
 

 
                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 31 mai 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 (de la ora 14,25 

până la ora 14,55), domnul Mircea Duşa şi domnul Ludovic Orban – vicepreşedinţi, 
domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 14,25 până la ora 
14,55) şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul 
Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres Denes – chestori, 
domnul Mircea-Nicu Toader (de la ora 14,40 până la ora 15,00) şi domnul Petru 
Călian (până la ora 14,40) – Grupul parlamentar al PD-L, domnul Anghel Stanciu 
(până la ora 14,55) – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul 
Gheorghe-Eugen Nicolăescu - Grupul parlamentar al PNL, domnul Olosz Gergely – 
Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului deputaţilor 
independenţi, 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 – 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, doamna Dana Bigan – Serviciul pentru 
lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, 
doamna Raluca Boboc şi 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. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

2. Propuneri cu privire la timpul maxim afectat pentru dezbaterea Moţiunii 
simple iniţiate de 51 de deputaţi  
- aprobate 
 

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



4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, pentru BPI 526/2010 şi BPI 537/2010 s-a aprobat procedura de 
urgenţă 
 

 5. Scrisoare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare 
la amânarea dezbaterii în plenul Camerei Deputaţilor a unor iniţiative 
legislative înscrise pe ordinea de zi din săptămâna 31 mai – 4 iunie 2010  
- aprobată 
 

 6. Scrisoare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă, referitoare la iniţiativele legislative (Pl-x 209/03.05.2010), (Pl-x 
210/03.05.2010), (Pl-x 211/03.05.2010), (Pl-x 212/03.05.2010), (Pl-x 213/2010), 
(Pl-x 216/03.05.2010), (Pl-x 218/03.05.2010), (Pl-x 219/03.05.2010) 
- aprobată 
 

7. Memorandum intern: Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri 
europene a Parlamentului României  
- aprobat 
 

 8. Comunicare din partea domnului deputat Varujan Pambuccian, liderul 
Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, privind modificarea 
componenţei  nominale a unei comisii permanente 
- la plen 
 

 9. Scrisoare din partea domnului deputat Longher Ghervazen privind 
efectuarea a 4 zile de concediu în perioada 31 mai – 3 iunie 2010  
- aprobată 
 

     10. Scrisoare din partea doamnei judecător Florica Bejinaru, preşedintele 
Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la organizarea unei 
întâlniri între reprezentanţii Camerei Deputaţilor şi cei ai autorităţii 
judecătoreşti  
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci pentru un punct de vedere comun 
 

     11. Scrisoare din partea domnului Alexandru Sassu, Director general interimar 
al SRTv, referitoare la  situaţia în care se află Televiziunea Română  
- scrisoare doamnei deputat Raluca Turcan 
 

     12. Solicitare din partea domnului Alexandru Sassu, Director general interimar 
al SRTv  
- la Birourile permanente reunite 
 



     13. Scrisoare din partea domnului deputat Viorel Hrebenciuc, preşedintele 
Comisiei pentru afaceri  europene a Parlamentului României, referitoare la 
vizita în România a unei delegaţii a Comisiei pentru afaceri europene a 
parlamentului danez, în data de 9.06.2010 
- va participa domnul secretar Valeriu Zgonea 
 

     14. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern privind participarea la conferinţa „Noi calificări 

pentru noi locuri de muncă – măsuri pentru relansarea Pieţei 
Europene a forţei de muncă” (Bruxelles, 30 iunie 2010). – Participă 
doamna deputat Claudia Boghicevici ( PD-L)  

- aprobat numai motivarea absenţelor 
 

 • Memorandum intern privind vizita la Atena a unei delegaţii a 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera 
Deputaţilor, conduse de domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele comisiei (7-9 iunie 2010)  

- amânat 
 

 • Informare privind participarea la lucrările reuniunii mixte a Biroului 
extins al APCEMN şi Comitetului Înalţilor Funcţionari ai ODEMN 
(Istanbul, Turcia, 29 martie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la conferinţa privind Strategia Uniunii 
Europene pentru zona Dunării (Ruse, Bulgaria şi Giurgiu, România, 
10-11 mai 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la Forumul parlamentar transasiatic 
cu tema „Dimensiunea euroasiatică a OSCE” (Almaty, Kazahstan, 14-
18 mai 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind deplasarea în Franţa şi Germania a domnului 
deputat Ovidiu Victor Ganţ, în perioada 16-24 mai 2010  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Camerei Deputaţilor la 
Conferinţa Preşedinţilor Parlamentelor Naţionale din statele membre 
ale Uniunii Europene (Stockholm, 14-15 mai 2010)  

- aprobată 
 



     15. Memorandum intern – Aprobarea unor măsuri de reducere a unor 
cheltuieli privind utilizarea parcului auto central al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

     16. Memorandum intern – Reducerea cheltuielilor cu telefonia mobilă pentru 
personalul Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

     17. Scrisoare din partea domnului deputat Varujan Pambuccian, liderul 
Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale  
- amânată 
 

     18. Scrisoare din partea domnului Titi Holban, deputat PNL, privind aprobarea 
unui concediu de 4 zile, în perioada 31 mai - 3 iunie 2010  
- aprobată 
 

     19. Scrisoare din partea doamnei deputat Liana Dumitrescu, privind aprobarea 
a 4 zile de concediu, în perioada 31 mai - 3 iunie 2010  
- aprobată 
 

     20. Memorandum intern: Reconfigurarea paginii de WEB a Camerei 
Deputaţilor  
- amânat 
 

     21. Notă privind înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a unui nou 
punct, referitoare la numirea unui judecător la Curtea Constituţională 
- aprobată 
 

     22. Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, privind participarea la evenimentul “Ziua 
Câmpului” în Insula Mare a Brăilei, în data de 2.06.2010   
- aprobată; numai microbuzele, fără combustibil 
 

     23. Pentru informare: 
 • Notă referitoare la proiectul de modificare a Directivei 2000/35/EC 

privind întârzierea la plata în tranzacţiile comerciale  
- se trimit Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României şi 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 

 • Notă privind implicaţiile Tratatului Lisabona pentru Politica 
Comercială Comună  

- se trimit Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României şi 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 



 • Notă privind Raportul Grupului de reflecţie asupra viitorului Uniunii 
Europene  

- se trimite Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României 
 

 • Sinteză a raportului lui Mario Monti către preşedintele Comisiei 
Europene,  Jose Manuel Barroso  

- se trimite Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României 
 


