
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 3 iunie 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,40. 
Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al 

 Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Eduard Raul Hellvig 

– vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Adrian 
Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, 
domnul Dan Ştefan Motreanu  şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Marian 
Neacşu şi domnul Suciu Daniel – Grupul parlamentar al PSD, domnul Corneliu-
Mugurel Cozmanciuc – Grupul parlamentar al PNL, domnul Gheorghe Tinel – Grupul 
parlamentar al PDL, domnul Liviu Codîrlă – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul 
Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian 
şi 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, domnul Florin Dumitraşcu 
– Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, doamna Andreea Cleras – Direcţia 
generală pentru relaţii externe, domnul Nicolae Comănescu şi doamna Irina Irimescu 
– 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, cu modificări 
 

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



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

       4. Informare privind iniţiativele înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere ale 
Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi Regulamentului şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
- la Birourile permanente reunite 
 

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

       6. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în 
paralel cu plenul Camerei Deputaţilor, cu excepţia sesiunii de vot final 
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind închirierea în regim de 
gratuitate a sălii „Drepturile Omului” pentru data de 12.07.2013 
- aprobată 
 

       8. Solicitare din partea domnului deputat Petru Andea prin care solicită să i se 
precizeze dacă o eventuală numire în calitatea de prodecan al Facultăţii de 
Electrotehnică şi Electroenergetică a Universităţii Politehnica Timişoara este de 
natură să genereze o stare de incompatibilitate cu calitatea de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

       9. Solicitare din partea grupului de prietenie cu Federaţia Rusă privind 
organizarea unei expoziţii de fotografii la etajul P1, pe data de 10.06.2013 sau pe 
data de 11.06.2013 
- aprobată 
 

     10. Pentru informare: 

  Procese-Verbale rezultate în urma examinării proiectelor de acte 
legislative europene de către comisiile permanente ale Camerei 
Deputaţilor  

- s-a luat act 
 

  Buletin Legislativ European, săptămâna 20 – 26 mai 2013, nr.20/2013 
- s-a luat act 
 

 


