
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 27 mai 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,35. 
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al  

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Ioan Oltean – 

vicepreşedinţi, domnul Adrian Diaconu – secretar, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi 
domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian Neacşu şi domnul Suciu Daniel – Grupul 
parlamentar al PSD, domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc (de la ora 13,44) – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Liviu Codîrlă – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul 
Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – 
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, 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, doamna Andreea Cleras – Direcţia 
generală pentru relaţii externe, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie Preşedinte, 
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 şedinţa Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

         Timpul maxim afectat pentru dezbaterea Moţiunii simple iniţiată de 73 
de deputaţi  

- aprobat 
 



       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, la pct IIB s-a aprobat procedura de urgenţă pentru BPI 307/2013 
 

       4. Notă privind proiecte de acte legislative şi documente consultative primite de la 
Comisia Europeană  
- aprobată 
 

       5. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma 
examinării COM(2013) 95, 96, 97, COM (2013) 147, COM(2013) 151, 
COM(2013) 161  
- aprobată 
 

       6. Scrisoare din partea domnului deputat Sergiu Constantin Vizitiu privind 
declararea sa ca deputat UNPR aparţinând grupului parlamentar al PSD, 
începând cu data de 14.05.2013 
- la plen 
 

       7. Scrisoare din partea domnului deputat Marian I. Cristinel privind încetarea 
activităţii în grupul parlamentar UNPR, începând cu data de 21.05.2013 
- la plen 
 

       8. Informare din partea domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, liderul Grupului 
parlamentar PC privind activarea domnului deputat Cezar Cioată ca membru 
în Grupul parlamentar al PC 
- la plen 
 

       9. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
aprobarea desfăşurării şedinţei Comisiei în ziua de luni , 27.05.2013 
- fără obiect 
 

     10. Scrisoare din partea Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală prin care este 
transmisă sentinţa penală nr.830/24.05.2012 definitivă prin decizia penală nr. 
124/20.05.2013 a ÎCCJ privind pe George Becali 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     11. Scrisoare din partea domnului Horia Georgescu, preşedintele Agenţiei 
Naţionale de Integritate  care revine cu solicitarea aplicării sancţiunii 
disciplinare pentru domnul deputat Aurel Nechita  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     12. Solicitare din partea domnului deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a 
sălii „Drepturilor Omului”, în data de 4.06.2013 
- aprobată 
 



     13. Solicitare din partea doamnei deputat Ana Birchall de retragere a semnăturii de 
iniţiere a Propunerii legislative pentru modificarea art.2 lit.b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii (PL-x 136/2013)  
- aprobată 
 

     14. Solicitare din partea domnului deputat Dan Cristian Popescu privind 
aprobarea a 4 zile de concediu, în zilele de 27-28.05.2013 şi 03-04.06.2013 
- aprobată 
 

     15. Scrisoare din partea doamnei deputat Cristina Nichita referitoare la 
evenimentul care va avea loc la sediul Ambasadei României din Stockolm, în 
perioada 10.06.2013 – 13.06.2013 
- aprobată 
 

     16. Scrisoare din partea domnului Tiberiu-Mihail Niţu, Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la 
proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul 
de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii procesuale penale (Pl-x 131/2013)  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     17. Memorandum intern: Plata cotizaţiei pe anul 2013 către Consiliul Internaţional 
al Arhivelor  
- aprobat 
 

     18. Scrisoare din partea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului privind  
organizarea la Bucureşti a celei de-a 16 conferinţă a ECRF şi vizitarea Palatului 
Parlamentului în regim de gratuitate în data de 14.06.2013 
- aprobată 
 

     19. Memorandum intern: Organizarea expoziţiei "Fereastră către Cristos" pe holul 
de la nivelul P1, în perioada 27-28.05.2013 
- aprobat 
 

     20. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind participarea la Conferința Președinților de 
parlamente din statele participante la Procesul de Cooperare din Europa 
de Sud-Est (Ohrid, Republica Macedonia, 26 – 28 mai 2013). – Participă 
domnul Valeriu Ştefan Zgonea, Preşedintele Camerei Deputaţilor 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la dezbaterea panel privind 
contribuția parlamentelor naționale la activitatea Consiliului Drepturilor 
Omului (Geneva, 29 mai 2013). - Participă domnul deputat Laszlo 
Borbely (UDMR)  

- aprobat 



  Memorandum intern privind participarea la seminarul ”Lupta împotriva 
traficului de ființe umane în Uniunea Europeană: promovarea cooperării 
judiciare și protecția victimelor” (Oradea, 23 – 24 mai 2013). – Participă 
domnul deputat Florin-Costin Pâslaru (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Forumul Mondial al 
Comitetului American al Evreilor – AJC Global Forum (Washington, 
SUA, 2 – 4 iunie 2013). - Participă domnii deputaţi Angel Tîlvăr (PSD) şi 
Petru Gabriel Vlase (PSD) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiilor 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru afaceri sociale, 
sănătate și dezvoltare durabilă și pentru migrații, refugiați și persoane 
strămutate (Paris, 3 – 4 iunie 2013). - Participă domnul deputat Cezar-
Florin Preda (PD-L)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la Misiunea pre-electorală a 
APCE de observare a alegerilor parlamentare din Albania (Tirana, 10 – 
11 iunie 2013). - Participă doamna deputat  Alina Ştefania Gorghiu 
(PNL) 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita la Londra a unei delegații a Comisiei 
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a Camerei 
Deputaților, (Marea Britanie, 1-5 iunie 2013). - Participă domnii deputaţi 
Mircea Dolha (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD) şi domnul Aurelian 
Mihai, secretarul delegaţiei 

- aprobat, participă şi domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane 
 

  Memorandum intern privind vizita oficială în România a E.S. domnul 
Cemil Cicek, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia 
(5 – 6 iunie 2013 )  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita în Germania a domnului deputat 
Ovidiu Ganț (Germania, 9 – 14 iunie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la Seminarul AP NATO ”Caucazul de 
Sud: Geopolitică, integrare euroatlantică și sfidări interne” (Tbilisi, 29 
aprilie – 1 mai 2013)  

- aprobată 
 



  Informare privind participarea la reuniunea Comisiei politice și pentru 
probleme juridice a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a 
Mării Negre (APCMN), (Bruxelles, 25 aprilie 2013)  

- aprobată 
 

     21. Solicitare din partea domnului deputat Fenechiu Cătălin Daniel privind 
aprobarea a 3 zile de concediu de odihnă, în perioada 27.05.2013 – 29.05.2013 
- aprobată 
 

     22. Pentru INFORMARE: 

  Procesele verbale rezultate în urma examinării proiectelor de acte 
legislative europene de către comisiile permanente ale Camerei 
Deputaţilor  

- s-a luat act 
 

  Informare referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.II alin. (6) 
din Ordonanţa Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală  

- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru informare 
 

  Informare referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.257 
alin.(2) lit.e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la 
modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii  

- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru informare 
 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 13-19 mai 2013, nr.19/2013  
- s-a luat act 
 

 


