
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

1 aprilie 2009, ora 12.00

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

Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean, domnul Adrian 
Năstase şi domnul Bogdan Olteanu (de la ora 12,15) – vicepreşedinţi, domnul 
Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 12,30) şi domnul Mihai 
Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi 
domnul Hunor Kelemen – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader (de la ora 12,15) –
Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile (de la ora 12,20) – Grupul 
parlamentar al Alianţei Politice  PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu –
Grupul parlamentar al PNL, domnul Seres Denes – 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 Diana 
Postică şi domnul Răzvan Prişcă – 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 

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. Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
de a fi sesizată  pentru aviz cu PLx nr. 213/2009
- aprobată 



5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei parlamentare de 
anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale NICOLINA 
S.A. şi a modului în care AVAS a gestionat activele acesteia, în perioada 
ianuarie 2005 – decembrie 2008 
- s-a luat act 

6. Scrisoare din partea domnului Alexandru Sassu, preşedinte – director 
general al Televiziunii Române prin care propune difuzarea în direct a 
lucrărilor celor două Camere ale Parlamentului
- se trimite adresă domnului Alexandru Sassu, preşedinte - director general al
Societăţii Române de Televiziune 

7. Memorandum intern: Solicitarea Departamentului pentru Afaceri 
Europene – Guvernul României referitoare la organizarea conferinţei cu 
tema “Strategia Lisabona – principala platformă de gestionare a 
reformelor structurale la nivel naţional”, la Palatul Parlamentului, în 
data de 10 aprilie 2009
- aprobat 

8. Solicitare din partea domnului Cătălin Georgescu, preşedintele 
Asociaţiei pentru apărarea libertăţilor publice referitoare la 
participarea la şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale cu prilejul dezbaterii PL-x nr. 
200/2009
- se transmite la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 

9. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei 

Comisiei pentru relaţii externe şi maghiarii din afara graniţelor, 
din Adunarea Naţional ungară, conduse de domnul Zsolt Nemeth, 
preşedintele comisiei, (12-14 mai 2009) 

- aprobat 

 Memorandum intern: Vizita oficială în România a unei delegaţii 
parlamentare, conduse de domnul Bronislaw Komorowski, 
mareşalul Seimului polon, (12-14 mai 2009) 

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei de apărare şi 
securitate a (AP) NATO în Franţa (27-29 aprilie 2009) – Participă 
domnul deputat Petru Gabriel Vlase (PSD+PC)

- aprobat 



 Memorandum intern: Organizarea Reuniunii aniversare: „60 de 
ani de la înfiinţarea Consiliului Europei” (Bucureşti 5 mai 2009) 

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
probleme economice şi dezvoltare a A.P.C.E. (Helsinki, 17-19 mai 
2009) – Participă domnii deputaţi Mihai Tudose (PSD+PC) şi Relu 
Fenechiu (PNL)

- aprobat 

 Memorandum intern: Reuniunile Comisiei politice a Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (AUEO) în SUA (Washington 19-22 
aprilie 2009) – Participă domnii deputaţi Edler Andras Gyorgy 
(UDMR), Mihăiţă Calimente (PNL), precum şi domnul Daniel 
Dulca

- aprobat 
 Memorandum intern: Participarea la reuniunea grupului politic 

socialist PSE din Parlamentul European (Praga, Republica Cehă, 
15-18 aprilie 2009) –Participă domnul deputat Viorel Hrebenciuc 
(PSD+PC)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la reuniunea „Clubului celor 
27” a liderilor grupurilor politice din statele membre UE afiliate la 
PPE-DE (Paris, Franţa, 07-09 aprilie 2009) – Participă domnul 
deputat Attila Korodi (UDMR)

- aprobat 

10. Scrisoare din partea domnului Puşcă Longin 
- la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 


