
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 19 noiembrie 2013, ora 10.00 

 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 10,00. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea şi domnul Dan-Ştefan Motreanu 

– vicepreşedinţi, domnul Niculae Mircovici – secretar, domnul Marian Neacşu – 
Grupul parlamentar al PSD, domnul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Tinel Gheorghe – Grupul parlamentar al PDL, doamna 
Luminiţa –Pachel Adam, – Grupul parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-
Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Ganţ – Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale,  domnul Ioan Moldovan – Grupul parlamentar al PC şi 
domnul Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Cristina Crişu – Departamentul pentru relaţia cu 

Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, 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, domnul 
Sorin Berbece - Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela 
Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Irina Stupar – director 
Direcţia generală afaceri externe, domnul Nicolae Comănescu – director general 
Cancelarie Preşedinte, domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet 
Secretar general şi doamna Oprea Alexandra – director Direcţia financiar-contabilă. 

 

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe 
aceasta au fost adoptate următoarele decizii: 

 
 
 

       1. Memorandum Intern - Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2014  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

       2. Memorandum intern: Modificarea Listei de dotări independente și alte 
cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2013  
- aprobat 
 

       3. Solicitare din partea domnului deputat Firczak Gheorghe privind deplasarea sa 
în teritoriu în perioada 27 -29.11.2013 
- aprobată 



       4. Scrisoare din partea domnului Robert Cazanciuc, ministrul justiției referitoare 
la misiunea de evaluare a Comisiei Europene (CE) din perioada 25 -27 
noiembrie 2013 
- scrisoare de răspuns d-lui Robert Cazanciuc, ministrul justiţiei 
 

       5. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind vizita în România a unei delegaţii a 
Grupului parlamentar de prietenie cu România din Adunarea Naţională 
Ungară (26 - 28 noiembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita în România a delegaţiei Grupului 
parlamentar China-Europa din Adunarea Naţională Populară Chineză, 
conduse de domnul Wang Xiaochu, preşedintele grupului (28 noiembrie – 
1 decembrie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind vizita în România a domnului Josip Leko, preşedintele 
Parlamentului Republicii Croaţia (3 – 4 noiembrie 2013)  

- aprobată 
 

       6. Cerere din partea domnului Ion Moraru, secretarul general al Guvernului 
privind punerea la dispoziţie a unor săli în regim de gratuitate, în data de 
26.11.2013 
- aprobată 
 

       7. Memorandum intern: Summit-ul premierilor din Europa Centrală şi de Est şi 
Forumul oamenilor de afaceri din data de 26.11.2013 
- aprobat 
 

 


