
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                marţi, 13 aprilie 2010, ora 13.30 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 13,50. 
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 
şi domnul Valeriu Ştefan Zgonea – secretari, domnul Gheorghe Albu, 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 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: domnul Mihai Tudose – preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare, domnul Viorel Ştefan – preşedintele Comisei pentru 
buget, finanţe şi bănci, domnul Iulian Iancu (de la ora 14,20) – preşedintele Comisiei 
pentru industrii şi servicii, domnul Valeriu Tabără – preşedintele Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, domnul Marius 
Cristinel Dugulescu – vicepreşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, doamna Sulfina Barbu – preşedintele Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, domnul 
Victor Paul Dobre – preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, doamna 
Rodica Nassar – preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie, domnul Cristian-
Sorin Dumitrescu – preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 
doamna Raluca Turcan (de la ora 14,10) – preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă, domnul Daniel Buda – preşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, domnul Costică Canacheu – preşedintele Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, doamna Luminiţa Iordache – secretar 
al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, domnul Iustin-
Marinel Cionca-Arghir – preşedintele Comisiei pentru regulament, domnul Valerian 
Vreme – vicepreşedinte al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 
doamna Cristina-Ancuţa Pocora – preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi, domnul Valentin Adrian Iliescu (de la ora 14,40) – şeful 
Departamentului 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, şi domnul Paul Călin Botez – consilier 
Cancelarie Preşedinte. 

  
 
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta 

au fost adoptate următoarele decizii: 
 
 

       1. Întâlnirea membrilor Biroului permanent cu liderii grupurilor parlamentare şi 
preşedinţii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

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, la I B, BPI 260/2010 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

 5. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere 
ale Parlamentului  
- la Birourile permanente reunite 
 

 6. Solicitare din partea domnului deputat Claudiu Iulian Manda referitoare la 
cumulul calităţii de deputat cu funcţia de lector universitar la Universitatea 
Spiru Haret  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

7. Scrisoare din partea doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu şi domnului 
deputat Gabriel Gospodaru privind învoirea de la lucrările plenului şi ale 
comisiilor din data de 13 aprilie 2010  
- aprobată 
 

 8. Memorandum intern: Completarea listelor de dotări independente ale 
Centrului Internaţional de Conferinţe pe anul 2010  
- amânat 
 

 9. Memorandum intern: Plata cotizaţiei pe anul 2010 către Consiliul 
Internaţional al Arhivelor  
- aprobat 
 



     10. Memorandum intern: Solicitarea Primăriei Municipiului Bucureşti şi a 
Companiei D&D East Entertainment referitoare la organizarea concertului 
AC/DC la Bucureşti  
- amânat 
 

     11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 

• Memorandum intern privind participarea la lucrările Conferinţei 
Preşedinţilor de Parlament din statele membre ale Procesului de 
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) – (Istanbul, 3 - 5 mai 2010) 
– Participă domnul deputat Mircea Duşa (PSD+PC). 

- aprobat 
 

• Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru mediu, 
agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 7 aprilie 2010)  

- aprobată 
 

     12. Raportul anual privind progresele realizate de România în vederea atingerii 
obiectivelor de referinţă din cadrul Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare, transmis de domnul Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei  
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru informare 
 

     13. Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, referitoare la proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL.x 158/2010).  
- aprobată 
 

 


