
 
 

                                                         SINTEZA 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

marţi, 4 decembrie 2012, ora 10.00 

 
 
 
 

 

Şedinţa a început la ora 10,05. 
Lucrările au fost conduse de domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: doamna Alina-Ştefania Gorghiu şi domnul Eugen Nicolicea – 

vicepreşedinţi; domnul Georgian Pop şi domnul Niculae Mircovici – secretari; domnul 
Iulian Vladu, domnul Nicolae Bănicioiu şi domnul Dan-Ştefan Motreanu – chestori; 
domnul Dan-Radu Zătreanu  – Grupul parlamentar al PD-L; domnul Marian Neacşu 
– Grupul parlamentar al PSD şi doamna Ileana Maria Luncan – secretar general 
interimar. 

  
Invitaţi: 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, domnul Nicolae Comănescu – Cancelarie Preşedinte 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. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra scrisorii doamnei 
Mona - Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei, referitoare la solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie, de încuviinţare a arestării preventive a domnului deputat Ion 
Stan 
- la plen. Se trimite grupului parlamentar PSD pentru formularea unui punct de 
vedere 
 

       2.   Informare cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor după ultima şedinţă din data de 28.11.2012  
- aprobată 
 

       3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

       4. Solicitare din partea RTV România privind realizarea unei transmisiuni în 
direct, care implică prezentarea exteriorului Palatului Parlamentului pe care 
să fie proiectate laser imagini grafice, în data de 10.12.2012 
- aprobată 

 


