
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

30 martie 2009, ora 13.30

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

Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean (de la ora 14,00), 
domnul Adrian Năstase şi domnul Bogdan Olteanu (de la ora 14,05) – vicepreşedinţi, 
domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 14,25) şi domnul 
Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan 
Motreanu (de la ora 14,05) şi domnul Hunor Kelemen – chestori, domnul Mircea-
Nicu Toader (de la ora 14,40) şi domnul Gelu Vişan – Grupul parlamentar al PD-L, 
doamna Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al Alianţei Politice a PSD şi a PC, 
domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul 
Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan 
Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi domnul Gheorghe 
Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia 
cu Parlamentul, domnul Nicolae Sfăcăreanu – secretar general adjunct, domnul 
Gheorghe Iancu – 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, 
doamna Nicoleta Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, 
domnul Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela 
Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc şi doamna Diana 
Postică – consilieri Cancelarie Preşedinte.

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 

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



4. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor care se dezbat în şedinţa comună a 
celor două Camere ale Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi 
Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- la Birourile permanente reunite 

5. Scrisoare din partea domnului deputat Victor Ponta, ministrul pentru 
Relaţia cu Parlamentul referitoare la PL-x nr160/2009
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor 

6. Scrisoare din partea doamnei Gabriela Anghelache, preşedintele 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare referitoare la PL-x nr. 
133/2009
- la Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională referitoare la prelungirea termenului constituţional 
de dezbatere şi vot final  de la 30 la 45 zile  pentru PL-x nr. 188/2009
- aprobată - termen de depunere a raportului: 3 aprilie 2009 

8. Solicitări din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor:

 Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor de a-i fi repartizat pentru avizare Proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate (PLx nr.200/2009)

- nu a fost aprobată 

 Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor de a-i fi repartizate pentru întocmirea raportului 
următoarele iniţiative legislative: Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (PLx nr.204/2009) şi Propunerea 
legislativă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii ca autoritate publică autonomă sub control 
parlamentar (Plx nr.135/2009)

- nu a fost aprobată 

 Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor privind prelungirea termenului de depunere a
raportului la PLx nr.204/2009 

- nu a fost aprobată 



9. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL referitoare la 
constituirea unei comisii de anchetă  
- amânată

10. Solicitare din partea Grupului parlamentar UDMR referitoare la 
constituirea unei comisii de anchetă  
- amânată 

11. Solicitare din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L, PSD+PC şi 
Minorităţilor Naţionale referitoare la constituirea unei comisii de 
anchetă  
- amânată 

12. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic de a fi organizată o şedinţă solemnă a 
Camerei Deputaţilor pentru a marca Ziua internaţională de protest 
împotriva discriminării persoanelor cu handicap
- amânată 

13. Cerere din partea domnului deputat Miron Ignat privind aprobarea 
concediului de odihnă 
- retrasă 

14. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Participarea la cea de-a 22-a Reuniune a 

Consiliului Director al Programului Naţiunilor Unite privind 
Aşezările Omeneşti – UN-HABITAT (Nairobi, Kenya, 30 martie-3 
aprilie 2009) – Participă domnii deputaţi Mircea Duşa (PSD+PC)
şi Relu Fenechiu (PNL)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei 
permanente a AP NATO (Vilnius, 4-6 aprilie 2009) – Sever 
Voinescu-Cotoi (PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la cea de a 32-a reuniune a 
Comisiei pentru cultură, educaţie şi probleme sociale a Adunării 
Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre 
(APCEMN) (Batumi, Georgia, 7-8 2009) – Participă domnul
deputat Eduard Stelian Martin (PSD+PC), precum şi domnul
Eugen Constantinescu

- aprobat 



 Memorandum intern: Participarea la cea de a XXII-a sesiune a 
Adunării Regionale Europa a Adunării Parlamentare a 
Francofoniei (Sant-Helier, Jersey-Marea Britanie, 21-25 aprilie 
2009) –Participă domnii deputaţi Ion Burnei (PSD+PC), Ciprian 
Minodor Dobre (PNL), precum şi doamna Cristina Sava

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la seminarul de pregătire şi la 
cea de a doua partea a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei (Strasbourg, 24 aprilie-1 mai 2009)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la cea de-a 32-a Sesiune 
Plenară a Adunării Interparlamentare a Comunităţii Statelor 
Independente (Federaţia Rusă, Sankt Petersbourg, 14 mai 2009) şi 
la lucrările Congresului Internaţional Ecologic Nevsky (Federaţia 
Rusă, Sankt Petersbourg, 15 mai 2009) – Participă domnii 
deputaţi Adrian Năstase (PSD+PC), Marius Rogin (PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Vizita oficială în România a Delegaţiei 
Parlamentului tunisian condusă de domnul Salah Tabarki, 
Preşedintele Comisiei pentru afaceri politice şi relaţii externe a 
Camerei Deputaţilor din Tunisia (Bucureşti, 1-4 aprilie 2009)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la reuniunea 
interparlamentară comună cu tema „Evoluţia actuală şi viitoare a 
legislaţiei UE în domeniul protecţiei consumatorilor şi 
transpunerea, aplicarea şi asigurarea respectării acestei legislaţii” 
(Bruxelles, Belgia, 1-3 aprilie 2009) – Participă domnul deputat 
Robert Negoiţă (PSD+PC)

- aprobat 

 Memorandum intern: Plată servicii de interpretariat 
- aprobat 

 Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli
- aprobat 

 Informare privind participarea la reuniunile comisiilor pentru: 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale; probleme sociale, 
sănătate şi familie şi Comisiei Permanente din cadrul Adunării 
Parlamentare a consiliului Europei (Paris, 9-13 martie) 

- aprobată 



 Informare privind participarea la Masa Rotundă „Combaterea 
Antisemitismului: Trenduri şi provocări în regiunea OSCE” 
(Viena, 17 martie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind participarea în cadrul unor evenimente 
desfăşurate cu ocazia Săptămânii Europene pentru Energie 
Durabilă EUSEW 2009 (Bruxelles, Belgia, 9-11 februarie 2009) 

- aprobată 

15. Scrisoare din partea domnului Florea Voinea, deputat în legislatura 
2004-2008, privind unele drepturi pecuniare
- la Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

16. Solicitare din partea domnului senator Liviu Câmpanu prin care doreşte 
unele precizări referitoare la activitatea domnului deputat Florin 
Ţurcanu
- nu a fost aprobată 

17. Informare din partea organizaţiei „CENTRAS” asupra desfăşurării 
companiei "Da mai departe" 
- s-a luat act 

18. Informare din partea Primăriei Municipiului Bucureşti privind 
evenimentul “Capitala va creşte”
- s-a luat act 

19. Informare din partea Ministrului pentru relaţia cu parlamentul, domnul 
Victor Ponta, cu privire la interpelările pentru care deputaţii au solicitat 
răspuns oral 
- s-a luat act 

20. Memorandum intern: Solicitare a Organizaţiei pentru copii şi adulţi cu 
nevoi speciale, filiala Feteşti, Ialomiţa, de organizare a unei expoziţii cu 
vânzare 
- aprobat 

21. Memorandum intern: Solicitare Realitatea TV-amplasare ministudiouri 
la P1 
- aprobat 

22. Memorandum intern: Solicitare Asociaţia Pro Democraţia privind 
utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobat 



23. Cerere din partea domnului deputat Arion Viorel privind efectuarea 
unor zile de concediu
- aprobată 

24. Solicitare din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
verificarea situaţiei S.C. Nicolina S.A. şi a modului în care AVAS a 
gestionat activele acesteia, în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008 
- aprobată


