
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

16 martie 2009, ora 14.00

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

Au participat: domnii Ioan Oltean, Adrian Năstase, Bogdan Olteanu, 
doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; domnii Cezar-Florin Preda, Mihai Alexandru 
Voicu (de la ora 14,05) – secretari; Gheorghe Albu, Nicolae Bănicioiu – chestori; 
doamna Aurelia Vasile – PSD, domnii: Mircea-Nicu Toader – PD-L; Gheorghe-
Eugen Nicolăescu– PNL, Márton Árpád-Francisc (de la ora 14,06) – UDMR, Varujan 
Pambuccian (de la ora 14,15),– Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale; 
Gheorghe Barbu – secretar general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnii Victor-Viorel Ponta – ministru pentru relaţia cu 
Parlamentul, Nicolae Sfăcăreanu, secretar general adjunct; Gheorghe Iancu, şef 
departament - Departamentul Legislativ; Georgică Tobă, doamna Cătălina Mănescu 
– Departamentul Secretariatului tehnic; domnul Gheorghe Popescu, doamna Adriana 
Simion – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Nicoleta 
Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, Constantin Bantaş –
Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice; doamna Raluca Boboc, domnii: Bogdan Gamaleţ, Răzvan Prişcă, doamna 
Diana Postică – consilieri Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor.

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 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 

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

4. Scrisoare din partea domnului Victor Ponta, ministrul pentru relaţia cu 
Parlamentul privind un set de propuneri menite să îmbunătăţească 
relaţia dintre Camera Deputaţilor şi Guvern
- se trimite preşedinţilor comisiilor permanente 



5. Punct de vedere din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
privind cererea doamnei deputat Aurelia Vasile 
- se trimite doamnei deputat Aurelia Vasile 

6. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
desfăşurarea şedinţei Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în 
fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură 
penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă în paralel cu 
şedinţele plenului în perioada 16.03 –30.04. 2009
- aprobată 

7. Cerere din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru 
stenografierea şedinţelor Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în 
fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură 
penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă
- lucrările Comisiei speciale vor fi înregistrate şi ulterior transcrise 

8. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
suplimentarea abonamentelor la presa scrisă pentru anul 2009 
- aprobată 

9. Memorandum intern: Participarea la reuniunea interparlamentară cu 
tema „Mediul de afaceri şi drepturile omului” (29-31 martie, Bruxelles, 
Belgia) – Participă domnul deputat Mircea Lubanovici (PD-L)
- aprobat 

10. Memorandum intern: Participarea la conferinţa privind „Provocările 
actuale la adresa securităţii europene” (Praga, Cehia, 4-7 aprilie 2009) –
Participă doamna deputat Sulfina Barbu (PD-L) şi domnul deputat 
Florin Postolachi (PD-L)
- aprobat 

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa cu tema „Rolul 

prezent şi viitor al OSCE în cadrul arhitecturii europene de 
securitate” (Roma, 25 martie 2009) – Participă domnul deputat 
Petru Movilă (PD-L)

- aprobat 

 Informare privind participarea la a XIII-a Adunare Generală a 
Congresului Mondial Evreiesc (Ierusalim, 26-27 ianuarie 2009)

- aprobată 



 Informare privind participarea la „Reuniunea de iarnă 2009” a 
Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Securitate în Europa (Viena, 19-20 februarie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind participarea la evenimentele desfăşurate în 
cadrul Zilelor Energiei Durabile – WSED 2009 (Wels, Austria, 25-
27 februarie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind participarea la reuniunea prezidiului european 
al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat (Bruxelles, 4 martie 
2009)

- aprobată 

 Informare privind vizita oficială în România a doamnei Katalin 
Szili, preşedinta Adunării Naţionale Ungare (Bucureşti, 18 
februarie 2009)

- aprobată 

12. Memorandum intern: Stabilirea salarizării şi a celorlalte drepturi 
băneşti ale reprezentantului permanent al Camerei Deputaţilor pe lângă 
Parlamentul European 
- aprobat 

13. Scrisoare din partea Academiei Române – Institutul de cercetări juridice
referitoare la unele observaţii critice, sugestii şi recomandări de 
modificare şi îmbunătăţire  privitoare la proiectul Codului penal şi 
proiectul  Codului de procedură penală
- se trimite Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură 
de urgenţă a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi
a Codului de procedură civilă 

14. Scrisoare din partea Institutului pentru Politici Publice prin care solicită 
accesul  la şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din ziua 
de luni, 23.03.2009
- nu a fost aprobată 

15. Informare din partea domnului Victor Ponta, Ministrul pentru relaţia 
cu Parlamentul cu privire la interpelările pentru care deputaţii au 
solicitat răspuns oral 
- s-a luat act 



16. Cerere de reexaminare formulată de domnul Traian Băsescu, 
Preşedintele României asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România
- s-a luat act 

17. Solicitări din partea Grupului parlamentar al Partidului Naţional 
Liberal privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din 
Palatul Parlamentului
- aprobate 

18. Scrisoarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională prin care solicită să-i fie repartizate cu prioritate unele 
iniţiative legislative
- s-a luat act 

19. Informare cu privire la situaţia doamnei Georgeta Ionescu, fost secretar 
general al Camerei Deputaţilor 
- s-a luat act 


