SINTEZA
ş
edinţ
ei Biroului permanent al Camerei Deputaţ
ilor din data de
marţ
i, 22 iunie 2009, ora 18.50
Lucră
rile au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preş
edintele
Camerei Deputaţ
ilor.
Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean, domnul Adrian
Nă
stase ş
i domnul Bogdan Olteanu –vicepreş
edinţ
i, domnul Dumitru Pardău, domnul
Sever Voinescu-Cotoi ş
i domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul
Gheorghe Albu, domnul Nicolae Bă
nicioiu, domnul Dan-Ş
tefan Motreanu (de la ora
14,20) ş
i domnul Hunor Kelemen (pânăla ora 15,00) –chestori, domnul Mircea-Nicu
Toader (până la ora 15,10) ş
i domnul Gelu Viş
an (de la ora 15,00) – Grupul
parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile (până la ora 14,35) – Grupul
parlamentar al Alianţ
ei Politice PSD + PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu
(pânăla ora 14,35) –Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc
(pânăla ora 14,35) –Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian
(pânăla ora 14,35) –Grupul parlamentar al minorită
ţ
ilor naţ
ionale, ş
i domnul
Gheorghe Barbu –secretarul general al Camerei Deputaţ
ilor.
Invitaţ
i: domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct, domnul
Gheorghe Iancu – ş
eful Departamentului Legislativ, domnul Georgică Tobă ş
i
domnul Gabriel Stecoza –Departamentul Secretariatului tehnic, doamna Adriana
Simion ş
i domnul Gheorghe Popescu –Direcţ
ia pentru organizarea lucră
rilor în plen,
doamna Nicoleta Laura Riteş–Direcţ
ia proceduri legislative, sinteze ş
i evaluări,
domnul Constantin Bantaş–Serviciul pentru lucră
ri în comisii, doamna Gabriela
Enea –Direcţ
ia pentru relaţ
ii publice, doamna Diana Postică
, domnul Paul Călin
Botez ş
i domnul Răzvan Priş
că–consilieri Cancelarie Preş
edinte.

În urma dezbaterii ş
i aprobă
rii ordinii de zi a ş
edinţ
ei, la punctele înscrise pe aceasta
au fost adoptate urmă
toarele decizii:
1.

Ordinea de zi pentru ş
edinţ
ele Camerei Deputaţ
ilor
- aprobată
, cu modifică
ri

2.

Notăcu privire la iniţ
iativele legislative înregistrate la Biroul permanent al
Camerei Deputaţ
ilor
- aprobată- la BPI 454/2009 ş
i BPI 462/2009 nu s-a aprobat procedura de
urgenţ
ă

3.

Informare privind iniţ
iativele legislative înregistrate la Biroul
permanent al Camerei Deputaţ
ilor, care se dezbat în ş
edinţ
a comunăa
celor douăCamere ale Parlamentului, potrivit Constituţ
iei României ş
i
Regulamentului ş
edinţ
elor comune ale Camerei Deputaţ
ilor ş
i
Senatului
- la Birourile permanente reunite

4.

Solicitare din partea Grupului parlamentar al PD-L privind înfiinţ
area
unei comisii de anchetăpentru verificarea modului de privatizare a SC
Sidex SA Galaţ
i de către AVAS ş
i îndeplinirea clauzelor contractuale
de către reprezentanţ
ii SC Mittal Steel SA Galaţ
i
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţ
ilor

5.

Proiect de hotărâre privind modificarea ş
i completarea Regulamentului
Camerei Deputaţ
ilor
- amânat; se va discuta în sesiunea din toamnă

6.

Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplinăş
i imunităţ
i privitor
la o scrisoare depusă de Asociaţ
ia Profesionalăpentru Educaţ
ie ş
i
Cercetare
- se comunicădeputaţ
ilor

7.

