
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

joi, 20 decembrie 2012 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Şedinţa a început la ora 17,45. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

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

domnul Eduard Raul Hellvig, domnul Ioan Oltean – vicepreşedinţi; domnul Eugen 
Nicolicea, domnul Cristian Buican, domnul Cătălin-Daniel Fenechiu, domnul Niculae 
Mircovici – secretari; domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Dan-Ştefan Motreanu, 
domnul Ioan Bălan şi domnul Seres Denes – chestori; domnul Marian Neacşu – Grupul 
parlamentar al PSD, domnul Dan-Radu Ruşanu– Grupul parlamentar al PNL, domnul 
Mihai Stănişoară – Grupul parlamentar al PD-L ; domnul Radu Popa – Grupul 
parlamentar al PP - DD; domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al UDMR; 
domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale; domnul 
Liviu-Bogdan Ciucă – Grupul parlamentar al PC şi doamna Ileana Maria Luncan – 
secretar general interimar. 

  
Invitaţi: domnul Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat pentru Relaţia 

cu Parlamentul; 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; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice şi protocol.  

 
  

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 
 

       2.   Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

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



       4. Proiect de Hotărâre a Biroului permanent privind stabilirea atribuţiilor 
vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor  
- amânat 
 

       5. Proiect de Hotărâre a Biroului permanent privind asigurarea permanenţei la 
Camera Deputaţilor de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei 
parlamentare (3 – 31 ianuarie 2013)  
- amânat 
 

       6. Proiect de Hotărâre a Biroului permanent privind activitatea comisiilor în 
perioada vacanţei parlamentare (3 – 31 ianuarie 2013)  
- HBP nr.13/2012 
 

       7. Comunicare din partea doamnei deputat Cornelia Negruţ privind o situaţie de 
incompatibilitate  
- la Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Slavomir Gvozdenovici privind o 
situaţie de incompatibilitate  
- la Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

       9. Scrisoare din partea domnului deputat Ion Eparu referitoare la opţiunea sa de 
a-şi desfăşura activitatea la Universitatea Petrol – Gaze, din Ploieşti 
- la Comisia juridică, de disciplină și imunități 
 

     10. Memorandum intern: Numirea în funcţia de secretar general al Camerei 
Deputaţilor  
- la plen 
 

     11. Solicitare din partea ARCUB privind amplasarea artificiilor în curtea Palatului 
Parlamentului pentru evenimentul „Revelion 2013”  
- aprobată 
 

     12.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

  Memorandum intern privind Programul de relaţii externe al 
Parlamentului României pentru anul 2013  

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei de 
apărare şi securitate a AP NATO în Bahrein şi Qatar (Bahrein şi Qatar, 
20 – 25 ianuarie 2013). – Participă domnul deputat Petru Gabriel Vlase 
(PSD) 

- aprobat 
 



  Memorandum intern privind participarea la prima parte a Sesiunii 
ordinare 2013 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Strasbourg, 21 – 25 ianuarie 2013). – Participă domnii deputaţi Cezar 
Florin Preda (PD-L), Mihai Tudose (PSD), Florin Iordache (PSD) şi 
doamna Alina Ilie, funcţionar parlamentar 

- aprobat 
 

  Memorandum intern privind decontarea cheltuielilor pentru deplasarea 
în SUA a domnului deputat Mircea Lubanovici (SUA, 31 octombrie – 13 
decembrie 2012)  

- nu a fost aprobat 
 

  Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (SUA, 22 decembrie – 03 februarie 2013)  

- nu a fost aprobat 
 

  Informare privind participarea domnului deputat dr. Aurel Vainer, la 
lansarea „Enciclopediei iudaismului românesc” (Ierusalim, Israel, 28 
octombrie 2012)  

- aprobată 
 

     13. Memorandum intern: Măsuri privind desfășurarea Ședinței de Plen Reunit al 
Camerei Deputaților și Senatului  
- aprobat 
 

     14. Pentru informare 

  Decizia Curţii Constituţionale nr.956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.149 şi art.151 din 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

- s-a luat act 
 

  Decizia Curţii Constituţionale nr.967 din 20 noiembrie 2012 prin care 
Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea prevederilor 
art.1 pct.1 şi art.299 alin. 11 din Codul de procedură civilă  

- s-a luat act 
 

 


