SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
27 aprilie 2009, ora 13.00
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 Sever VoinescuCotoi şi domnul Mihai Alexandru Voicu (de la ora 13.28), – secretari, domnul
Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu, domnul Kelemen Hunor – chestori,
domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile
– Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen
Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád-Francisc – Grupul
parlamentar al UDMR, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei
Deputaţilor.
Invitaţi: domnul Victor-Viorel Ponta – ministru pentru relaţia cu
Parlamentul, 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 Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Diana Postică,
domnul Răzvan Prişcă, domnul Paul Călin Botez – 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, cu modificări
• Propuneri cu privire la timpul maxim afectat pentru dezbaterea moţiunii
simple iniţiate de 59 de deputaţi
- aprobate

2.

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor
- amânată

3.

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor
- aprobată

4.

Scrisoare din partea Secretariatului General al Uniunii Interparlamentare a
Ortodoxiei privind desemnarea unei delegaţii a doi parlamentari pentru a participa
la cea de-a 16-a Adunare Generală a Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei
- scrisoare domnului Cristian Dumitrescu, preşedinte al grupului Ecumenic de
Rugăciune din Parlamentul României

5.

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
• Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei de economie şi
securitate a AP NATO în SUA şi Canada (4-8 mai 2009) şi la
reuniunea aniversară a NATO (11 mai 2009) – Participă domnii
deputaţi William Brânză (PD-L) şi Ion Mocioalcă (PSD+PC)
- aprobat
• Memorandum intern: Participarea la Seminarul privind traficul de
fiinţe umane în Europa şi zonele limitrofe (Londra, 14 mai 2009) –
Participă domnul deputat Mihai Săniuţă (PSD+PC)
- aprobat
• Informare: Participarea unei delegaţii a Comisiei pentru Afaceri Europene a
Parlamentului României la a 4-a reuniune COSAP şi la a 8-a reuniune a
Forumului Parlamentar de la Cetinje (Cetinje, 26-27 martie 2009)
- aprobată

6.

Memorandum intern: Solicitare din partea postului de televiziune Antena 3
pentru amplasarea permanentă a unor ministudiouri la P1
- aprobat, în condiţii similare cu Realitatea TV

7.

Memorandum intern: Participarea la cea de-a XVIII-a reuniune a Comitetului
Consultativ al Academiei de Drept European (ERA), Trier - Germania, 05-08 iunie
2009
- nu a fost aprobat; a se vedea stenograma! Poate participa fără implicaţii financiare
din partea Camerei Deputaţilor

8.

Informare din partea domnului Victor Ponta, ministrul pentru relaţia cu
Parlamentul, cu privire la întrebările pentru care deputaţii au solicitat răspuns oral
- s-a luat act

9. Scrisoare din partea Asociaţiei fabricilor de bere mici şi independente din

Europa referitoare la Pl-x 723/2006
- s-a luat act
10. Solicitare din partea domnului deputat Mircea Lubanovici privind motivarea unor

absenţe
- aprobată
11. Cereri de reexaminare formulate de domnul Traian Băsescu, Preşedintele

României
- s-a luat act

