
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

9 martie 2009, ora 14.00

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

Au participat: domnul Ioan Oltean, doamna Daniela Popa şi domnul Bogdan 
Olteanu – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi 
domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul  Gheorghe Albu, domnul Nicolae 
Bănicioiu (de la ora 14,20), domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Hunor Kelemen –
chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia 
Vasile – Grupul parlamentar al Alianţei Politice a PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen 
Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul 
parlamentar al UDRM, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu 
Parlamentul, domnul Nicolae Sfăcăreanu – secretar general adjunct, domnul Cristian 
Ionescu –Departamentul 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 Nicoleta Laura Riteş –
Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş – Serviciul 
pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna 
Raluca Boboc, doamna Diana Postică şi domnul Răzvan Prişcă – 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 lucrul 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. Solicitarea domnilor deputaţi Relu Fenechiu şi Mircea Vasile Cazan 
referitoare la aprobarea dezbaterii în procedură de urgenţă a PLx nr. 
135/2009
- nu a fost aprobată 



5. Solicitare din partea Comisiei pentru politică externă pentru ca PLx nr. 
153/2008 să fi repartizat şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în 
vederea întocmirii unui raport comun
- aprobată 

6. Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 
corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul II al anului 2008 
- la plen, săptămâna viitoare 

7. Solicitare din partea domnului deputat Vasile-Filip Soporan privind 
păstrarea cărţii de muncă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
unde activează ca profesor universitar
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

8. Solicitarea Grupului parlamentar PSD+PC al Senatului privind 
utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul parlamentului
- amânată pentru şedinţa Biroului permanent din ziua de miercuri, 11 martie
2009 

9. Solicitarea Grupului parlamentar al PD-L privind utilizarea, în regim 
de gratuitate, a unor spaţii din Palatul parlamentului
- aprobată 

10. Solicitare din partea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice referitoare la desemnarea unui 
deputat ca reprezentant în Colegiul de evaluare a activităţii Consiliului 
Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare 

11. Solicitare din partea Fundaţiei PATRIMONIU a ACADEMIEI 
ROMÂNE referitoare la modul de constituire cu titlu gratuit a dreptului 
ACADEMIEI ROMÂNE de folosinţă asupra terenurilor agricole 
proprietate publică a statului 
- se trimite Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru un 
punct de vedere comun 

12. Memorandum intern: Decontarea cheltuielilor legate de deplasarea în 
circumscripţia electorală nr.43, pentru românii cu domiciliul în afara 
României 
- aprobat 



13. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:

 Memorandum intern: Plata cotizaţiei pentru programul de acţiuni 
de cooperare din cadrul Adunării Parlamentare a Fancofoniei 
pentru anul 2009 

-aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la Misiunea de observare a 
alegerilor parlamentare din Republica Moldova (Republica 
Moldova, 3-6 aprilie 2009) –Participă domnii deputaţi Marius 
Rogin (PD-L), Ştefan Buciută (Minorităţi), Daniel-Stamate 
Budurescu (PNL) şi Andras Gyorgy Edler (UDMR)

- aprobat 

 Informare privind participarea la seminarul cu tema 
„Proliferarea armelor mici şi a armamentului uşor, 
responsabilităţi, provocări şi oportunităţi pentru statele 
europene”, organizat de Bundestagul german şi Forumul 
Parlamentar asupra armelor mici şi a armamentului uşor (Berlin, 
12-14 februarie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind participarea la reuniunea preşedinţilor 
Comisiilor de apărare din ţările membre ale Uniunii Europene 
(Praga, 23 februarie 2009) 

- aprobată 

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

15. Comunicare din partea Grupului parlamentar al PNL privind 
retragerea domnului deputat Eugen Nicolăescu  din calitatea de membru 
al Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
- la plen 

16. Scrisoarea domnului deputat Mihai Alexandru Voicu referitoare la 
unele iniţiative legislative depuse la Comisia comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea  propunerii legislative 
privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, a Preşedintelui 
României, alegerile autorităţilor publice locale, finanţarea campaniilor 
electorale  şi alegerea europarlamentarilor, comisie care şi-a încheiat 
activitatea la 31 iulie 2008
- se trimit Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 



17. Memorandum intern: Oportunitatea participării la croaziera pe Dunăre 
în cadrul conferinţelor RES BOAT, organizate de Forumul european 
pentru resurse regenerabile de energie-EUFORES (Viena, Bratislava,
Budapesta, Vukovar, Belgrad 23 - 27 marte 2009) 
- nu a fost aprobat 


