
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 11 martie 2013, ora 13.30 

 
 
 

 
 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,20. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Viorel Hrebenciuc, domnul Eduard Raul Hellvig şi 

domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi, domnul Eugen Nicolicea, domnul Cristian 
Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu şi domnul Niculae Mircovici – secretari, 
domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres 
Denes – chestori, domnul Marian Neacşu – Grupul parlamentar al PSD, domnul Dan 
Radu Ruşanu – Grupul parlamentar al PNL, doamna Mihaela Stoica – Grupul 
parlamentar al PDL, domnul Adrian-Nicolae Diaconu – Grupul parlamentar al PP-
DD, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR, 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: 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 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, doamna Gabriela Enea – 
Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie 
Preşedinte, domnul Victor-Viorel Coman – director general la Cabinet Secretar 
general, şi doamna Monica Dumitrache – director la Grupul parlamentar al PSD. 

  
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 
 

       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, la pct. IA nu s-a aprobat procedura de urgenţă 



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

       5. Scrisoare din partea domnului Augustin Zegrean, preşedintele Curţii 
Constituţionale prin care informează asupra faptului că la data de 8 iunie 2013 
se încheie mandatul doamnei Aspazia Cojocaru, numită de Camera Deputaţilor 
judecător la Curtea Constituţională pentru un mandat de 9 ani 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare 
 

       6. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
scrisoarea domnului deputat Radu Costin Vasilică prin care solicită păstrarea 
calităţii de titular al Universităţii din Piteşti unde este încadrat în funcţia de 
lector universitar 
- se transmite domnului deputat Radu Costin Vasilică 
 

       7. Scrisoare din partea Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării referitoare la vizita de lucru în Serbia de Sud-Est, Valea 
Timocului, în data de 14.03.2013 
- aprobată 
 

       8. Informare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale privind constituirea unor subcomisii  
- amânată 
 

       9. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Udrişte privind aprobarea a 3 
zile de concediu, în perioada 11 – 13 martie 2013  
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea domnului deputat Marius Manolache privind aprobarea a 
8 zile concediu plătit şi a 8 zile de concediu fără plată în perioada 1.04-
22.04.2013  
- aprobată 
 

     11. Solicitare din partea domnului deputat Valerian Vreme privind aprobare a 4 
zile de concediu, în perioada 11-14 martie 2013  
- aprobată 
 

     12. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
organizarea unei dezbateri pe marginea viitoarelor modificări ale Constituţiei 
României şi alocarea sălii “Drepturile Omului”, în data de 25.03.2013 
- aprobată 
 

     13. Scrisoare din partea domnului Tudorel Andrei, preşedintele Institutului 
Naţional de Statistică referitoare la stabilirea modului de transmitere a unor 
date de către Institutul Naţional de Satistică 
- scrisoare domnului Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică 



     14. Memoriu transmis de Grupul de Iniţiativă al Societăţii Civile Bârlădene 
referitoare la explorarea şi exploatarea gazelor de şist în perimetrul EV 2 
Bârlad  
- la Comisia pentru industrii şi servicii 
 

     15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

  Memorandum intern privind cofinanţarea membrului permanent al 
Secretariatului COSAC pentru anul 2012  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind vizita oficială în Republica Azerbaidjan a 
domnului Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor, 
împreună cu o delegaţie parlamentară română (Azerbaidjan, 13 – 16 
martie 2013). – Participă domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 
Camerei Deputaţilor, domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc (PSD), Iulian 
Iancu (PSD), Florin Iordache (PSD), Dan Radu Ruşanu (PNL), Radu 
Mihai Popa (PP-DD), Lucian Militaru (PDL) şi doamna Elena 
Burcioagă,consilier parlamentar  

 - aprobat, participă şi domnul deputat Cristian Rizea 
 

  Memorandum intern privind vizita oficială la Camera Deputaţilor a 
doamnei Pusadee Tamthai, preşedintele Grupului parlamentar de 
prietenie cu România din Camera Reprezentanţilor thailandeză, 
împreună cu o delegaţie parlamentară thailandeză, în ziua de marţi, 26 
martie a.c. (Bucureşti, 26 martie 2013)  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea domnului deputat Ovidiu 
Alexandru Raeţchi în Statul Israel, (Israel, 27 - 31 martie 2013)  

- aprobat 
 

  Informare privind participarea la Conferinţa preşedinţilor comisiilor 
pentru finanţe din Parlamentele Statelor Membre UE (Dublin, 24 – 25 
februarie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la reuniunea Comisiilor de apărare, 
politică şi economică ale AP NATO de la Bruxelles şi la reuniunea 
Comisiilor economică şi politică ale AP NATO de la Paris (Bruxelles, 24 – 
26 februarie 2013)  

- aprobată 
 

  Informare privind participarea la Conferinţa preşedinţilor comisiilor 
pentru finanţe din Parlamentele Statelor Membre UE (Nicosia, 25 – 26 
noiembrie 2012)  

- aprobată 



     16. Solicitare din partea domnului Dan Radu Ruşanu, preşedintele Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci privind dezbaterea în cadrul Comisiei a proiectului de 
Lege PL-x 71/2013 în acelaşi timp cu şedinţa Plenului, din data de 11.03.2013 
- aprobată 
 

     17. Pentru informare: 

  Raportul de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2012  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

     18. Solicitare din partea domnului deputat Dan Ştefan Motreanu privind 
aprobarea unui concediu fără plată, pentru perioada 11 - 12.03.2013 
- aprobată 
 

     19. Scrisoare din partea Ministerului Afacerilor Externe referitoare la organizarea 
celei de a doua ediţii a Forumului Anual SUERD la Palatul Parlamentului, în 
perioada 28 - 29 octombrie 2013 
- aprobată, conform stenogramei 
 

     20. Demisia domnului deputat Mihai Stănişoară din Grupul parlamentar al PDL 
începând cu data de 11.03.2013 
- la plen 
 

 


