
 
 

SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                           miercuri, 8 februarie 2010, ora 14.00 
 

 
 

           
Şedinţa a început la ora 14,15. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Adrian Năstase şi domnul 

Mircea Duşa – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-
Cotoi, domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, 
domnul Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres Denes – 
chestori, domnul Viorel Hrebenciuc  – Grupul parlamentar al Alianţei Politice 
PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, 
domnul Olosz Gergely – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – 
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – 
reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi, şi domnul Gheorghe Barbu – 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul 

Valer Dorneanu – secretar general adjunct, domnul Nicolae Vasilescu – şef 
Departament Legislativ, domnul Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – 
Departamentul Secretariatului tehnic, domnul Andrei Zugravu 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 Diana Postică, domnii: Paul Călin Botez şi 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. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

3.  Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, la pct.IA,BPI 28/2010 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 



4. Solicitare din partea domnului deputat Relu Fenechiu, preşedinte al Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, referitoare la PL-x nr.7/2010, PL-
x nr.10/2010 şi PL-x nr.13/2010 
- aprobată 
 

5. Scrisoare din partea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, referitoare la aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor  de 
concesiune de servicii 
- scrisoare de răspuns adresată doamnei Cristina Trăilă, preşedintele Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
 

6. Solicitare din partea Consiliului Economic şi Social, referitoare la întâlnirea 
membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu membrii biroului 
executiv C.E.S.  
- întâlnirea va avea loc luni, 15.02.2010,ora 13.00 în sala de şedinţe a Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor 
 

7. Apel din partea Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” referitoare la 
introducerea taxei pe tranzacţiile financiare 
- la casetele deputaţilor 
 

8. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Albu, referitoare la acordarea 
unui concediu pe perioada 02.02.2010 - 03.02.2010 
- aprobată 
 

9. Solicitare din partea domnului deputat Korodi Attila, preşedintele Comisiei 
pentru politică externă, referitoare la neparticiparea la lucrările în Plen în data de 
09.02.2010 a membrilor acesteia 
- aprobată 
 

10. Informare din partea domnului deputat Dan Păsat, privind activarea sa ca 
membru al Grupului Parlamentar al Partidului Democrat – Liberal din data de 
04.02. 2010 
- s-a luat act 
 

11. Informare din partea domnului deputat Ioan Damian, deputat independent în 
Parlamentul României 
- s-a luat act 
 

12. Scrisoare din partea Ministerului Afacerilor Externe, referitoare la sinteza 
privind tratatele la nivel de stat şi guvernamental semnate, ratificate, aprobate 
- la casetele deputaţilor 
 

13. Memorandum intern: Propuneri de abonamente la unele publicaţii legislative 
pentru anul 2010  
- aprobat - memorandumul este refăcut potrivit discuţiilor din Biroul permanent  
 



14. Solicitare din partea domnului deputat Gabriel Vlase, preşedintele Comisiei 
speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului asupra activităţii SIE, privind intrarea în parcul auto al Camerei 
Deputaţilor a unui autoturism   
- aprobată 
 

15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru apărare 

şi securitate, Comisiei politice şi Comisiei pentru economie şi securitate ale 
AP NATO (Bruxelles, 14-16 februarie 2010) şi la reuniunea OCDE (Paris, 
17-18 februarie 2010). – Participă domnii deputaţi: Sever Voinescu–Cotoi 
(PDL), William Brînză (PDL), Doru Frunzulică (PSD+PC), Adrian 
Scutaru (PNL), Ion Mocioalcă (PSD+PC) şi doamna consilier Irina Bojin 
secretarul delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la conferinţa regională „Traficul de 
fiinţe umane” (Londra, 22-23 februarie 2010). – Participă domnii deputaţi: 
Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC), Angel Tîlvăr (PSD+PC) şi doamna 
Daniela Rodica Georgian secretara delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru cultură, 
ştiinţă şi educaţie, ale Biroului şi Comisiei permanente ale Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 10-12 martie 2010). –  Participă 
domnii deputaţi: Cezar Preda (PD-L), Petru Călian (PD-L), Florin Anghel 
(PD-L) şi doamna director Nadia Ionescu secretara delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru probleme 
juridice şi drepturile omului şi ale Comisiei de monitorizare ale Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 16-17 martie 2010). – Participă 
domnii deputaţi: Adrian Năstase (PSD+PC), Petru Călian (PD-L), Tudor 
Panţîru (PSD+PC) şi doamna consilier Irina Stupar. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei Comisiei 
pentru politică externă şi integrare europeană a Parlamentului Republicii 
Moldova (8 februarie 2010) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita oficială în Belgia a delegaţiei Grupului 
parlamentar de prietenie cu Belgia din Parlamentul României (23-26 
februarie 2010).- Participă domnii deputaţi: Adrian Năstase  (PSD+PC), 
Mircea Duşa (PSD+PC) şi Marton Arpad-Francisc (UDMR). 

- aprobat 



 • Memorandum intern: Vizita oficială în R. Macedonia a delegaţiei Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor (23-26 
februarie 2010). – Participă domnii deputaţi: Cătălin Croitorul  (PD-L), 
Mihai Radan (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Anghel 
Stanciu (PSD+PC), Anna-Lili Farkas (UDMR) şi doamna consilier 
Carmen Gulin secretara delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în România a delegaţiei Comisiei pentru 
politică socială a Camerei Deputaţilor din Republica Cehă, în perioada – 4 
martie 2010 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea extraordinară a Secretarilor 
generali de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene (7 
decembrie 2009).  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la conferinţa interparlamentară 
„Îmbunătăţirea responsabilităţilor naţionale în utilizarea fondurilor UE” 
(Haga, Olanda, 28-29 ianuarie 2010).  

- aprobată 
 
 