Cerere din partea Comisiei parlamentare de anchetăpentru verificarea
situaţ
iei S.C. NICOLINA S.A. ş
i a modului în care AVAS a gestionat
activele acesteia în perioada ianuarie 2005 –decembrie 2008 referitoare
la desfă
ş
urarea ş
edinţ
ei Comisiei în ziua de 23.06.2009, orele 9.00 –
11.00, concomitent cu ş
edinţ
a de plen a Camerei Deputaţ
ilor
- aprobată

8.

Solicitare din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru
verificarea situaţ
iei S.C. NICOLINA S.A. ş
i a modului în care AVAS a
gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 –decembrie 2008
privind prorogarea termenului de depunere a raportului
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţ
ilor

9.

Cerere din partea Grupului parlamentar al PD-L privind utilizarea, în
regim de gratuitate, a unor spaţ
ii din Palatul Parlamentului
- aprobată

10.

Solicitare din partea domnului deputat Viorel Ştefan, preş
edintele
Comisiei pentru buget, finanţ
eş
i bănci privind utilizarea, în regim de
gratuitate, a unor spaţ
ii din Palatul Parlamentului
- aprobată

11.

Solicitare din partea doamnei deputat Raluca Turcan privind
efectuarea unor zile de concediu
- aprobată

12.

Solicitare din partea domnului deputat Radu Costin Vasilicăprivind
menţ
inerea că
rţ
ii de muncăla Universitatea de Stat din Piteş
ti
- la Comisia juridică
, de disciplinăş
i imunită
ţ
i

13.

Solicitare din partea domnului deputat Alin Augustin Popoviciu
- amânată

14.

Solicitare din partea domnului deputat Cristian Sorin Dumitrescu,
preş
edintele Comisiei pentru învă
ţ
ă
mânt, ş
tiinţ
ă
, tineret ş
i sport privind
participarea la seminarul „
Reforma în învă
ţ
ă
mânt”în perioada 29.06 –
04.07. 2009, Turcia
- aprobată

15.

Solicitare din partea Grupului Ecumenic de Rugă
ciune privind
participarea domnului deputat Adrian Gurzău la reuniunea
internaţ
ională„Micul Dejun cu Rugă
ciune”
, la Seul, în perioada 15 –
17 iulie 2009
- nu a fost aprobată

16.

Stabilirea procedurii pentru plata din bugetul Camerei Deputaţ
ilor a
unor cheltuieli care rezultădin aplicarea prevederilor art.III alin.3 din
Legea nr.113/2009 pentru modificarea ş
i completarea Legii nr.7/2009
- amânatăpentru miercuri, 24.06.2009

17.

Materiale pe linia relaţ
iilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Participarea la cea de a patra reuniune a
comisiilor permanente ale Adună
rii Parlamentare a Mediteranei
(Lisabona, 24-26 iunie 2009) –Participădoamna deputat Daniela
Popa (PSD+PC) ş
i domnul deputat Dominic Gerea (PNL)
- aprobat
 Memorandum intern: Participarea la seminarul AP NATO
(Astana, Kazahstan, 24-27 iunie 2009) – Participă domnii
deputaţ
i Doru Frunzulică(PSD+PC), Gergely Olosz (UDMR) ş
i
Silvestru Lup (PSD+PC)
- aprobat

