusă împotriva domnului deputat Gabriel Mîrza 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     19. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern: privind vizita în Turcia a domnului deputat László 
Bórbely, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor (Istanbul, 18-22 martie 2013). – Participă domnul deputat 
Laszlo Borbely (UDMR) şi doamna Ozana Rădulescu, consilier 

- aprobat, fără consilier 
 

  Memorandum intern: privind plata cotizaţiei la Adunarea Parlamentară 
a Francofoniei pentru anul 2013  

- aprobat 
 

  Memorandum intern: privind participarea la seminarul AP NATO 
"Schimbări politice şi de securitate în Africa de Nord" (Marrakech, 3-5 
aprilie 2013). -  Participă domnul deputat Angel Tîlvăr (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern: privind participarea la sesiunea Comitetului 
Parlamentar al Iniţiativei Central-Europene- Dimensiunea Parlamentară 
(Budapesta, 23 - 25 aprilie 2013). - Participă domnul deputat Adrian – 
Nicolae Diaconu (PP-DD) şi domnul consilier Mario Ruse, secretarul 
delegaţiei 

- aprobat, fără consilier 
 



  Memorandum intern: privind vizita în Regatul Danemarcei a domnului 
deputat Bórbely László, preşedintele Comisiei pentru politică externă a 
Camerei Deputaţilor, împreună cu o delegaţie a comisiei (Copenhaga, 9-
11 aprilie 2013). - Participă domnii deputaţi Borbely Laszlo (UDMR), 
Dan Laurenţiu Tocuţ (PNL), doamna deputat Natalia Elena Intotero 
(PSD) şi domnul Adrian Mareş, consilier parlamentar 

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la cea de-a 54-a ediţie a Micului Dejun cu 
Rugăciune Naţional Coreean (KNPB) (Seul, 6-8 martie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la Forumul Energiei Regenerabile 
(Bruxelles, 7-8 martie 2013)  

- aprobată 
 

     19. Scrisoare din partea domnului Ion Lazăr, şeful corpului de control al primului-
ministru, referitoare la rezultatul verificărilor efectuate la S.C.Hidroelectrica 
S.A.  
- se trimite Comisiei pentru industrii și servicii 
 

     20. Scrisoare din partea domnului Ion Lazăr, şeful corpului de control al primului-
ministru, referitoare la raportul de control privind verificările efectuate la 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice  
- se trimite Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru 
ecologic 
 

     21. Pentru informare: 

  Cerere de reexaminare formulată de domnul Traian Băsecu, Preşedintele 
României, asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului  

- s-a luat act 
 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 11 - 17 martie 2013, nr.10/2013  
- s-a luat act 
 

 


