
 

 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

miercuri, 2 iunie 2010, ora 12.50 
 

 

 
Şedinţa a început la ora 12.50. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnii Ioan Oltean, Adrian Năstase, Mircea Duşa, Ludovic 

Orban  – vicepreşedinţi; Dumitru Pardău, Valeriu Ştefan Zgonea, Mihai Alexandru 
Voicu – secretari; Gheorghe Albu, Nicolae Bănicioiu (de la ora 12.55), Dan Ştefan 
Motreanu, Seres Denes – chestori; Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-
L; Anghel Stanciu – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, Gheorghe-
Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL; Mate Andras-Levente – Grupul 
parlamentar al UDMR; Varujan Pambuccian (de la ora 13.00 până la ora 13.35), 
Ovidiu Victor Ganţ (de la ora 13.05) – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, 
Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi şi domnul 
Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

 
Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu (de la ora 13.05) – şeful 

Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – 
secretar general adjunct; Nicolae Vasilescu – şef Departament Legislativ; Georgică 
Tobă, Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului Tehnic; domnul Gheorghe 
Popescu, doamna Adriana Simion – 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, domnul Paul Călin 
Botez – consilieri Cancelaria Preşedintelui. 

 
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 
 

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

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor  
- aprobată, la pct. I, PL-x 322/2010 a fost retras 
 



4. Solicitare din partea domnului deputat Valeriu Tabără, preşedintele 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, referitoare la motivarea absenţelor de la lucrările plenului, în 
perioada 15 – 17.06.2010 
- aprobată 
 

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

6. Memorandum intern: Solicitare pentru organizarea unei expoziţii a 
Festivalului de Umor "Dictatorii rîsului"  
- aprobat, la nivel „P” 
 

7. Memorandum intern: Aplicarea dispoziţiilor art.44 alin(2) din Legea 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, republicată  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru a formula un punct de 
vedere până marţi, 8 iunie 2010, conform stenogramei 
 

8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern privind cheltuielile aferente organizării 

vizitei în România a delegaţiei Grupului parlamentar de prietenie 
Thailanda-România, în perioada 20-25 iunie 2010  

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la cursul privind noul concept 
strategic NATO desfăşurat la Colegiul de Apărare al NATO de la 
Roma (3-7 mai 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind primirea la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei 
(25 mai 2010)  

- aprobată 
 

9. Scrisoare din partea unui grup de deputaţi, în calitate de iniţiatori ai unei 
propuneri legislative, referitoare la retragerea semnăturilor de pe aceste 
proiecte  
- aprobată 
 
 
 
 
 



     10. Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, preşedintele României, 
referitoare la adoptarea Codului de procedură penală şi Codului de 
procedură civilă 
- s-a luat act 
                                                                                                            

     11. Hotărâre privind alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui C.N.C.D, 
transmisă de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării  
- s-a luat act 

 


