
                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 17 mai 2010, ora 14.00 
 

 
 

 
     Şedinţa a început la ora 14,10. 

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 
Camerei Deputaţilor. 

Au participat: domnul Ioan Oltean (de la ora 14,18), domnul Adrian 
Năstase, domnul Mircea Duşa şi domnul Ludovic Orban (de la ora 14,35) – 
vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, domnul 
Valeriu Ştefan Zgonea 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 – Grupul parlamentar al PD-L, 
domnul Viorel Hrebenciuc – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, 
domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (de la ora 14,20) şi domnul 
Horia-Dorin Uioreanu (până la ora 15,10) - 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 Valer Dorneanu – 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, domnul Constantin Bantaş 
–  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. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 



3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor  
- pe Ordinea de zi a plenului, săptămâna viitoare 
 

 5. Solicitare din partea doamnei deputat Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
referitoare la prelungirea termenelor de depunere a rapoartelor până la 
data de 30.06.2010 pentru un număr de 19 iniţiative 
- aprobată 
 

 6. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială privind 
sesizarea în fond cu Plx 297/2010, Plx 301/2010 şi Plx 302/2010  
- aprobată 
 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor de prelungire a termenului de depunere a raportului la Plx 
153/2010  
- aprobată 
 

 8. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii de întocmire a unui 
raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la 
Proiectul de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public şi 
privat (PL-x 299/10.05.2010)  
- aprobată 
 

 9. Scrisoare din partea domnului deputat Dan-Radu Zătreanu, referitoare la 
comunitatea românească de pe Valea Timocului, Serbia. 
- la Comisia pentru politică externă 
 

     10. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Grosaru, referitoare la 
compatibilitatea dintre funcţia de deputat şi cea de membru al C.N.C. al 
Uniunii Naţionale al Practicienilor în Insolvenţă din România 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

     11. Scrisoare din partea domnului Teodor Baconschi, Ministrul Afacerilor 
Externe, referitoare la proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii 
publice  
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
 



     12. Scrisoare din partea domnului Gheorghe Naghiu, preşedintele Confederaţiei 
Patronatului Român, privind desemnarea preşedintelui Consiliului 
Economic şi Social 
- la Birourile permanente reunite 
 

     13. Scrisoare din partea Patriarhiei Române privind înlocuirea 
reprezentantului Patriarhiei Române la Parlamentul României şi în cadrul 
Grupului de rugăciune creştin interconfesional  
- s-a luat act; se trimite la Grupul de rugăciune 
 

     14. Memorandum intern: Solicitarea Comisiei de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională  
- aprobat 
 

     15. Memorandum intern: Solicitarea Comisiei pentru politică externă  
- aprobat 
 

     16. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea preşedinţilor 

grupurilor parlamentare afiliate la Grupul Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European (Madrid, 1-2 
iunie 2010). – Participă domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PSD+PC) 

- domnul deputat Viorel Hrebenciuc a renunţat la deplasare 
 

 • Memorandum intern privind participarea la cel de al treilea Forum al 
Alianţei Civilizaţiilor (Rio de Janeiro, 27-29 mai 2010). – Participă 
domnul Teodor Baconschi ministrul afacerilor externe şi domnul 
deputat Aledin Amet (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale)  

- nu a fost aprobat 
 

 • Memorandum intern privind vizita în România a delegaţiei Comisiei 
pentru afaceri europene a Parlamentului danez, condusă de doamna 
Anne-Marie Meldgaard, preşedinta comisiei (8-10 iunie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la Forumul 
Parlamentarilor Arabi pentru Educaţie – FARPDED IV (Beirut, 
Liban, 7-8 iunie 2010). – Participă domnul deputat Mircia Giurgiu 
(PD-L) 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea organizată de Consiliul 
Europei cu ocazia „Zilei europene a biodiversităţii” (Strasbourg, 28 
aprilie 2010)  

- aprobată 



 • Informare privind participarea la Conferinţa preşedinţilor comisiilor 
pentru egalitate de şanse, organizată de către Parlamentul Spaniei, în 
cadrul Preşedinţiei spaniole a Uniunii Europene (Madrid, 29 aprilie 
2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita la roma a delegaţiei Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor, 
conduse de domnul deputat Valeriu Tabără, preşedintele comisiei (28-29 
aprilie 2010)  

- aprobată 
 

     17. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Firczak, privind 
efectuarea a 4 zile de concediu în perioada 17 - 20.05.2010 
- aprobată 
 

     18. Pentru informare: 
 • Notă privind aplicarea Directivei 2009/28/EC privind promovarea 

utilizării energiei regenerabile, transmis de Departamentul pentru 
Afaceri Europene din cadrul Guvernului  

- la Comisia pentru industrii şi industrii şi la Comisia pentru afaceri europene 
 

 • Notă privind obligaţiilor asumate în Tratatul de Aderare a României la UE 
- cazul Paroşeni şi avizarea timpurie pentru alte posibile cazuri 
asemănătoare, transmis de Departamentul pentru Afaceri Europene din 
cadrul Guvernului  

- la Comisia pentru industrii şi servicii şi la Comisia pentru afaceri europene 
 

 • Notă privind accelerarea implementării pachetului privind Cerul Unic 
European în contextul recentei crize provocate de erupţia vulcanului din 
Islanda, transmis de Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul 
Guvernului  

- la Comisia pentru industrii şi servicii şi la Comisia pentru afaceri europene 
 

 • Raportul trimestrial asupra inflaţiei întocmit de BNR  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

 • Informare din partea domnului prof.univ.dr. Ioan Muraru, Avocatul 
Poporului, referitoare la participarea la a doua Conferinţă internaţională 
cu tema "Rolul instituţiilor ombudsman în protecţia şi promovarea 
drepturilor omului pentru personalul forţelor armate" (Viena, 25-28 
aprilie 2010)  

- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi la Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale 

 


