
 
 

                                                         SINTEZA 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

miercuri, 5 mai 2010, 
                                          (după votul final) 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 13,55. 
Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor. 
Au participat: domnul Mircea Duşa şi domnul Ludovic Orban – 

vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, domnul Valeriu 
Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu şi 
domnul Seres Denes – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader (de la ora 14,00) – Grupul 
parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al Alianţei Politice 
PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu - Grupul parlamentar al PNL, domnul 
Erdei Doloczki Istvan – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – 
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, domnul Nicolae Vasilescu – şef 
Departament 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 Laura Nicoleta 
Riteş – Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş – 
 Serviciul pentru lucrări în comisii,  şi doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice şi protocol.  

 

 
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 
 

 
 

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  2. 
- aprobată, cu modificări 
 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

4. Scrisoare din partea domnului deputat Călin Popescu Tăriceanu, liderul 
Grupului parlamentar al PNL, referitoare la modificarea componenţei 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
- la plen 
 



 5. Memorandum intern – Activităţi aniversare prilejuite de sărbătorirea Zilei 
Independenţei de Stat a României şi a Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor 
Unite în cel de-al Doilea Război Mondial  
- aprobat, participă domnul vicepreşedinte Ludovic Orban 
 

 6. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Zoicaş de a redeveni 
membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
- la plen 
 

7. Scrisoare din partea doamnei Laura Codruţa Kovesi, procuror General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la 
participarea procurorilor la audierile organizate în cadrul Grupului pentru 
combaterea traficului de persoane  
- s-a luat act 
 

8. Scrisoare din partea Societăţii de Scleroză Multiplă din România, 
referitoare la organizarea unui eveniment în plenul Parlamentului României 
- amânată 
 

9. Scrisoare din partea domnului Horia Dorin Uioreanu, preşedintele Comisiei 
permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 
UNESCO, privind participarea la lucrările Forumului parlamentarilor 
Americii Latine şi Caraibelor pentru Educaţie (FLACPED) 
- aprobată, numai motivarea absenţelor 
 

     10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern privind participarea la cea de a şasea reuniune a 

Parteneriatului Parlamentar Asia – Europa (Bruxelles, 30 mai – 1 
iunie 2010). – Participă doamna Roberta Alma Anastase preşedinta 
Camerei Deputaţilor şi domnul Ionuţ Lăcustă 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Congresului Puterilor Locale al Consiliului Europei (Bucureşti, 25 
mai 2010)  

- aprobat 
 
 

 • Memorandum intern privind participarea la Conferinţa preşedinţilor 
parlamentelor din statele membre ale Consiliului Europei şi la 
reuniunea secretarilor generali ai parlamentelor statelor membre ale 
Consiliului Europei (Limassol, Cipru, 11 – 22 iunie 2010)  

- aprobat 
 
 



 • Informare privind participarea la Conferinţa internaţională 
ştiinţifico-practică cu tema „Credincioşii ortodocşi de rit vechi. 
Tradiţii spirituale şi culturale” (Chişinău, 23 – 25 aprilie 2010)  

- aprobată, în condiţiile din stenogramă 
 

 • Informare privind participarea la Dezbaterea-Masă rotundă pe tema 
„Către un Sistem European comun de Azil: studiu asupra unor 
chestiuni orizontale” (Bruxelles, 26 aprilie 2010)  

- aprobată 
 

 


