
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 23 decembrie 2013, ora  11.00 

 
 

Şedinţa a început la ora 11,40. 

Lucrările au fost conduse de domnul Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor. 

Au participat: domnul Dan-Ştefan Motreanu – vicepreşedinte, domnul 
Eugen Nicolicea – secretar, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici şi domnul Ionel Palăr 
– chestori, doamna Violeta Tudorie – Grupul parlamentar al PSD, domnul Adrian 
George Scutaru – Grupul parlamentar al PNL, domnul Tinel Gheorghe – Grupul 
parlamentar al PDL, doamna Luminiţa-Pachel Adam – Grupul parlamentar al PP-
DD, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale,  
domnul Liviu-Bogdan Ciucă – Grupul parlamentar al PC (de la ora 11,45) şi domnul 
Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul 
Georgică Tobă – şeful Departamentului Legislativ, domnul Ştefan Lagunovschi şi 
doamna Cătălina Mănescu – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Mihaela 
Ion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, 
domnul Constantin Bantaş –  Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, 
doamna Gabriela Enea – director Direcţia comunicare şi relaţii publice şi 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. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată; Procedura de urgenţă solicitată de iniţiatori nu a fost aprobată 
 

       2. 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  
- la Birourile permanente reunite 
 

       3. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul 
silvic (PL-x 580/2013) 
- aprobată 
 



       4. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene privind avizarea în 
procedură de urgenţă a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 86 din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, PLx. 577/2013 
- aprobată 
 

       5. Scrisoare din partea domnului deputat Murgu Neagu privind declararea sa ca 
deputat UNPR aparţinând grupului parlamentar al PSD  
- a fost prezentată plenului comun din data de 20.12.2013 
 

       6. Solicitare din partea domnului deputat Cătălin Daniel Fenechiu, liderul 
Grupului parlamentar PP-DD privind învoirea de la şedinţa comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, a doamnei deputat Niculina Mocioi şi a domnului 
deputat Valentin Blănariu, în data de 20.12.2013 
- aprobată 
 

       7. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Toader referitoare la renunţarea 
solicitării cu nr.3c-16/460/19.12.2013, privind acordarea unui concediu, în 
perioada 19-21.12.2013 
- aprobată 
 

       8. Scrisoare din partea domnului Horia Georgescu, președintele Agenției 
Naționale de Integritate referitoare la domnul deputat Stoica Ştefan Bucur 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

       9. Scrisoare din partea doamnei Ana Maria Pătru, președintele Autorităţii 
Electorale Permanente referitoare la includerea proiectului de Ordonanţă de 
urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru operaţionalizarea 
Registrului electoral, pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului din data de 
11.12.2013 
- proiectul se află la Senat;va fi avută în vedere când vine la Camera Deputaţilor 
 

     10. Scrisoare din partea doamnei Violeta Alexandru, directorul Institutului pentru 
Politici Publice referitoare la nominalizarea unei persoane pentru dialogul cu 
societatea civilă pe tema proiectului Codului de conduită al parlamentarului 
- aprobată, a fost desemnat domnul deputat Gheorghe Emacu 
 

     11. Solicitare din partea unor comisii permanente privind utilizarea autoturismelor 
în perioada vacanţei parlamentare  
- aprobate 
 

     12. Raport al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la scrisoarea 
Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală prin care este transmisă senţinţa penală 
nr.699/2013 şi decizia penală nr.232/2013 a ÎCCJ privind pe domnul Vasilescu 
Nicolae  
- la plen 
 



     13. Raport al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra scrisorii 
ministrului justiţiei,domnul Robert-Marius Cazanciuc referitoare la solicitarea 
Parchetului de pe lângă ÎCCJ - DNA de încuviinţare a arestări preventive a 
domnului deputat Gheorghe Coman  
- la plen 
 

 


