
 
 

SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                         luni, 1 februarie 2010, ora 13. 00 
 

Şedinţa a început la ora 13,15. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: doamna Daniela Popa (până la ora 13,30), domnul Ioan 

Oltean, domnul Adrian Năstase şi domnul Ludovic Orban (de la ora 13,23) – 
vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, domnul 
Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul 
Gheorghe Albu, domnul Nicolae Bănicioiu (de la ora 13,21) şi domnul Dan-Ştefan 
Motreanu – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, 
doamna Aurelia Vasile  – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul 
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (de la ora 13,25) şi domnul Gheorghe-
Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – 
Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian (de la ora 13,45) – 
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – 
reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi, şi domnul Gheorghe Barbu – 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

 

Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – secretar de stat la 
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – 
secretar general adjunct, 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 Nicoleta Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, 
domnul Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela 
Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc, doamna Diana 
Postică, domnul Paul Călin 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. Scrisoare din partea domnului Emil Boc, prim-ministru 
- declaraţia va fi prezentată în plenul Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 
02.02.2010, ora 10:00 

2. Ordinea de zi şi programul de lucru al Camerei Deputaţilor pentru ziua de 
luni, 1 februarie 2010  
- aprobată, cu modificări 



3.  Demisia doamnei deputat Daniela Popa din Parlamentul României  
- la plen 
 

4. • Scrisoare din partea Biroului Electoral Central, referitoare la 
procesul verbal privind rezultatele finale la alegerile parţiale din 
Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 din 
Circumscripţia Electorală nr. 42 – Municipiul Bucureşti din data 
de 17 ianuarie 2010 

- la plen  
 

 • Scrisoare din partea domnului Radu Stroe, referitoare rezultatele 
finale la alegerile parţiale din Colegiul uninominal pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor nr. 1 din Circumscripţia Electorală nr. 42 – 
Municipiul Bucureşti din data de 17 ianuarie 2010 

- la plen 
 

5. Informări din partea unor deputaţi, privind modificări în componenţa  
grupurilor parlamentare 
- la plen 
 

6 Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
domnului Mihai Cristian Apostolache  privitoare la cumulul funcţiei 
didactice cu calitatea de deputat  
- se transmite domnului deputat Mihai Cristian Apostolache 
 

7. Solicitare din partea domnului deputat Victor Paul Dobre, preşedintele 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, referitoare la desfăşurarea 
activităţii comisiei pe perioada vacanţei parlamentare în zilele de 26, 27, 
28 ianuarie 2010  
- aprobată 
 

8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe, aprobate de către 
membrii Biroului permanent care au asigurat permanenţa în perioada 
vacanţei parlamentare: 

 • Memorandum intern: privind participarea la prima parte a 
Sesiunii ordinare 2010 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Strasbourg, 25-29 ianuarie 2010). – Participă doamna 
deputat Maria Stavrositu (PD-L) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la vizita Comisiei de 
apărare şi securitate a AP NATO în Statele Unite ale Americii 
(Washington, Tampa, 25-29 ianuarie 2010). – Participă domnul 
deputat Georgian Pop (PSD-PC) 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern: privind participarea la prima parte a 
Sesiunii ordinare 2010 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) (Strasbourg, 25-29 ianuarie 2010). – Participă 
doamna deputat Adriana Săftoiu (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la aniversarea a 65 de 
ani de la eliberarea din lagărele de concentrare de la Auschwitz-
Birkenau (Cracovia, 26-27 ianuarie 2010). – Participă domnii 
deputaţi Vainer Aurel şi Nicolae Păun (Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale )  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind conferinţa interparlamentară 
privind creşterea responsabilităţii statelor membre ale UE faţă de 
fondurile Uniunii Europene (Haga, 28-29 ianuarie 2010). – 
Participă domnii deputaţi Cătălin Ioan Nechifor şi Vasile Popeangă 
(PSD+PC) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind reuniunea preşedinţilor Conferinţei 
organelor specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC 
(Madrid, 4-5 februarie 2010). – Participă domnul deputat Viorel 
Hrebenciuc (PSD+PC)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la lucrările Conferinţei 
internaţionale anuale a Adunării Interparlamentare privind 
Ortodoxia (AIO) (Tripoli, Liban, 9-12 februarie 2010). – Participă 
domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu (PSD+PC) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea 
internaţională organizată de Adunarea Parlamentară a 
Mediteranei cu privire la Procesul de pace din Orientul Mijlociu 
(Malta,11-12 februarie 2010). – Participă domnul deputat Andrei 
Dominic Gerea (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind conferinţa regională „Traficul de 
fiinţe umane” (Londra, 22-23 februarie 2010). – Participă doamna 
deputat Csilla-Maria Peto (UDMR) 

- aprobat 
 
 



 • Memorandum intern: privind reuniunea UIP cu tema „Rolul 
parlamentarilor în respectarea drepturilor femeilor la 15 ani după 
Beijing” (New York, 2 martie 2010). – Participă domnul deputat 
Gheorghe Firczak (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la Reuniunea comună a 
Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi familie a A.P.C.E. cu 
UNICEF (Florenţa, 5 martie 2010). – Participă domnii deputaţi Cezar 
Preda ( PD-L) şi Mihai Tudose (PSD+PC)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind cea de-a 122-Adunare a Uniunii 
Interparlamentare şi reuniunile asociate (Bangkok, Thailanda, 26 
martie – 1 aprilie 2010). – Participă domnii deputaţi Ioan Munteanu 
(PSD+PC), Ionel Palăr (PNL), Mircia Giurgiu (PD-L), Ioan Stan 
(PSD+PC), Vasile Mocanu (PSD+PC) şi doamna deputat Carmen 
Axenie (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea Prezidiului 
Consiliului Internaţional al conaţionalilor ruşi care trăiesc în străinătate 
(Moscova, 7-12 februarie 2010). – Participă domnul deputat Miron 
Ignat (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la Misiunea de observare a 
celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Ucraina (Ucraina, 6-
8 februarie 2010). – Participă domnul deputat Petru Movilă (PD-L) şi 
doamna deputat Cristina Elena Dobre (PD-L)  

- aprobat 
 • Memorandum intern: privind participarea doamnei deputat Raluca 

Turcan, Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă, la ceremonia de inaugurare a statutului de capitală 
europeană culturală a oraşului Istanbul, Republica Turcia, 16 ianuarie 
2010  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea domnului deputat Aledin 
Amet la ceremonia de inaugurare a statutului de capitală europeană 
culturală a oraşului Istanbul, Republica Turcia, 16 ianuarie 2010  

- aprobat 
 

 
 


