
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

marţi, 17 iunie 2009, ora 12,00

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

Au participat: domnul Ioan Oltean,  domnul Bogdan Olteanu (până la ora 
12.25) – vicepreşedinţi; domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi –
secretari; domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan  (de la ora 12.28) - chestori; 
domnul Leşe Doru Braşoan (până la ora 12.43), domnul Gelu Vişan – de la 12.43) -
Grupul parlamentar al PD-L; domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád – Grupul parlamentar al UDMR şi 
domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ioana Pop (de la ora 12.24) – secretar de stat la 
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan –
secretar general adjunct, 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, domnul Răzvan Prişcă -
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 un grup de 61 de deputaţi, membri ai 
Grupului parlamentar al PNL 
- se dezbate marţi, 23 iunie 2009, ora 10:00 

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

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



4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. II B, numai pentru BPI 438/2009 şi BPI 442/2009 s-a 
aprobat procedura de urgenţă 

5. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună a 
celor două Camere ale Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi 
Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 
- amânată 

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

7. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
privire la o eventuală stare de incompatibilitate între calitatea de 
parlamentări şi funcţia de rector
- amânat 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

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



12. Solicitare din partea domnului deputat Radu Costin Vasilică privind 
păstrarea carnetului de muncă la Universitatea de Stat din Ploieşti. 
unde îndeplineşte funcţia de lector universitar
- amânată 

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

14. Solicitare din partea domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
privind participarea la seminarul cu tema „Reforma în învăţământ”, 
Republica Turcia, în perioada 29 iunie – 04 iulie 2009
- amânată 

15. Solicitare din partea Grupului Ecumenic de Rugăciune privind 
participarea domnului deputat Adrian Gurzău la reuniunea 
internaţională “Micul Dejun cu Rugăciune Naţional”, Seul – Republica 
Coreea, în perioada 15 – 17 iulie 2009
- amânată 

16. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
- amânate 

17. Decizia nr. 731/2009 a Curţii Constituţionale privind excepţia de 
neconstituţionalitate asupra dispoziţiilor  art. 72, alin (5) din Legea nr. 
128/1997, în măsura în care fac trimitere la dispoziţiile art. 1161 alin (1) 
şi art. 1162 alin (1) din Legea nr. 84/1995 – excepţie ridicată de Manuela 
Mândru, Constantin Negulescu, Marta Vicol, Emil Luchian, Daniela 
Rusu
- amânată

18. Decizia nr. 732/2009 a Curţii Constituţionale privind excepţia de 
neconstituţionalitate asupra art. 72, alin (5) din Legea nr. 128/1997, în 
măsura în care fac trimitere la dispoziţiile art. 1161 alin (1) şi art. 1162

alin (1) din Legea nr. 84/1995 – excepţie ridicată de Georgiana 
Călinescu, Lăcrămioara Mocanu, Ica Dioştianu
- amânată 


