
 

 
                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
miercuri, 9 noiembrie 2011, ora 14.00 

(sau, după caz, la încheierea şedinţei în plen)  
 

 

 

Şedinţa a început la ora 14,10. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean (până la ora 14,15) şi domnul Marian 

Sârbu – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Mihai Alexandru Voicu şi 
domnul Niculae Mircovici – secretari, domnul Gheorghe Albu şi domnul Seres Denes 
– chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, doamna 
Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al PSD, domnul Adrian George Scutaru – 
Grupul parlamentar al PNL, şi domnul Mate Andras-Levente – Grupul parlamentar al 
UDMR. 

  
Invitaţi: domnul Gaspar Istvan – secretar general adjunct, domnul Marian 

Enache – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă şi doamna Cătălina 
Mănescu – 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, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru 
relaţii publice şi protocol, şi domnul Paul Călin Botez – 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. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

       3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, numai procedura de urgenţă solicitată de Guvern 
 

       4. Solicitare din partea grupurilor parlamentare PNL şi PSD privind înfiinţarea 
unei comisii de anchetă  
- amânată 
 



       5. Propunere din partea grupului parlamentar PD-L pentru funcţia de 
vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  
- s-a luat act 
 

       6. Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
referitoare la demararea măsurilor necesare pentru deblocarea Legii privind 
regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice (PL-x 229/2010/2011)
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

       7. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul Grupului 
parlamentar PD-L referitoare la solicitarea unui punct de vedere asupra 
procedurii legislative de urmat, în ceea ce priveşte Pl-x nr.680/2010 şi Pl-x 
103/2010 
- se trimite Nota Departamentului Legislativ 
 

       8. Scrisoare din partea domnului deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la Proiectul de Lege privind 
statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea (PL-x 562/2011) 
- la plen 
 

       9. Solicitare din partea domnului deputat Dan Motreanu privind acordarea unei 
zile de concediu cu plată, în data de 8.11.2011 
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea domnului deputat Constantin Dascălu privind acordarea 
unor zile de concediu, în perioada 24 – 27.11.2011 
- aprobată 
 

     11. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială privind punerea 
la dispoziţie sala „Drepturilor Omului”, în data de 14.11.2011 
- aprobată 
 

     12. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Zoicaş referitoare la vizita 
grupului folcloric „AM FOST Ş-OM FI” din Ieud - Maramureş, în data de 
14.11.2011 
- aprobată, la P1 în faţa sălii de plen a Camerei Deputaţilor 
 

     13. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

      • Memorandum intern privind participarea la cea de-a V-a ediţie a 
Forumului Mondial dedicat Ştiinţei (Budapesta, 17 – 19 noiembrie 
2011). – Participă doamna deputat Farkas Anna-Lili (UDMR) şi dl 
deputat Mircia Giurgiu (Fără apartenenţă la un grup parlamentar) 

- aprobat 



 • Memorandum intern privind participarea la cel de-al treilea 
simpozion anual pentru prevenirea traficului de persoane (Bruxelles, 
24 noiembrie 2011). – Participă domnul deputat Angel Tîlvăr (PSD) şi 
domnul director Andrei Mocearov 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea „Evaluarea 
indicatorilor cheie în Balcani” (Bruxelles, 30 noiembrie 2011). – 
Participă domnul deputat Dan  Radu Zătreanu ()  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Congresului 
Internaţional organizat cu ocazia bicentenarului Congresului Naţional 
al Republicii Chile (Santiago, Chile, 30 noiembrie – 3 decembrie 2011) 

- amânat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Grupului de lucru 
privind instituţionalizarea Dimensiunii Parlamentare a Procesului de 
Cooperare din Europa de Sud – Est (SEECP) (Belgrad, 4 noiembrie 
2011)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la cea de a şaptea Conferinţă a 
comisiilor parlamentare pentru supravegherea serviciilor de 
informaţii şi de securitate ale statele membre ale Uniunii Europene, 
Norvegia şi Elveţia (Berlin, 26 – 28 octombrie 2011)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la cea de a şaptea Conferinţă a 
comisiilor parlamentare pentru controlul asupra serviciilor de 
securitate şi informaţii din statele membre ale Uniunii Europene 
(Berlin, 27 – 28 octombrie 2011)  

- aprobată 
 

        • Informare privind participarea la a 11-a Reuniune interparlamentară 
pentru energia regenerabilă (Stockholm, 30 septembrie – 1 octombrie 
2011)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la ceremonii de marcare a 
"Aniversării a 20 de ani de independenţă a Republicii Azerbaidjan" 
(Baku, 23 – 24 septembrie 2011)  

- aprobată 
 



 • Informare privind participarea la lucrările Conferinţei ''Europa 
Carpaţilor'' organizată de Seim-ul Poloniei în contextul deţinerii de 
către Polonia a Preşedinţiei poloneze la Uniunea Europeană (Krynica, 
Polonia, 7 – 8 septembrie 2011)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea „Cum să ameliorăm 
furnizarea de energie prin consolidarea concurenţei, sisteme 
energetice mai inteligente şi dezvoltarea infrastructurii energetice” 
(Bruxelles, 24 mai 2011)  

- aprobată 
 

     14. Procese verbale ale Comisiei pentru buget,finanţe şi bănci asupra propunerii de 
Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce priveşte 
perioada sa de aplicare şi contingentul anual care poate beneficia de un nivel 
redus al accizei  
 - s-a luat act 
 

 


