
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                luni, 22 martie 2010, ora 13.00 
 

 
 

 
 Şedinţa a început la ora 13.15.  
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, Sever Voinescu-Cotoi, Mihai Alexandru 
Voicu – secretari; Nicolae Bănicioiu, Seres Denes – chestori;  Mircea-Nicu Toader – 
PD-L; Anghel Stanciu – PSD, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu – PNL, 
Olosz Gergely (până la ora 13.40) Erdei Doloczki Istvan (de la 13.40) – UDMR, 
Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Vasile 
Soporan – reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi şi Gheorghe Barbu, 
secretar general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnul Valer Dorneanu, doamna Ileana Maria Luncan – secretari 
generali adjuncţi; Nicolae Vasilescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, 
domnul Gabriel Cătălin Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe 
Popescu, Adriana Simion – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna 
Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, Constantin Bantaş – 
Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice, doamna Raluca Boboc, doamna Diana Postică, Răzvan Prişcă – consilieri 
Cancelaria Preşedintelui. 

 
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta 

au fost adoptate următoarele decizii: 
 
 

       1. Propuneri cu privire la timpul maxim afectat pentru dezbaterea moţiunii simple 
iniţiate de 52 de deputaţi (Grupul parlamentar al PSD+PC)  
- aprobate, fără limită de timp la pct. 1 
 

2. Propuneri cu privire la timpul maxim afectat pentru dezbaterea moţiunii 
simple iniţiate de 54 de deputaţi (Grupul parlamentar al PNL)  
- aprobate, fără limită de timp la pct. 1  
 

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

4. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 



5. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, pentru BPI 161/2010 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

6. Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia sistemelor de 
irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare  
- la plenul de săptămâna viitoare 
 

7. Solicitare din partea unui număr de 55 de deputaţi de înfiinţare a unei 
comisii parlamentare de anchetă  
- la plenul de săptămâna viitoare 
 

8. Solicitare din partea domnului Varujan Pambuccian, liderul Grupului 
parlamentar al minorităţilor naţionale referitoare la organizarea unei 
manifestări culturale pe data de 11.05.2010 
- aprobată 
 

9. Scrisoare din partea Comisiei pentru afaceri europene – Grupul pentru 
combaterea traficului de persoane referitoare la organizarea unei runde de 
audieri la Parlamentul României  
- amânată 
 

     10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: privind participarea la „Masa rotundă privind 

educaţia în spiritul parteneriatului pentru cetăţenie şi drepturilor 
omului”, organizată de Consiliul Europei (Paris, 15 aprilie 2010). – 
Participă doamna deputat Maria Stavrositu (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la lucrările Subcomisiei 
pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 14 
aprilie 2010). – Participă domnul deputat Tudor Panţîru (PSD+PC)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de-a doua parte a 
Sesiunii ordinare 2010 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Strasbourg, 26-30 aprilie 2010). – Participă domnii deputaţi : Cezar 
Preda (PD-L), Adrian Năstase (PSD+PC), Mihai Tudose (PSD+PC), 
Relu Fenechiu (PNL), Florin Anghel (PD-L), doamna deputat Maria 
Stavrositu (PD-L), doamna director Nadia Ionescu şi Alina Ilie 
funcţionar parlamentar.  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la un stagiu de pregătire la 
Colegiul NATO (Roma, 3-7 mai 2010). – Participă domnul deputat 
George Scutaru (PNL). 

-aprobat 



 • Memorandum intern: privind participarea la lucrările Comisiei 
pentru mediu, agricultură, probleme locale şi regionale şi ale 
Subcomisiei pentru democraţie locală şi regională ale Adunării 
Parlamentare a consiliului Europei (Paris, 7 aprilie 2010). – Participă 
domnii deputaţi Cezar Preda (PD-L), Attila Bela Ladislau Kelemen 
(UDMR) şi doamna Alina Ilie funcţionar parlamentar . 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de-a XXIII-a 
reuniune a Adunării regionale Europa din cadrul Adunării 
Parlamentare a Francofoniei (APF) (Erevan, Armenia, 3-7 mai 2010). 
– Participă doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu (PD-L).  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la Reuniunea Top 100 cei 
mai activi parlamentari din cadrul celei de-a 10-a Reuniuni 
interparlamentare a energiei regenerabile (IPM 10), organizată de 
EUFORES (Madrid, 16 aprilie 2010)  

- amânat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea domnului deputat Victor 
Socaciu la Sesiunea Consiliului Executiv al UNESCO (Paris, 8-15 
aprilie 2010)  

- nu a fost aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în România a unei delegaţii a 
Comisiei de cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a 
Parlamentului Republicii Moldova (19-21 aprilie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în România a unei delegaţii a 
Comisiei pentru agricultură, mediu şi protecţia naturii din Consiliul 
Naţional al Republicii Slovace, în perioada 19-21 aprilie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în România a unei delegaţii a 
Comisiei comune pentru control european a Parlamentului Irlandei, 
conduse de domnul John Perry, preşedintele comisiei (20-22 aprilie 
2010)  

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru cultură, 
ştiinţă, educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi la 
Comisia Permanentă a APCE (Paris, 10-12 martie 2010)  

- aprobată 
 



 • Informare privind vizita în România a unei delegaţii parlamentare a 
Comisiei pentru politică socială a Camerei Deputaţilor a Republicii 
Cehe, conduse de domnul David Kafka, vicepreşedinte al comisiei (1-4 
martie 2010)  

- aprobată 
 

     11. Scrisoare din partea Asociaţiei Umanitare „Evlavie”, referitoare la o petiţie 
adresată de către aceasta Guvernului României 
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi la Comisia pentru egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi 
 

     12. Scrisoare din partea Primăriei comunei Merişani, referitoare la situaţia 
socială din comuna Merişani,  satul Malul Vinat 
- la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

     13. Memorandum intern: Aplicarea dispoziţiilor art.4 alin. (2) din Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a 
serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare  
- aprobat 
 

 


