
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 17 februarie 2014, ora  14.00 

 
 
Şedinţa a început la ora 14,02 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
  
Au participat: domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Ioan Oltean (de la 

ora 14,10) – vicepreşedinţi; domnul Eugen Nicolicea (de la 14,20), 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 Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, 
domnul Adrian George Scutaru – Grupul parlamentar al PNL, domnul Tinel 
Gheorghe – Grupul parlamentar al PDL, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu – Grupul 
parlamentar al PP-DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al 
UDMR, domnul Ioan Moldovan – Grupul parlamentar al PC şi domnul Cristian 
Adrian Panciu - Secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: domnul Mihai Alexandru Voicu  – ministru delegat  pentru relaţia 

cu Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, doamna 
Ileana Maria Luncan – 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 – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, domnul Andrei Mocearov -  
Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, doamna Andreea Cleras – 
Direcţia generală afacerii externe, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie 
Preşedinte, 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. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

  Stadiul proiectelor de legi 
 

  Situația privind împlinirea termenelor constituționale 
 



  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
 

  Notă suplimentară 
 

  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, nu au fost aprobate procedurile de urgență, cu excepția BPI 157/2014 
 

       4. Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma 
examinării unor propuneri legislative și documente de consultare ale Uniunii 
Europene  
- aprobată 
 

         COM(2013)520  
- la plen 
 

  - COM(2013)690  
- la plen 
 

  Adresa Comisiei pentru afaceri europene 
 

  COM(2013)520 

  COM(2013)690 

  COM(2013)673 

  COM(2013)751 

  COM(2013)740 

  COM(2013)757 

  COM(2013)721 

  COM(2013)761 

  COM(2013)769 

  COM(2013)781 



       5. Proiect de Hotărâre privind procedura de participare a Camerei Deputaţilor la 
procesul decizional al Uniunii Europene  
- se reface 
 

       6. Scrisoare din partea domnului Dan Radu Rușanu, președintele Autorității de 
Supraveghere Financiară  
- la Birourile permanente reunite 
 

       7. Notă cu privire la solicitări înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaților pentru modificări în componența unor comisii permanente  
- amânată 
 

       8. Scrisoare din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură  
- amânată 
 

       9. Scrisoare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii  
- amânată 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport privind 
prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi adoptare de la 45 la 60 de 
zile pentru următoarele iniţiative legislative: Pl-x 566/2013, Pl-x 568/2013, Pl-x 
571/2013, Pl-x 570/2013 
- aprobată 
 

     11. Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport privind 
prelungirea termenului constituțional de dezbatere și adoptare pentru Plx 
1/2014  
- scrisoare Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
 

     12. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci privind 
reexaminarea unei legi ca urmare a cererii Preşedintelui României(PLx 
353/2013), şi emiterea unui punct de vedere din partea Comisiei pentru 
Regulament 
- scrisoare Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
 

     13. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la 
desfăşurarea şedinţei Comisiei în ziua de 17.02.2014, începând cu ora 13.00 
- aprobată 
 

     14. Solicitare din partea doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu referitoare la 
desfăşurarea activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

     15. Solicitare din partea domnului deputat Culețu Dănuț referitoare la 
desfăşurarea activităţii didactice concomitent cu exercitarea funcţiei de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină și imunități 



     16. Solicitări din partea domnului deputat Adam Ioan privind efectuarea unor zile 
de concediu cu plată în perioadele: 17 – 18.02.2014 şi 24 – 25.02.2014 
- aprobate 
 

     17. Solicitare din partea domnului deputat Vizitiu Sergiu Constantin privind 
motivarea absenţelor din perioada 21.02. – 4.03.2014 
- aprobată 
 

     18. Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii pe semestrul II al anului 2012  
- la plen 
 

     19. Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii pe semestrul I al anului 2013  
- la plen 
 

     20. Raport privind activitatea Biroului român la Eurojust  
- la Comisia juridică, de disciplină și imunități și la Comisia pentru afaceri europene 
 

     21. Informare referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a Hotărârii 
Parlamentului României nr.75/2013 privind constatarea încetării mandatului 
Avocatului Poporului și preluarea atribuțiilor acestei funcții de către un 
adjunct al Avocatului Poporului  
- s-a luat act 
 

     22. Scrisoare din partea Asociației Operatorilor Mobili din România referitoare la 
prelungirea dezbaterilor la PL-x 16/2014 
- la Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
 

     23. Memorandum intern: Expoziție de pictură - P1, în data de 18.02.2014 
- aprobat 
 

     24. Memorandum intern: Expoziție de fotografii – S1, în perioada 18 – 20.02.2014 
- aprobat 
 

 


