
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

29 aprilie 2009, ora 12.00

Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor.

Au participat: doamna Daniela Popa – vicepreşedinte, domnul Dumitru 
Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari; 
domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu, domnul Kelemen Hunor –
chestori; domnul Mircea-Nicu Toader (până la ora 12.25) – Grupul parlamentar al 
PD-L; domnul Liviu - Bogdan Ciucă (până la ora 12.35) – Grupul parlamentar al 
Alianţei Politice PSD+PC, domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (de la 
ora 12.25) – Grupul parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád-Francisc – Grupul 
parlamentar al UDMR; domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei 
Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Mihaela Şandru - deputat, domnul Cosmin Jurcan; 
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. Moţiune simplă iniţiată de 62 de deputaţi 
- va fi dezbătută luni, 4 mai 2009, ora 18:00 

2. Scrisoare din partea doamnei deputat Sulfina Barbu, preşedintele 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic privind organizarea unei şedinţe solemne a Camerei 
Deputaţilor pentru a marca Ziua internaţională de protest împotriva 
discriminării persoanelor cu handicap
- aprobată

3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat, cu modificări 

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



5. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. IA, BPI 323/2009 - Raport comun Comisia pentru 
apărare,ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru politică 
externă

6. Regulamentul Grupului de lucru al Camerei Deputaţilor pentru trecerea 
la realizarea proiectului - pilot "Palatul Parlamentului - clădire Zero 
energie" 
- amânat 

7. Scrisoare din partea Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
privind modificări în componenţa nominală a comisiilor permanente 
- amânată 

8. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
cererea domnului deputat Niţu Adrian Henorel referitoare la 
constatarea unei eventuale incompatibilităţi între calitatea de deputat şi 
cea de lector universitar
- se comunică domnului deputat Niţu Adrian Henorel

9. Scrisoare din partea domnului deputat Corneliu Olar privind retragerea 
unei propuneri legislative (Pl-x nr. 239/2009)
- aprobată 

10. Memorandum intern: Informare privind diminuarea bugetului Camerei 
Deputaţilor pe anul 2009 potrivit dispoziţiilor OUG nr. 34/2009 
- aprobat

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 Memorandum intern: Vizita la UNESCO a delegaţiei Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO, conduse de domnul deputat Horea Uioreanu 
preşedintele comisiei, 12 - 15 mai 2009 – Participă doamna deputat 
Farkas Anna-Lili, precum şi doamna Luminiţa Iordăchescu

- aprobat 

 Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei 
permanente coreene, conduse de E.S. domnul Kim Hyong-O, 
preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea, 14 - 17 mai 
2009

- aprobat 



 Informare privind deplasarea la Berlin a unei delegaţii a Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 8 - 13 aprilie 2009 

- aprobată 

 Informare cu privire la participarea în cadrul Conferinţei 
parlamentare "Parlamente pentru Apă" desfăşurată cu ocazia 
celui de-al 5-lea Forum Mondial al Apei 18 - 20 martie 2009 

- aprobată 

 Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei politice a AP 
NATO în Georgia (4-7 mai 2009) – Participă domnul deputat Doru 
Frunzulică (PSD+PC)

- aprobat 

 Informare privind participarea în cadrul celei de-a 22 Reuniune a 
Programului Naţiunilor Unite privind Aşezările Omeneşti (UN-
HABITAT) 30 martie - 3 aprilie 2009 Nairobi, Kenya 

- aprobată 

12. Scrisoare din partea Institutului pentru Politici Publice Bucureşti 
referitoare la afişarea pe site-ul Camerei Deputaţilor a cheltuielilor 
defalcate efectuate cu fiecare parlamentar
- amânată 

13. Depunerea jurământului de credinţă de către secretarii generali adjuncţi 
ai Camerei Deputaţilor 

14. Solicitare din partea a patru iniţiatori privind retragerea unei propuneri 
legislative (Plx 208/2009)
- aprobată 


