
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

18 februarie 2009, ora 13.00

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei 
Deputaţilor (până la ora 1400) şi de domnul Adrian Năstase, vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor.

Au participat: domnii Ioan Oltean, doamna Daniela Popa, Bogdan Olteanu (până 
la ora 1325) – vicepreşedinţi; domnii Dumitru Pardău, Cezar-Florin Preda, Mihai 
Alexandru Voicu – secretari; domnii Gheorghe Albu, Nicolae Bănicioiu, Kelemen Hunor –
chestori; domnul Gelu Vişan – PDL; doamna Aurelia Vasile – PSD+PC, domnii Gheorghe-
Eugen Nicolăescu – PNL, Marton Arpad-Francisc – UDMR, Ovidiu Victor Ganţ – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale, şi Gheorghe Barbu –secretar general al Camerei 
Deputaţilor.

Invitaţi: doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu 
Parlamentul; domnii Mihai Unghianu, Nicolae Sfăcăreanu – secretari generali adjuncţi; 
Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel 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 Diana Postică, domnii Bogdan 
Gamaleţ, 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. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la punctul II B nu s-a aprobat procedura de urgenţă

4. Programul legislativ al Guvernului pentru perioada 2009-2012
- se transmite comisiilor permanente 

 Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinară a anului 2009

- se transmite comisiilor permanente

5. Solicitare privind constituirea unei comisii de anchetă 
- amânată pentru luni, 23.02.2009 



6. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în
paralel cu lucrările plenului 
- aprobată 

7. Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, referitoare la 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 989/1 octombrie 2008 privind 
constituţionalitatea dispoziţiilor art. 155, alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat 
- la Comisia pentru Regulament 

8. Memorandum intern: Participarea la conferinţa cu tema „Femeile şi alegerile 
europene”, Bruxelles, Belgia, 4-6 martie 2009 
- aprobat - participă un singur reprezentant stabilit de Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 

9. Memorandum intern: Participarea la conferinţa preşedinţilor comisiilor de 
politică externă din parlamentele naţionale membre UE şi la colocviul 
organizat de Adunarea Uniunii Europei Occidentale (Praga, Cehia, 8-12 
martie 2009) 
- aprobat 

10. Memorandum intern: Organizarea vizitei de lucru în România a unui 
vicepreşedinte a Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, în contextul preluării 
preşedinţiei APCEMN de către Parlamentul Federaţiei Ruse, Bucureşti, în a 
doua jumătate a lunii martie 2009 
- aprobat

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe
 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa Marea Neagră –

integrare regională, Atena, 23-24 februarie. – Participă domnul 
deputat Laszlo Borbely (UDMR)

- aprobat 

 Memorandum intern: Oportunitatea participării la Conferinţa 
Europeană despre pelete şi la Conferinţa pentru monitorizarea 
eficienţei energetice (Wels, Austria, 25-26 februarie 2009 şi 26-27 
februarie 2009). – Participă domnii deputaţi Vasile Soporan (PSD+PC) 
şi Victor Boiangiu (PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Organizarea de către Camera Deputaţilor a 
reuniunii Comitetului Parlamentar al Iniţiative Central-Europene, 
Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP) 

- aprobat 



12. Cerere din partea d-lui Ştefan Coman, membru titular al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, referitoare la deschiderea unei expoziţii personale în 
incinta Palatului Parlamentului
- aprobată 

13. Solicitare din partea domnului Varga Attila privind cumulul funcţiei 
didactice cu calitatea de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

14. Solicitare din partea Societăţii Academice din România, privind utilizarea, în 
regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- amânată pentru luni, 23.02.2009 

15. Solicitarea Centrului de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale,
privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul 
Parlamentului
- amânată pentru luni, 23.02.2009 

16. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
- amânat pentru luni, 23.02.2009 

17. Solicitare din partea Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, 
prin care se solicită acordul Biroului permanent pentru folosirea unui spaţiu 
în vederea organizării unei expoziţii de fotografie
- datorită lipsei cvorumului la momentul discutării acestei scrisori, Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor nu a putut lua o decizie în acest sens 


