
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

marţi, 15 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 (de la ora 14.40),
domnul Bogdan Olteanu – vicepreşedinţi; domnul Sever Voinescu-Cotoi şi domnul Mihai 
Alexandru Voicu (de la ora 15.05) – secretari; domnul Gheorghe Albu, domnul Nicolae 
Bănicioiu, domnul Hunor Kelemen - chestori; domnul Mircea-Nicu Toader (până la ora 
15.03 şi de la 16.40), Grupul parlamentar al PD-L; doamna Aurelia Vasile - Grupul 
parlamentar al Alianţei Politice a PSD + PC, domnul Gheorghe-Eugen – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád-Francisc (până la ora 15.00) – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian (până la ora 15.29) – 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 (până la ora 16.10), doamna Ileana Maria Luncan – secretar general 
adjunct (până la ora 15.05), domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct, 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, 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, cu modificări 



3. Notă cu privire la iniţiativele legislative la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor 
- amânată 

4. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor 
- amânat 

5. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la o 
eventuală situaţie de incompatibilitate între calitatea de deputat şi funcţia de 
rector
- amânat 

6. Punct de vedere al Comisiei pentru Regulament cu privire la reluarea 
procedurii parlamentare având ca obiect cererea de urmărire penală 
împotriva domnului deputat Adrian Năstase
- la plen pe Ordinea de zi a Camerei Deputaţilor din data de 16 iunie 2009 

7. 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 
- amânată 

8. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PD-L privind utilizarea, în 
regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- amânată 

9. Solicitare din partea doamnei deputat Raluca Turcan, preşedintele Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă privind desfăşurarea 
şedinţei Comisiei pe 22.06.2009
- amânată 

10. Solicitare din partea domnului deputat Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci privind utilizarea, în regim de gratuitate, a 
unor spaţii din Palatul Parlamentului
- amânată 

11. Solicitare din partea doamnei deputat Raluca Turcan privind acordarea 
unor zile de concediu
- amânată 



12. Scrisoare din partea Ligii Maiştrilor Militari de Marină privind respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul 
cadrelor militare
- amânată 

13. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
- amânate 


