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COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, doamna Roberta 
Anastase, a anunţat miercuri, 21 ianuarie 2009, în prima 
conferinţă de presă pe care a susţinut-o în această calitate, 
obiectivele propuse în acest mandat şi priorităţile legislative ale 
anului parlamentar. 
 
 
„Avem primul Parlament instituit prin vot uninominal. Din acest 
punct de vedere, este foarte importantă pentru noi această 
premisă, pentru recâştigarea şi reconstituirea încrederii în 
Parlamentul României. Trebuie să reconfirmăm încrederea 
românilor în această nouă clasă politică, dar şi în modul diferit 
de a face politică”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, 
doamna Roberta Anastase.  
 

Astfel, principalul obiectiv al Camerei Deputaţilor îl 
reprezintă recâştigarea încrederii populaţiei în acest for, având 
în vedere că peste 60% dintre parlamentari sunt nou aleşi, 
ceea ce înseamnă formarea unei noi clase politice.  
 

Asumarea de Parlament a funcţiei de autoritate legiuitoare 
şi de control asupra Executivului, promovarea parteneriatului cu 
societatea civilă  şi transformarea parlamentarilor în promotori 
ai imaginii Parlamentului atât în România, cât şi în afara 
acesteia sunt alte obiective pe care şi le propune preşedintele 
Camerei Deputaţilor în actualul mandat.  
 

În acest sens, doamna Roberta Anastase a anunţat că va 
avea, în perioada 27 - 28 ianuarie şi pe 30 ianuarie, o serie de 
întâlniri la Palatul Parlamentului cu reprezentanţii Societăţii 
Civile, la care vor participa şi preşedinţii comisiilor 
parlamentare, una dintre teme fiind revizuirea Constituţiei. 
Totodată, preşedintele Camerei Deputaţilor intenţionează să 
propună Biroului Permanent ca fiecare deplasare a deputaţilor 
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în afara ţării să fie fundamentată în concordanţă cu obiectivele 
diplomaţiei parlamentare.  
 

În ceea ce priveşte intenţiile legate de sesiunea 
parlamentară februarie - iunie 2009, preşedintele Camerei 
Deputaţilor a precizat că doreşte modificarea Regulamentului 
acestei instituţii, în sensul compatibilizării cu cel al 
Parlamentului Uniunii Europene, printr-un „import de bune 
practici”. Afişarea statisticilor privind prezenţa deputaţilor la 
şedinţele de plen şi în comisii, precum şi o mai mare 
consistenţă a dezbaterilor parlamentare, pe teme de 
actualitate, la care să participe şi membri ai Guvernului, sunt 
alte două obiective majore ale viitoarei sesiunii parlamentare.  
 

Preşedintele Camerei Deputaţilor a adăugat, referindu-se 
la Bugetul acestei instituţii pe 2009, că acesta va reflecta 
situaţia economică actuală a ţării. Astfel, Camera Deputaţilor va 
renunţa la o serie de achiziţii (maşini, mobilier, etc.), fondul de 
protocol şi alte sporuri financiare care revin preşedintelui fiind 
reduse. În schimb, va fi păstrat intact fondul destinat acţiunilor 
umanitare. 
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