SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
8 aprilie 2009, ora 12.00
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele
Camerei Deputaţilor.
Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean şi domnul
Bogdan Olteanu – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan
Zgonea (de la ora 12,09 până la ora 12.59), domnul Sever Voinescu-Cotoi şi domnul
Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan
Motreanu (de la ora 12.05 la ora 12.59) – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader (de
la ora 12,08) – Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile – Grupul
parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu
(până la ora 12.59) – Grupul parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád-Francisc
(până la ora 12.59) – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ –
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 Gheorghe Iancu – şeful Departamentului 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 Diana Postică, domnul Răzvan Prişcă, domnul Alex Coita şi domnul
Ionuţ Lăcustă – 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 lucru al Camerei Deputaţilor
- aprobat

2.

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor
- aprobată, cu modificări

3.

Notă cu privire la iniţiativele înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor
- aprobată
Punct de vedere al Comisiei pentru Regulament referitor la procedura de
dezbatere a moţiunilor simple
- la plen

4.

• Opinie separată a domnului deputat Victor Paul Dobre (PNL)
- la plen

5.

Solicitare din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea
situaţiei S.C. NICOLINA S.A. şi a modului în care AVAS a gestionat
activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008 privind
prorogarea termenului de depunere a raportului
- aprobat, se înscrie pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor; Termen 1
septembrie

6.

Cerere din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea
situaţiei S.C. NICOLINA S.A. şi a modului în care AVAS a gestionat
activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008 privitoare la
efectuarea de către Curtea de Conturi a României a unui contol privind
situaţia de la SC NICOLINA SA
- nu a fost aprobată

7.

Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru relaţia cu UNESCO privind utilizarea, în regim de gratuitate, a
unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată

8.

Scrisoare din partea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
privin alegerea unui membru
- la Birourile permanente reunite

9.

Memorandum intern: Participarea la cea de-a cincea reuniune a
Parlamentului Francofon al Tinerilor (Paris, 3-7 iulie 2009)
- amânat

10.

Scrisoare din partea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii
Serviciului Român de Informaţii privind constituirea unei Comisii comune
speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de
legi privind Securitatea Naţională
- la Birourile permanente reunite

11.

Comunicare din partea domnului deputat Niţu Adrian Henorel privind
cumularea calităţii de deputat cu cea de conferenţiar universitar
- se trimite scrisoare Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

12.

Cerere de reexaminare formulată de domnul Traian Băsescu, Preşedintele
României asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.96/2008
- s-a luat act

