
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

luni, 25 mai 2009, ora 14,00

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

Au participat: doamna Daniela Popa şi domnul Adrian Năstase –
vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul 
Mihai Alexandru Voicu – secretari,  domnul Gheorghe Albu, domnul Nicolae 
Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Hunor Kelemen – 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 Mate Andras-Levente – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian (de la ora 14,15) – 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, 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 Nicoleta Laura 
Riteş –Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş –
Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice, 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, cu modificări

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. II A, BPI 387/2009, nu a fost aprobată procedura de 
urgenţă



4. Solicitare din partea Centrului de Proiecte Culturale ArCuB referitoare 
la organizarea evenimentului „B-FIT în the Street!”
- nu a fost aprobată

5. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Participarea domnului deputat Cezar 

Florin Preda la cea de a treia parte a Sesiunii ordinare 2009 a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 22-26 
iunie 2009) 

- aprobat

 Memorandum intern: Deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (27 mai – 8 iunie 2009) 

- aprobat

 Informare: Participarea la lucrările comisiilor Adunării Uniunii 
Europei Occidentale (AUEO), (Paris, 6-7 mai 2009) 

- aprobată

6. Informare din partea domnului Victor Ponta, Ministrul pentru relaţia 
cu Parlamentul, cu privire la întrebările pentru care deputaţii au 
solicitat răspuns oral 
- amânată

7. Memorandum intern: Hotărârea Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor privind aprobarea tarifului pentru publicarea unor acte în 
Monitorul Oficial al României, partea I în limba maghiară 
- aprobat, HBP nr. 5/2009

8. Memorandum intern: Amplasarea unei camere de filmat + operator pe 
terasa Palatului Parlamentului în zilele de 1 şi 2 iunie pentru 
evenimentul „Săptămâna mediului tău” al TVR
- aprobat

9. Scrisoarea domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti prin care solicită amânarea dezbaterii Pl-x nr. 624/2008
- scrisoare domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti

10. Scrisoare din partea domnului deputat Adrian Năstase, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor prin care solicită clarificări referitoare activitatea 
Centrului Internaţional de Conferinţe
- aprobată


