
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 4 februarie 2014 

(după încheierea şedinţei de vot final ) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 12,45. 
  
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc,  domnul Miron Tudor Mitrea, 

domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Cristian 
Buican, domnul Adrian-Nicolae Diaconu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, 
domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Ionel Palăr, domnul Ioan Bălan şi 
domnul Seres Dénes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, 
domnul Victor Paul Dobre  – Grupul parlamentar al PNL, domnul Tinel Gheorghe – 
Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar 
al PP-DD, domnul Máté András-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, domnul 
Varujan Pambuccian şi domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale,  domnul Ioan Moldovan – Grupul parlamentar al PC şi 
domnul Cristian Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: domnul Mihai Alexandru Voicu – ministrul delegat pentru relaţia 
cu Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, doamna 
Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă – 
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, doamna Gabriela Enea – 
director Direcţia comunicare şi relaţii publice, domnul Andrei Mocearov – şef 
departament, Departamentul de studii parlamentare şi politici UE,  doamna Andreea 
Cleras – director general Direcţia generală afaceri externe, domnul Nicolae 
Comănescu – director general Cancelarie. 

 
 

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 şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

  Situația privind împlinirea termenelor constituționale 



  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 

  Lista iniţiativelor legislative pentru care termenele de depunere a 
rapoartelor comisiilor sunt depăşite 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

  Secretari de ședință 

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

  Notă suplimentară  
- aprobată 
 

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

       5. Proiect de Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor 
şi chestorilor Camerei Deputaţilor  
- H.B.P nr.1/2014 
 

       6. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind vizita în România a domnului Maros 
Sefcovic, comisar european pentru relații interinstituționale și 
administrație (București, 10 februarie 2014)  

- aprobat.Sala Nicolae Bălcescu, ora 11:20 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 10-a Sesiune 
plenară a Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (Aman, 
Iordania 8–9 februarie 2014). – Participă domnii deputaţi Aurel Vainer 
(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Florin Alexandru Alexe 
(PNL), Grindeanu Mihai-Sorin (PSD) şi doamna Cristina Constantin, 
consilier parlamentar  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la cea de-a XX-a Conferință 
anuală internațională a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) 
(Niș, Serbia, 10 – 13 februarie 2014). – Participă domnii deputaţi Miron 
Ignat (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Petru Andea 
(PSD) 

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind participarea la cea de-a 13-a Reuniune de 
iarnă a Adunării Parlamentare a OSCE (Viena, 13 – 14 februarie 2014). – 
Participă doamna deputat Rodica Nassar (PSD), domnii deputaţi Victor 
Paul Dobre (PNL), Ioan Hulea (PSD) şi doamna Irina Alecu, secretara 
delegaţiei  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind organizarea seminarului regional cu tema 
”Transpunerea angajamentelor internaționale privind drepturile omului 
în realitățile naționale: contribuția parlamentelor la activitatea 
Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite” (București, Palatul 
Parlamentului, 17 – 18 februarie 2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind organizarea celei de-a doua reuniuni 
desfășurată sub Președinția-în-exercițiu română, a Grupului de lucru 
privind instituționalizarea dimensiunii parlamentare a Procesului de 
Cooperare din Europa de Sud-Est (București, Palatul Parlamentului, 15 
– 16 martie 2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind organizarea în România a Conferinței 
șefilor de delegații parlamentare ale Adunării Parlamentare a 
Francofoniei din Regiunea Europa (București și Suceava, 20 – 23 martie 
2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea domnilor deputați Iusein 
Ibram și Varol Amet la delegația oficială care îl va însoți pe E.S. domnul 
Traian Băsescu în vizita de stat în Republica Turcia (Ankara, 5 – 6 
februarie 2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita în România a domnului Valdis 
Zatlers, președintele Comisiei pentru securitate națională din 
Parlamentul Republicii Letonia (București, 9 – 11 februarie 2014)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita în România a doamnei Meeri 
Wasberg, parlamentar suedez (București, 10 – 13 februarie 2014)  

- aprobat 
 

       7. Solicitare din partea domnului deputat Mircea Nicu Toader privind efectuarea 
unui concediu plătit, în perioada 10 - 13.02.2014 
- aprobată 
 



       8. Cerere din partea domnului deputat Mihai Aurelian privind înscrierea sa în 
cadrul Comisiei de Mediu 
- la plen 
 

 


