
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                miercuri, 17 martie 2010 

                                     (după votul final) 
 

 
 
                 Şedinţa a început la ora 13,10. 

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

Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Mircea Duşa şi domnul Ludovic 
Orban – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi şi 
domnul Valeriu Ştefan Zgonea – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Nicolae 
Bănicioiu (de la ora 13,20), domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres Denes – 
chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, domnul Adrian 
Solomon – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Călin 
Constantin Anton Popescu-Tăriceanu – 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: doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul 
Valer Dorneanu – secretar general adjunct,  doamna Cătălina Mănescu şi domnul 
Georgică Tobă – 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 şi doamna Diana Postică – 
consilieri Cancelarie Preşedinte. 

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta 
au fost adoptate următoarele decizii: 

 
       1. Moţiunea simplă cu tema „ Şeitan, un tsunami PD-L care înghite salariile, 

pensiile şi locurile de muncă ale românilor”, iniţiată de un număr de 52 de 
deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei PSD+PC  
- se dezbate luni, 22.03.2010, ora 16:00 
 

2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

3. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 



4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

5. Scrisoare din partea domnului Valentin Iliescu, şeful Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul, referitoare la necesitatea adoptării, în regim 
de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în 
insolvenţă (PLx nr.594/2009)  
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 

6. Scrisoare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare prin care solicită încuviinţarea plenului Camerei Deputaţilor de 
a porni o anchetă privind funcţionarea şi funcţionabilitatea sistemului de 
asigurări din România  
- la plen 
 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare, referitoare la organizarea unei conferinţe cu denumirea 
„ASERIADA”  
- aprobată  
 

8. Memorandum intern: Măsuri pentru rentabilizarea activităţii de 
alimentaţie prin modificarea unor cote de adaos comercial şi remiza  
- aprobat 

9. Memorandum intern: Propuneri de promovare a Palatului Parlamentului şi 
de modificare a unui tarif  
- aprobat 
 

10. Scrisoare din partea Organizaţiei pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale 
„Trebuie”, referitoare la organizarea unei expoziţii cu vânzare de produse 
specifice Sărbătorilor de Paşti  
- aprobată 
 

 11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: privind participarea la vizita în Azerbaijan a 

Comisiei politice a AP NATO (12-14 aprilie 2010). – Participă domnii 
deputaţi Doru Frunzulică (PSD+PC) şi Adrian Scutaru (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de-a 42-a reuniune a 
„Micului Dejun cu Rugăciune Naţional” (14-16 aprilie 2010, Seul, 
Republica Coreea)  

- nu a fost aprobat 
 



 • Memorandum intern: privind participarea la Sesiunea Consiliului 
Executiv UNESCO (Paris, 29.03-1.04.2010). – Participă domnul 
deputat Daniel Bărbulescu (PD-L)  

- aprobat 
 

12. Cererea domnului deputat Mihail Boldea, referitoare la propunerea 
legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2002 
- s-a luat act 
 

13. Informarea doamnei deputat Carmen Moldovan, deputat independent în 
Parlamentul României 
- s-a luat act 
 

14. Informarea domnului deputat Cătălin Cherecheş, deputat independent în 
Parlamentul României 
- s-a luat act 
 

15. Memorandum intern: Organizarea unei expoziţii cu vânzare în cadrul 
evenimentului „Ouă de Paşti cu zâmbet de copil”  
- aprobat 
 

16. Memorandum intern: Solicitare aprobare sală C.A.Rosetti pentru 
desfăşurarea celui de-al doilea Congres European de Cadastru (6-7 mai 
2010) sub patronajul Comisiei de administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi al Comisiei juridice de disciplină şi 
imunităţi  
- aprobat 
 

 


