
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

2 februarie 2009, ora 17.40

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei 
Deputaţilor.

Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Adrian Năstase (până la ora 
19,20), doamna Daniela Popa şi domnul Bogdan Olteanu (de la ora 17,45) –
vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău,  domnul Cezar-Florin Preda şi domnul 
Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul  Gheorghe Albu (de la ora 17,45), domnul 
Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Hunor Kelemen –
chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, doamna 
Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al Alianţei Politice a PSD şi a PC,  domnul 
Horia-Dorin Uioreanu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-
Francisc – Grupul parlamentar al UDRM, domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul 
general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnul Mihai Unghianu – secretar general adjunct, domnul Nicolae 
Sfăcăreanu – secretar general adjunct, domnul Cristian Ionescu – şeful 
Departamentului Legislativ, domnul Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza –
Departamentul Secretariatului tehnic, doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe
Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş 
– Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice, doamna Raluca Boboc, domnul Bogdan Gamaleţ şi domnul Răzvan Prişcă –
Cancelarie, doamna Alexandra Oprea (până la ora 19,25) – Direcţia Financiar-
Contabilă, şi doamna Gina Bâra (până la ora 19,20) – şef Departament economic.

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta au 
fost adoptate următoarele decizii:

1. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat cu modificări 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată cu modificări 

3. Proiect de hotărâre a Camerei Deputaţilor privind Bugetul Camerei Deputaţilor pe 
anul 2009 
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

4. Notă cu privire la solicitările Grupului parlamentar al PNL, privind modificări în 
componenţa unor comisii permanente 
- amânată 

5. Notă cu privire la solicitările Grupului parlamentar al PD-L privind modificări în 
componenţa unor comisii permanente 
- amânată 



6. Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
privind prelungirea termenului de depunere a rapoartelor la PLx nr.499/2008 şi PLx 
nr.519/2008 
- aprobată 

7. Puncte de vedere ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la 
incompatibilitatea calităţii de deputat cu diferite funcţii 
- s-a luat act; se trimit deputaţilor menţionaţi 

8. Scrisoare din partea doamnei deputat Burcău Doina privind incompatibilitea între 
funcţia de director la Liceul teoretic Ştefan Odobleja” şi calitatea de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

9. Solicitare din partea domnului deputat Adrian Năstase, privind continuarea 
activităţii de profesor universitar la Universitatea din Bucureşti
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

10. Scrisoarea domnului deputat Adrian Niţu privind ieşirea din starea de 
incompatibilitate 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

11. Memorandum intern: Transformarea a două posturi contractuale vacante din 
cadrul secretariatului Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic în funcţii publice parlamentare 
- aprobat 

12. Memorandum intern: Suplimentare stat de funcţii la secretariatul Comisiei pentru 
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 
- nu a fost aprobat 

13. Memorandum intern: Solicitare de suplimentare a numărului de posturi existente în 
statul de funcţii al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
- nu a fost aprobat 

14. Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
privind suplimentarea cu două posturi a secretariatului comisiei 
- nu a fost aprobat 

15. Solicitare din partea domnului deputat Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială , privind 
- nu a fost aprobat 

16. Memorandum intern: Preluarea personalului angajat la Cabinetele membrilor 
Biroului permanent în schema Serviciilor Camerei Deputaţilor şi absorbţia 
personalului de la grupurile permanente ale PRM şi PC 
- aprobat 

17. Memorandum intern: Avizare pontaje ale personalului angajat pe durată 
nedeterminată la cabinetele membrilor Biroului permanent în perioada 1-31 
ianuarie 2009 
- aprobat 



18. Memorandum intern: Decontarea cheltuielilor legate de deplasarea în 
circumscripţia electorală a deputaţilor aleşi în „Diaspora” 
- amânat 

19. Scrisoare din partea domnilor deputaţi Mircea Lubanovici, William Gabriel Brânză, 
Koto Iosif şi Panţîru Tudor privind deschiderea unor birouri parlamentare 
- aprobată 

20. Memorandum intern: Participarea unui membru al Parlamentului României la 
Grupul special de lucru pentru elaborarea unui nou cod electoral în Georgia 
- la Birourile permanente reunite 

21. Memorandum intern: Participarea la acţiunile organizate în cadrul săptămânii 
europene a energie durabile (EUSEW) şi la reuniunea interparlamentară „Viitoarea 
politică de coeziune după anul 2013” – Bruxelles, Belgia, 8-12 februarie 2009 
- aprobat 

22. Memorandum intern: Participarea la conferinţa preşedinţilor COSAC (Praga, 
Cehia, 8-11 februarie 2009) 
- aprobat 

23. Scrisoare din partea domnului Cristian Diaconescu, ministrul Afacerilor Externe, 
privind organizarea unei reuniuni speciale a Parlamentului României dedicată 
aniversării NATO
- la Birourile permanente reunite 

24. Memorandum intern: Solicitarea suplimentării cu un autoturism şi cu un şofer în 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
- nu a fost aprobat 

25. Memorandum intern: Propuneri de abonamente la unele publicaţii legislative 
pentru anul 2009 
- aprobat 

26. Diverse: 

 Proiect de Hotărâre privind atribuirea unui spaţiu pentru sediul Clubului 
Parlamentarilor Români - Ion Raţiu 

- HCD nr. 2/2009

 Situaţiile referitoare la unele proiecte de legi depuse de Guvern la Parlament 
în legislaturile precedente 

- la Departamentul Legislativ pentru a fi comunicate la comisii 

 Informare prin care Societatea Română de Televiziune ne anunţă că 
Departamentul TVR3 va include emisiuni dedicate campaniei electorale

- s-a luat act


