
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

23 februarie 2009, ora 14.00

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

Au participat: domnii Adrian Năstase, doamna Daniela Popa, Bogdan Olteanu 
– vicepreşedinţi; Dumitru Pardău, Cezar-Florin Preda, Valeriu Ştefan Zgonea, Mihai 
Alexandru Voicu – secretari; Gheorghe Albu (ora 1530), Nicolae Bănicioiu, Dan-
Ştefan Motreanu, Kelemen Hunor – chestori; Mircea- Nicu Toader – PD-L, Aurelia 
Vasile – PSD, Gheorghe-Eugen Nicolăescu – PNL, Marton Arpad-Francisc (ora 
1515) – UDMR, Varujan Pambuccian (ora 1516) – Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale şi Gheorghe Barbu,  secretar general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnii Mihai Unghianu – secretar general adjunct;  Cristian Ionescu – şef 
Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului 
tehnic; Gheorghe Popescu, doamna 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, 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 

4. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună a 
celor două Camere ale Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi 
Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- s-a luat act 

5. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL, privind ordinea de 
zi a plenului Camerei Deputaţilor
- nu a fost aprobată 



6. Solicitare privind constituirea unei comisii de anchetă 
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor din data de 25 februarie 
2009 

7. Memorandum intern: Solicitarea Societăţii Academice din România, 
privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul 
Parlamentului
- nu a fost aprobat 

8. Memorandum intern: Solicitarea Centrului de Asistenţă pentru 
Organizaţii Neguvernamentale, privind utilizarea, în regim de 
gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobat 

9. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:

 Memorandum intern: Oportunitatea participării la reuniunea 
membrilor Consiliului Director European al organizaţiei 
Parlamentarii Lumii pentru Habitat – GPH (Bruxelles, 4 martie 
2009). –Participă domnii deputaţi Marin Boabeş (PSD+PC) şi Seres 
Denes (UDMR)

- aprobat 

 Memorandum intern: Vizita în România a preşedintelui 
Parlamentului Norvegiei (Bucureşti, 19 martie 2009). 

- aprobat 

 Memorandum intern: Plata cotizaţiei Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară a Francofoniei pentru anul 2009. 

- aprobat 

 Informare privind participarea la „Conferinţa parlamentară 
privind migraţia internaţională şi traficul de persoane: Să 
maximizăm beneficiile, să facem faţă provocărilor” (Londra, 3-6 
februarie 2009). 

- aprobată 

10. Informare din partea Grupului parlamentar al Alianţei PSD+PC, 
privind modificări în componenţa comisiilor permanente comune
- la Birourile permanente reunite 

11. Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
- amânat 



12. Memorandum intern: Proiect de Hotărâre pentru trecerea la realizarea 
Proiectului-pilot "Palatul Parlamentului-clădire 0 energie" 
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor din data de 25 februarie 
2009 

13. Informare cu privire la interpelările pentru care deputaţii au solicitat 
răspuns oral 
- s-a luat act 


