
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

luni, 20 mai 2009, ora 12,00

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

Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean (până la ora 
13.15), domnul Adrian Năstase, domnul Bogdan Olteanu (până la ora 12.16; de la 
ora 12.26) – vicepreşedinţi; domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, 
domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu (până la ora 13.16) 
– secretari; domnul Gheorghe Albu (de la ora 12.10), domnul Nicolae Bănicioiu, 
domnul Hunor Kelemen - chestori; domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul 
parlamentar al PD-L; doamna Aurelia Vasile (de la ora 12.13) - Grupul parlamentar 
al Alianţei Politice a PSD + PC, domnul Călin Constantin Gheorghe-Eugen 
Nicolăescu (până la ora 13.08) – Grupul parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád-
Francisc (până la ora 13.08)– Grupul parlamentar al UDMR şi domnul Gheorghe 
Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ioana Pop (până la ora 13.15) – secretar de stat la 
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan –
secretar general adjunct, domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct, 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 Raluca Boboc, doamna Diana 
Postică, 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

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. Scrisoare din partea doamnei Laura Codruţa Kövesi, Procuror General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
- la Comisia pentru Regulament

5. Comunicare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO referitoare la anularea evenimentului 
aniversar „Eugen Ionesco”, programat la 29.05.2009
- s-a luat act

6. Memorandum intern: Solicitări din partea Ministerului Educaţiei, cercetării 
şi Inovării privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul 
Parlamentului
- aprobat

7. Memorandum intern: Solicitarea Asociaţiei de Comunicare Ethos  privind 
utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobat

8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:

 Memorandum intern: Participarea la cea de-a 16-a Adunare Generală a 
Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (Belgrad, 24-28 iunie 2009) –
Participă domnii deputaţi Cristian Dumitrescu (PSD+PC) şi Miron 
Ignat (Minorităţile naţionale)

- aprobat

 Informare: Participarea la Seminarul privind traficul de fiinţe umane în 
Europa şi în zonele limitrofe (Londra 14 mai 2009) 

- aprobată

 Informare: Participarea la reuniunea regională a parlamentelor 
Grupului geopolitic 12 plus din cadrul Uniunii Interparlamentare, 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Londra, 27-28 aprilie 
2009)

aprobată

 Informare: Participarea la conferinţa parlamentară privind criza 
economică globală (Geneva, 7-8 mai 2009) 

- aprobată



 Memorandum intern: Participare la reuniunea „Schimbări climatice –
opţiuni pentru o orientare concertată a politicii” (Belgia, Bruxelles 22-25 
iunie 2009) – Participă domnul deputat Valeriu Tabără (PD-L)

- aprobat


