
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

miercuri, 6 mai 2009, ora 12,00

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

Au participat: domnul Ioan Oltean şi domnul Bogdan Olteanu –
vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi şi domnul 
Mihai Alexandru Voicu – secretari,  domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Hunor 
Kelemen (până la ora 12,50) – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul 
parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile – 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 (până la ora 12,50) – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, şi 
domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul 
Valer Dorneanu – 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 Dana Bigan –
Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice, doamna Diana Postică, domnul Paul Cătălin Botez 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 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, la punctul II B nu s-a aprobat procedura de urgenţă



4. Scrisoare din partea domnului Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele 
Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României
referitoare la participarea reprezentanţilor Camerei Deputaţilor la cea 
de-a 16-a Adunare Generală a Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei
- aprobată

5. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 Memorandum intern: Participarea la reuniunea comună a 

Comisiilor APCE pentru probleme sociale, sănătate şi familie şi 
pentru mediu, agricultură, probleme locale şi regionale (Londra, 
11-12 iunie 2009), Camera Deputaţilor va fi reprezentată de 
domnul deputat Cezar Preda (PD-L), domnul deputat Adrian 
Năstase (PSD+PC), domnul deputat Mihai Tudose (PSD+PC), 
domnul deputat Relu Fenechiu (PNL) şi doamna Nadia Ionescu

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
migraţii, refugiaţi şi populaţie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 27 mai 2009). Participă domnul 
deputat Iosif Veniamin Blaga (PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Deplasarea în Republica Moldova a 
domnului deputat Tudor Panţâru, 7 – 10 mai 2009 

- aprobat 

 Memorandum intern: Deplasarea în Israel a domnului deputat 
Koto Iosif, 24 – 28 iunie 2009

- aprobat; potrivit dispoziţiilor Memorandumului intern nr.51/1275 aprobat în 
şedinţa Biroului permanent din data de 09.03.2009

 Memorandum intern: Participarea la cea de-a XV-a ediţie a 
Turneului European Interparlamentar de Tenis, 12 – 14 iunie 
2009

- amânat

 Informare:  Participarea la cea de-a XXII-a Adunare Regională a 
Adunării Parlamentare a Francofoniei – APFF (Saint – Helier, 
Jersez, Marea Britanie, 22 – 24 aprilie 2009)

- aprobată



 Informare: Participarea la partea a doua a Sesiunii ordinare a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 27-30 
aprilie 2009) şi la seminarul de informare organizat de 
Secretariatul general al APCE (25 aprilie 2009)

- aprobată

 Memorandum intern: Vizita oficială a comisiei pentru integrare 
europeană din Rada Supremă a Ucrainei 6-7 mai 2009

- aprobat

6. Memorandum intern: Solicitarea Centrului de Asistenţă pentru 
Organizaţii Neguvernamentale de utilizare a unei săli din Palatul 
Parlamentului 
- aprobat

7. Memorandum intern: Aprobarea Normativului privind utilizarea 
parcului auto central al Camerei Deputaţilor
- aprobat

8. Scrisoare din partea Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria 
Alimentară
- se trimite la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, pentru informare

9. Scrisoare din partea Patronatului Societăţilor Independente 
Producătoare de Bere din România
- se trimite la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, pentru informare

10. Scrisoare din partea doamnei Mirela Vlad, PR Manager Agenţia de 
Comunicare HNC - Healthcare Communication referitoare la sărbătorirea 
Zilei  învingătorilor de cancer
- aprobată, se corelează cu programul Camerei Deputaţilor

11. Scrisoare din partea Institutului pentru Politici Publice Bucureşti
referitoare la afişarea pe site-ul Camerei Deputaţilor a cheltuielilor 
defalcate efectuate cu fiecare parlamentar
- amânată

12. Memorandum intern: Programul de relaţii externe al Parlamentului 
României pentru anul 2009, revizuit
- aprobat


