
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

marţi, 9 iunie 2009, ora 14,00

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

Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean,  domnul Adrian 
Năstase şi domnul Bogdan Olteanu – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul 
Sever Voinescu-Cotoi şi domnul Valeriu Ştefan Zgonea – secretari,  domnul Gheorghe Albu, 
domnul Nicolae Bănicioiu (până la ora 14,55), 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 PSD + PC, domnul Călin 
Constantin Anton Popescu-Tăriceanu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton 
Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al UDMR, 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, 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 Diana Postică şi 
domnul Paul Cătălin 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 

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



3. Nota cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată, pentru BPI nr. 392/2009 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 

4. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale privind constituirea Subcomisiei pentru problemele 
românilor de pretutindeni
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare 

5. Punct de vedere privind sesizarea de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din 
Regulamentul Senatului 
- Biroul permanent nu v-a trimite un punct de vedere Curţii Constituţionale

6. Decizia nr. 710/2009 a Curţii constituţionale referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

7. Decizia nr. 599/2009 a Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art.129 alin. (3) din Legea nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 Scrisoare din partea domnului deputat Anghel Stanciu privind decizia 
nr. 599/2009 a Curţii Constituţionale

- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

8. Solicitare din partea domnului deputat Valeriu Zgonea, Secretar al Camerei 
Deputaţilor privind efectuarea unor zile de concediu
- aprobată 

9. Solicitare din partea domnului deputat Călin Popescu Tăriceanu, liderul 
Grupului parlamentar al PNL privind utilizarea, în regim de gratuitate, a 
unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată 

10. Solicitarea din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind utilizarea, în regim de gratuitate, a 
unor spaţii din Palatul Parlamentulu
- aprobată, cu participarea la şedinţa de vot final

11. Memorandum intern: Solicitarea Senatului României privind utilizarea, în 
regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentulu
- aprobat 



12. Solicitarea din partea domnului Gabriel Sandu, ministrul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor 
spaţii din Palatul Parlamentulu
- amânată; Secretarul general al Camerei Deputaţilor va purta o discuţie cu 
organizatorii evenimentului 

13. Memorandum intern: Organizarea la Bucureşti a ediţiei 2009 a „Micului 
Dejun cu Rugăciune” (21-23 octombrie) 
- membrii Biroului permanent au sugerat ca această acţiune să aibă loc în luna 
decembrie 2009 

14. Solicitare din partea domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Grupului Ecumenic de Rugăciune privind participarea la “Micul 
Dejun cu Rugăciune Naţional”
- nu a fost aprobată 

15. Solicitare din partea unui grup de deputaţi privind afilierea Camerei 
Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei
- se trimite Ministerului Afacerilor Externe pentru formularea unui punct de vedere 

16. Solicitare din partea domnului deputat Mate Andras Levente privind 
participarea la evenimentul “Parlamentarismul în Europa Unită: O 
comparaţie între România şi Germania” ce va avea loc pe 17.06.2009, la 
Berlin
- nu a fost aprobată 

17 Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Modificarea perioadei de desfăşurare a celei de-

a 33-a Adunări generale a APCEMN şi alte probleme organizatorice
- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la seminarul Grupului special 
pentru Mediterana şi Orientul Mijlociu al AP NATO (Neapole, 14-15 
iunie 2009) – Participă domnii deputaţi Doru Frunzulică (PSD+PC), 
Petru Vlase (PSD+PC), William Brînză (PD-L) şi Ion Mocioalcă 
(PSD+PC)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la cea de a treia parte a Sesiunii 
ordinare 2009 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Strasbourg, 22-26 iunie 2009) – Participă domnul deputat Attila Bela 
Kelemen (UDMR)

- aprobat 



 Memorandum intern: Participarea la cea de a treia parte a Sesiunii 
ordinare 2009 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Strasbourg, 22-26 iunie 2009) – Participă doamna deputat Maria 
Stavrositu (PD-L) şi domnii deputaţi Florin Anghel (PD-L), Petru 
Călian (PD-L)

- aprobat 
 Memorandum intern: Participarea domnului deputat Tudor Panţîru la 

cea de a treia parte a Sesiunii ordinare 2009 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Strasbourg, 22-26 iunie 2009) 

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 4 septembrie 2009) -
Participă domnii deputaţi Cezar Preda (PD-L) şi Adrian Năstase 
(PSD+PC)

- aprobat 

18. Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO privind desfăşurarea şedinţei Comisiei 
concomitent cu şedinţa plenului Camerei Deputaţilor în ziua de 25.05.2009, 
orele 16.00 – 16.30
- amânată 

19. Solicitare din partea domnilor deputaţi Bogdan Niculescu Duvăz, Minodor 
Ciprian Dobre şi Mate Andras Levente  privind redactarea altui punct de 
vedere al Comisiei Regulament
- aprobată, termen de redactare punct de vedere: 12.05.2009, prezentare, luni 15 
iunie 2009, în şedinţa Biroului permanent 

 Punct de vedere al Comisiei pentru Regulament 
- se retrimite Comisiei pentru Regulament în vederea redactării unui alt punct de 
vedere

20. Informare din partea domnului Victor Ponta, Ministrul pentru relaţia cu 
Parlamentului, cu privire la interpelările pentru care deputaţii au solicitat 
răspuns oral 
- s-a luat act


