
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

miercuri, 2 noiembrie 2009, ora 14:10

Şedinţa a început la ora 1410 .
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor.
Au participat: domnul Adrian Năstase (de la ora 1416), domnul Ludovic 

Orban (de la ora 1425) – vicepreşedinţi; domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu 
Ştefan Zgonea, domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari; domnul Gheorghe Albu, 
domnul Nicolae Bănicioiu (de la ora 1525), domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul 
Seres Denes – 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 Marton Arpad –
Grupul parlamentar al UDMR,  domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar 
al Minorităţilor Naţionale. 

Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – secretar de stat la Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul; domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct; 
domnul Nicolae Vasilescu – 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 Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, domnul 
Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea –
Direcţia pentru relaţii publice, doamna Diana Postică şi domnul Răzvan Prişcă –
consilieri Cancelaria Preşedintelui

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 B nu s-a aprobat procedură de urgenţă



4. Solicitare din partea domnului deputat Mircea Grosaru privind 
retragerea Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea instanţelor pentru soluţionarea litigiilor de muncă şi 
asigurări sociale (PLx nr.448/2009) 
- aprobată

5. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
referitoare la cererea depusă de domnul deputat Cătălin Croitoru 
- se transmite domnului deputat Cătălin Croitoru

6. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
referitoare la cererea depusă de domnul deputat Mugurel Surupăceanu 
- se transmite domnului deputat Mugurel Surupăceanu

7. Informare din partea doamnei deputat Cristina Elena Dobre, deputat 
independent în Parlamentul României 
- s-a luat act

8. Informare din partea domnului deputat Dan Bordeianu, deputat 
independent în Parlamentul României 
- s-a luat act

9. Informare din partea domnului deputat Dan Păsat, deputat 
independent în Parlamentul României 
- s-a luat act

10. Informare din partea domnului deputat Gheorghe Coroamă, deputat 
independent în Parlamentul României 
- s-a luat act

11. Informare din partea domnului deputat Cristian Ion Burlacu deputat 
independent în Parlamentul României 
- s-a luat act

12. Cerere din partea doamnei deputat Mariana Doiniţa Chircu, 
referitoare la învoirea de la lucrările plenului Camerei Deputaţilor din 
perioada 2-3.11.2009
- aprobată

13. Solicitare din partea domnului Eduard Manole, candidat independent 
la Preşedinţia României, referitoare la transmiterea stenogramei 
şedinţei Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
din 26.10.2009
- se transmite scrisoare domnului Eduard Manole



14. Scrisoare din partea Curţii de Conturi – Autoritatea de Audit, 
referitoare la transmiterea raportului Comisiei parlamentare de 
anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către 
Ministerul Mediului contractul privind “Compania de promovare a 
POS Mediu, Lotul II –Difuzare/Publicare”
- s-a luat act

15. Scrisoare din partea doamnei Cristina Trăilă, preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
- la casetele deputaţilor

16. Comunicare din partea domnului senator Raymond Luca, preşedintele 
Comisiei parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
- la Birourile permanente reunite

17. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Audierile parlamentare la Naţiunile Unite 

(New York, 19-20 noiembrie 2009).- Participă domnul deputat 
Mihai-Aurel Donţu (PNL)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei ad-hoc 
privind „migraţia şi violenţa împotriva femeilor” (Paris, 10-11 
decembrie 2009).- Participă doamna deputat Maria Stavrositu 
(PD-L) şi domnul deputat Florin Anghel (PD-L)

- aprobat

 Memorandum intern: Organizarea la Bucureşti a reuniunii 
Comisiei pentru mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (februarie 2010)

- aprobat 

 Memorandum intern: Deplasarea în Republica Moldova a 
domnului deputat Tudor Panţîru (28 octombrie– 8 noiembrie 2009)

- aprobată 

 Informare privind participarea la cel de al 19-lea Forum economic 
internaţional de la Krynica (Polonia, 9-12 septembrie 2009)

- aprobată

 Informare privind participarea la cel de al 5-lea Forum APCE 
pentru viitorul democraţiei (Kiev, 21-22 octombrie 2009) 

- aprobată



18. Solicitare din partea domnului Mircea Toader, liderul Grupului PD-L, 
referitoare modificări în componenţa comisiilor permanente
- la plen

19. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
referitoare la prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.499/2009
- nu a fost aprobată

20. Scrisoare din partea unor deputaţi independenţi, referitoare la 
constituirea unui grup parlamentar în condiţiile art.12 alin.(1) şi (2)
coroborat cu art.14 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
- se trimite scrisoare deputaţilor independenţi

21. Informare din partea domnului deputat Marian Dan Mihai, deputat 
independent în Parlamentul Românie 
- s-a luat act

22. Informare din partea domnului deputat Soporan Vasile Filip, deputat 
independent în Parlamentul Românie - s-a luat act

23. Informare din partea domnului deputat Rebenciuc Neculai, deputat 
independent în Parlamentul României - s-a luat act

24. Cerere din partea domnului Mircea Toader, liderul Grupului 
parlamentar PD-L referitoare la solicitarea unui număr d e3 deputaţi 
care doresc renunţarea la serviciile hoteliere oferite de Hotel Bucureşti
- amânată


