
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

4 martie 2009, ora 9.00

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

Au participat: domnii Ioan Oltean, Adrian Năstase (până la ora 9,30), 
doamna Daniela Popa, Bogdan Olteanu – vicepreşedinţi; Dumitru Pardău, Cezar-
Florin Preda (până la ora 9,39) – secretari; Gheorghe Albu (de la ora 9,16), Hunor 
Kelemen, Dan-Ştefan Motreanu (de la ora 9,23), Nicolae Bănicioiu (de la ora 9,44) –
chestori; doamna Aurelia Vasile – PSD, domnii Mircea-Nicu Toader – PD-L; 
Gheorghe-Eugen Nicolăescu (până la ora 9,31) – PNL, Márton Árpád-Francisc –
UDMR, Dragoş Gabriel Zisopol – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale; 
Gheorghe Barbu – secretar general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru 
relaţia cu Parlamentul; Nicolae Sfăcăreanu, secretar general adjunct; Cristian 
Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza –
Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu, Adriana Simion – Direcţia 
pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Nicoleta Riteş – Direcţia 
proceduri legislative, sinteze şi evaluări, Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări 
în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice; doamna Raluca 
Boboc, domnii: Bogdan Gamaleţ, Răzvan Prişcă, doamna Diana Postică – consilieri 
Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor.

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 - Dezbaterea politică solicitată de Grupul parlamentar al PNL va 
avea loc în data de 16 martie 2009, ora 16.00 

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. Solicitare din partea Grupului parlamentar al alianţei politice PSD+PC, 
privind constituirea unei Comisii de ancheta 
- a fost retrasă 



5. Nominalizări din partea Grupului parlamentar al PNL în componenţa 
comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea situaţiei 
referitoare la poluarea permanentă în zona Baia Mare-Zlatna-Copşa 
Mică
- nu mai are obiect 

6. Comunicare din partea Grupului parlamentar al PNL privind 
modificări în componenţa comisiilor permanente 
- la plen 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, privind constituirea unei subcomisii  
pentru problemele minorităţii rrome
- s-a luat act 

8. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, privind 
utilizarea sălii “Drepturilor omului”
- aprobată 

9. Puncte de vedere ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
referitoare la eventuale incompatibilităţi între calitatea de deputat şi alte 
funcţii 
- se distribuie deputaţilor 

10. Solicitare din partea doamnei deputat Aurelia Vasile, privind o 
eventuală incompatibilitate între funcţia de lector la cursuri de formare 
profesională cu tematică  şi calitatea de deputat
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

11. Solicitare din partea domnilor deputaţi Cezar Florin Preda, Ion Stan, 
Moldovan Emil Radu, Ioan Bălan, Ion Ţintean, privind aprobarea unor 
zile de concediu
- aprobată 

12. Solicitare din partea domnului deputat Ignat Miron privind acordarea 
unor zile de concediu 
- aprobată 

13. Informare din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, referitoare la aplicarea măsurilor cuprinse în HCD nr. 36/2007 
referitoare la Raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind 
cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 
scoatere la vânzare a acestuia 
- la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 



14. Participarea la conferinţa „Parlamentari pentru apă”, organizat la 
Istanbul de Marea Adunare Naţională Turcă şi de Consiliul Mondial al 
Apei, 18-19 martie 2009 – Participă doamna deputat Antonella 
Marinescu (PSD+PC) şi domnul deputat Aurel Vlădoiu (PSD+PC)
- aprobat

15. Memorandum intern: Participarea la cel de-al 2-lea Forum Economic 
Carpatic 16-18 martie 2009, Bruxelles, Belgia – Participă domnul 
deputat Laszlo Borbely
- aprobat

16. Memorandum intern: Participarea Comisiei pentru afaceri europene la 
conferinţa COSAP şi Forumul Parlamentar de la Cetinje, în perioada 
26-28 martie 2009 – Participă domnul deputat Valeriu Zgonea
(PSD+PC), precum şi domnul Andrei Mocearov
- aprobat 


