
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

luni, 4 mai 2009, ora 14,00

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

Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean, domnul Adrian 
Năstase, – vicepreşedinţi; domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, 
domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari; domnul 
Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu,– chestori; domnul Mircea-Nicu 
Toader – Grupul parlamentar al PD-L; domnul Emil Radu Moldovan - Grupul 
parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu –
Grupul parlamentar al PNL, domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al 
UDMR; domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnul Victor-Viorel Ponta – ministru pentru relaţia cu 
Parlamentul, doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu 
Parlamentul, 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 Dana Bigan – Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna 
Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc, doamna 
Diana Postică, 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. Propuneri cu privire la timpul maxim afectat pentru dezbaterea 
moţiunii simple iniţiate de 62 de deputaţi
- aprobat

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



4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor 

- aprobată 
 Notă suplimentară – iniţiative legislative pentru înscrierea pe ordinea de 

zi a Camerei Deputaţilor
- aprobată, se înscriu pe ordinea de zi a Camerei

5. Cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
- se transmite Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi

6. Solicitare din partea domnului deputat Valerian Vreme referitoare la 
retragerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.18/2009 a 
bugetului de stat pe anul 2009 (Pl-x 240/2009)
- aprobată

7. Scrisoare din partea Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
privind modificări în componenţa nominală a comisiilor permanente
- la plen

8. Regulamentul Grupului de lucru al Camerei Deputaţilor pentru trecerea la 
realizarea proiectului – pilot „Palatul Parlamentului – clădire Zero energie”
- aprobat

9. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 

 Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor de transport 
internaţional pentru deplasarea la Paris a domnului deputat Horea 
Uioreanu, preşedintele Comisiei UNESCO, 12-15 mai 2009.

- aprobat 

 Memorandum intern: Vizita oficială în Italia a delegaţiei Comisiei 
pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul 
deputat Borbély László, preşedintele Comisiei, 26-27 mai 2009. -
Participă domnul deputat Borbély László (UDMR), domnul deputat 
Marius Rogin (PDL), doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache 
(PSD+PC), precum şi doamna Adina Gheorghiu

- aprobat 



 Informare privind vizita oficială în România a delegaţiei 
parlamentare tunisiene conduse de domnul Salah Tabarki, 
preşedintele Comisiei pentru afaceri politice şi relaţii externe din 
Camera Deputaţilor a Republicii Tunisieine, 1-4 aprilie 2009

- aprobată

10. Scrisoare din partea domnului senator Raymond Luca, preşedintele 
Comisiei parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 –
referitoare la un posibil conflict de interese în care s-ar afla domnul 
deputat Mihail Boldea
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

11. Solicitare din partea domnului deputat Horia Uioreanu, preşedintele 
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO referitoare la desfăşurarea şedinţei Comisiei 
UNESCO în aceelaşi timp cu şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor 
- aprobată


