
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                marţi, 23 februarie 2010 

                                     (după votul final) 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 13,10. 

              Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase.   
Au participat: domnul Ioan Oltean (de la ora 13.14), domnul Adrian 

Năstase (până la ora 13.58), domnul Mircea Duşa, domnul Ludovic Orban (de la ora 
13.15) – vicepreşedinţi; domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi şi 
domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari; domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-
Ştefan  Motreanu (de la ora 13.14) şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Mircea-
Nicu Toader (până la ora 13.55), domnul Petru Călian (de la ora 13.55) – Grupul 
parlamentar al PD-L, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al 
PNL, domnul Olosz Gergely – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor 
Ganţ – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi domnul Gheorghe Barbu – 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – şeful Departamentului pentru 

Relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – 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 Diana Postică, doamna Raluca Boboc, 
domnul Paul Călin Botez – 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 IIA,BPI 57/2010 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 



4. Solicitare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul Grupului 
parlamentar al PD-L, referitoare la programarea unei dezbateri politice, în 
temeiul art. 180 alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
- aprobată, luni, 1 martie 2010, ora 16:00 
 

5. Solicitare din partea unui grup de deputaţi, în calitate de iniţiatori, de retragere a 
Propunerii legislative privind transmiterea către Consiliul Local al sectorului 2 
din Municipiul Bucureşti, a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în 
domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „ Apele 
Române”  
- se transmite la Senat 
 

6. Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO de a fi sesizată cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea 
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”(PLx nr. 586/2009), spre analiză şi avizare  
- respinsă, tardivă 
 

7. Solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în vederea formulării de către Camera Deputaţilor a cererii de 
urmărire penală a doamnei Monica Iacob-Ridzi, fost ministru  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

8. Informare din partea domnului deputat Marin Bobeş, referitoare la decizia de a 
continua activitatea parlamentară ca membru al Grupului parlamentar al PD-L  
- s-a luat act 
 

9. Informări din partea domnilor deputaţi Culiţă Tărâţă şi Ioan Munteanu, 
deputaţi independenţi în Parlamentul României 
- s-a luat act 
 

10. Scrisoare din partea domnului Valentin Adrian Iliescu, şeful Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul  
- s-a retras 
 

 11. Memorandum Intern: Bugetul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Legea nr. 
11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010  
- aprobat 
 

12. Memorandum Intern: Modificarea unui articol din Regulamentul concediului de 
odihnă şi al altor concedii acordate funcţionarului public parlamentar din 
serviciile Camerei Deputaţilor, pentru corelarea acestuia cu prevederile OUG 
nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte 
măsuri în domeniul bugetar  
- amânat 



13. Memorandum Intern: Aprobare condiţie specifică pentru ocuparea temporară a 
unor funcţii publice parlamentare de conducere vacante din cadrul Direcţiei 
generale pentru dezvoltare, Departamentului administrativ, infrastructură şi 
întreţinere, Direcţiei pentru transporturi şi Direcţiei afaceri interne  
- aprobat 
 

14. Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea, privind modificări în 
componenţa comisiilor permanente  
- amânată 
 

15. Solicitare din partea domnului deputat Daniel Geantă referitoare la acordarea 
unor zile de concediu  
- aprobată 
 

16. Memorandum Intern: Solicitarea din partea domnului deputat Nicolae Păun, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale referitoare la organizarea unui concert cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paşti  
- aprobat 
 

17. Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul 
2009  
- se transmite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
 

18. Memorandum Intern: Tematica pentru propunerile proiectelor societăţii civile ce 
pot fi finanţate prin Programul „Parteneriat cu societatea civilă”, în prima 
sesiune a anului 2010  
- aprobat 
 

19. Scrisoare din partea domnului Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului 
Concurenţei referitoare la Raportul de investigaţie pentru analizarea pieţei 
imobiliare şi serviciilor conexe  
- se trimite: Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; Comisiei pentru industrii şi 
servicii; Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice; Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
 

20. Scrisoare din partea domnului deputat Florin Postolachi referitoare la 
desfăşurarea unei şedinţe solemne a Camerei Deputaţilor în data de 2 martie 2010 
- declaraţie politică, marţi, 2 martie 2010, la începutul şedinţei în plen de la ora 10:00 
 

21. Memorandum intern: Solicitare din partea Oficiului Român pentru Adopţii 
privind organizarea campaniei de promovare a adopţiei naţionale  

- aprobat 
 
 



22. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea cu tema „Din Bruxelles 

către oraşele noastre: Planul de acţiune la toate nivelele – care sinergii sunt 
posibile”? (Bruxelles, 23 martie 2010). – Participă doamna deputat Mihaela 
Ioana Şandru (PD-L) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunile Comisiei pentru 
problemele sociale, sănătate şi familie şi Comisiei pentru migraţii, refugiaţi 
şi populaţie ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 29-31 
martie 2010). – Participă domnii deputaţi: Cezar Preda (PD-L), Mihai 
Tudose (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL) şi doamna director Nadia Ionescu  
secretara  delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în Turcia a delegaţiei Comisiei pentru afaceri 
europene a Parlamentului României, conduse de domnul deputat Viorel 
Hrebenciuc, preşedintele comisiei (22-24 martie 2010). – Participă domnii 
deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PSD+PC), Tudor Alexandru Chiuariu (PNL), 
Nicuşor Păduraru (PD-L) şi doamna Marina Brucher consilier 
parlamentar la comisie. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la seminarul şi vizita Adunării Uniunii 
Europene Occidentale (AUEO) (Madrid, Sevilla, 11-12 martie 2010). – 
Participă domnii deputaţi Florin Pâslaru (PSD+PC) şi Angel Tîlvăr 
(PSD+PC).  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind vizita în Slovacia a delegaţiei Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, conduse 
de doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, preşedintele comisiei,(2-5 
martie 2010). – Participă doamna deputat Cristina–Ancuţa Pocora (PNL), 
domnul deputat Ciprian-Florin Luca (PSD+PC), domnul deputat 
Constantin Severus Militaru (PD-L) şi doamna Oana Tătaru expert 
parlamentar, secretarul delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene 
a Parlamentului României la Conferinţa Preşedinţilor organelor 
specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC (Madrid, 4-5 
februarie 2010).  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Prezidiului Consiliului 
Internaţional al conaţionalilor ruşi care trăiesc în străinătate (Moscova, 7-
12 februarie 2010).  

- aprobată 



23. Scrisoare din partea domnului deputat Kötö Joszef referitoare la instituirea 
„Diplomei de excelenţă” propusă pentru românii din Diaspora  
- amânată 
 

24. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
desfăşurarea şedinţei comune cu Comisia similară de la Senat, în paralel cu 
plenul Camerei Deputaţilor din zilele de 1 şi 2 martie 2010  
- aprobată 
 

25. Memorandum intern: Acţiunea Expoziţie concurs - "Mărţişoare, 
mărţişoare"  
- aprobat 
 

 


