SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
luni, 16 decembrie 2009, ora 9. 00

Şedinţa a început la ora 9,20.
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase,
preşedintele Camerei Deputaţilor.
Au participat: domnii Dumitru Pardău, Sever Voinescu-Cotoi,
Valeriu Ştefan Zgonea, – secretari, domnii: Gheorghe Albu, Nicolae
Bănicioiu, Seres Denes – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul
parlamentar al PD-L, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul
parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul
parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar
al minorităţilor naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general
al Camerei Deputaţilor.
Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu - ministru pentru relaţia
cu Parlamentul, domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct,
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 public.
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta
au fost adoptate următoarele decizii:
1.

Proiect de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul
2010
- amânat

2.

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor
- aprobat

3.

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor
- aprobată

4.

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor
- aprobată, nu au fost aprobate solicitările de procedură de urgenţă; la BPI
971/15.12.2009, fond: Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, aviz: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

5.

Solicitare din partea domnului senator Gheorghe David, referitoare la
retragerea semnăturii în calitate de iniţiator la “Propunerea
Legislativă privind reproducerea umană asistată medical”
(L407/2009)
- s-a luat act

6.

Avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra
memorandumului intern cu tema „Verificarea respectării principiilor
subsidiarităţii şi proporţionalităţii pentru propunerea pentru un
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti şi a actelor autentice în materie de succesiuni, precum şi
crearea unui certificat european de moştenitor”
- se trimite Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

7.

Memorandum intern: Alocarea unui spaţiu în incinta holului
principal – etaj S1, pentru o expoziţie de pictură cu vânzare (icoane pe
sticlă) în perioada 16-17 decembrie 2009
- aprobat

8.

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
• Programul de relaţii externe al Parlamentului României pentru
anul 2010
- aprobat
• Organizarea la Bucureşti a seminarului tematic pe probleme de
spaţiu şi a reuniunii secretarilor de delegaţie ai Conferinţei
interparlamentare europene privind spaţiul
- aprobată

• Contribuţia financiară a Camerei Deputaţilor la bugetul
programului IPEX (Interparlamentary EU Information
Exchange/Schimbul inter-parlamentar de Informaţii privind
UE)
- aprobată
• Informare privind participarea la cea de-a XII-a ediţie a
Micului Dejun European cu Rugăciune (Bruxelles, 1-2
decembrie 2009)
- aprobată
• Informare privind participarea la lucrările celei de-a 33-a
reuniune a Comisiei economice, comerciale, tehnologice şi
probleme de mediu şi la lucrările celei de a 33-a reuniune a
Comisiei pentru cultură, educaţie şi probleme sociale ale
Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării
Negre (APCEMN) (Thessaloniki, Grecia, 21-22.10.2009)
- aprobată
• Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru
migraţii, refugiaţi şi populaţie, Subcomisia pentru migraţii a
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Antalya, Turcia,
12-13 noiembrie 2009)
- aprobată
• Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru
afaceri europene a Parlamentului României la Reuniunea
Parlamentară Comună „Construind o Europă a Cetăţenilor –
Programul Stockholm 2010-2014-Dimensiunea parlamentară a
Spaţiului de libertate, securitate şi justiţie” (Bruxelles, 16-17
noiembrie 2009)
- aprobată
• Informare privind participarea la cea de a V-a Conferinţă a
Comisiilor de integrare europeană din parlamentele statelor
care participă la procesul de stabilizare şi asociere din sud-estul
Europei – COSAP (Belgrad, 23-24 noiembrie 2009)
- aprobată

• Informare privind participarea la lucrările Grupului de lucru
pentru amendarea Regulamentului de Proceduri al Adunării
Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre
(APCEMN) (Istanbul, 29-30.09.2009)
- aprobată