 Memorandum intern: Participarea domnului deputat Călin
Popescu Tăriceanu la cea de a 20-a Sesiune a Forumului Crans
Montana (Bruxelles, 25-27 iunie 2009) – Participă domnul
deputat Călin Popescu Tă
riceanu (PNL)
- aprobat
 Memorandum intern: Participarea la reuniunea COSAC
(Stockholm, 5-6 iulie 2009) –Participădomnul deputat Viorel
Hrebenciuc (PSD+PC), precum ş
i domnul Andrei Mocearov
- aprobat
 Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru
probleme sociale, sănă
tate ş
i familie a Adună
rii Parlamentare a
Consiliului Europei (Paris, 14 septembrie 2009) – Participă
domnii deputaţ
i Cezar Preda (PD-L), Mihai Tudose (PSD+PC),
precum ş
i doamna Irina Stupar
- aprobat
 Memorandum intern: Participarea la Reuniunea de toamnă a
Adunării parlamentare a Organizaţ
iei pentru Securitate ş
i
Cooperare în Europa (Atena, 9-12 octombrie 2009) –Participă
doamna deputat Rodica Nassar (PSD+PC), domnii deputaţ
i Petru
Movilă (PD-L), Miron Ignat (Minorită
ţ
i), precum ş
i doamna
Irina Cristea
- aprobat
 Memorandum intern: Participarea la lucră
rile Comisiei pentru
probleme juridice ş
i drepturile omului a APCE ş
i la conferinţ
a
„Lupta împotriva terorismului: provocă
rile sistemului judiciar”
(Florenţ
a, 18-19 septembrie 2009) –Participădomnii deputaţ
i
Adrian Năstase (PSD+PC), Petru Călian (PD-L), precum ş
i
doamna Nadia Ionescu
- aprobat
 Memorandum intern: Deplasarea domnului deputat Marius
Dugulescu în Olanda ş
i Germania (15-20 iunie 2009) –Participă
domnul deputat Marius Dugulescu (PD-L)
- aprobat

 Memorandum intern: Vizita oficială în Ungaria a delegaţ
iei
Comisiei pentru administraţ
ie publică
, amenajarea teritoriului ş
i
echilibru ecologic a Camerei Deputaţ
ilor (23-25 iunie 2009) –
Participă domnii deputaţ
i Mircea Duş
a (PSD+PC), Attila Korodi
(UDMR), Gheorghe Ciocan (PSD+PC), Lucia Ana Varga (PNL),
Sorin Zamfirescu (PD-L), precum ş
i doamna Oana Tă
taru
- aprobat
 Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţ
iei
Comisiei pentru politicăexternăa Adună
rii Naţ
ionale Populare a
R.P.Chineze (2-6 iulie 2009)
- aprobat
 Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţ
ilor a delegaţ
iei
Comisiei juridice a Adună
rii Naţ
ionale vietnameze (30 iunie
2009)
- aprobat
 Memorandum intern: Participarea la prima ediţ
ie a Jocurilor
Sportive Interparlamentare Europene (Moscova, 1-5 octombrie
2009)
- aprobat
 Informare privind participarea la Sesiunea
Parlamentare a NATO (Oslo, 22-26 mai 2009)
- aprobată

Adunării

 Informare privind participarea la reuniunile Comisiei pentru
cultură, ş
tiinţ
ăş
i educaţ
ie ş
i Subcomisiei pentru media ale
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Reykjavik, 28-29
mai 2009)
- aprobată
 Informare privind vizita oficialăîn Italia a delegaţ
iei Comisiei
pentru politică externă a Camerei Deputaţ
ilor condusă de
domnul Borbely Laszlo, preş
edintele comisiei (26-28 mai 2009)
- aprobată

 Informare privind participarea la reuniunea comună a
Comisiilor pentru mediu, agricultură
, problemele locale ş
i
regionale ş
i pentru probleme sociale, să
nă
tate ş
i familie ale
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Londra, 11-12
iunie 2000)
- aprobată
 Informare privind participarea membrilor delegaţ
iei permanente
a Camerei Deputaţ
ilor la APCEMN la lucră
rile celei de a 33-a
reuniuni a Comisiei juridice ş
i politice a APCEMN (Manisa,
Turcia, 29-30 aprilie 2009)
- aprobată
 Informare privind participarea la seminarul Grupului special al
AP NATO pentru Mediterana ş
i orientul Mijlociu (Neapole, 1415 iunie 2009)
- aprobată
18.

Sesizare din partea S.C. VIŞINESCU LIBERTATEA S.N.C. din
Craiova referitoare la o hotă
râre a Curţ
ii de Apel Craiova nu este pusă
în executare
- la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţ
iei ş
i pentru petiţ
ii

19.

Memorandum intern: Aprobarea utiliză
rii gratuite a 2 mp de hol în
scopul instalării a douăaparate pentru băuturi calde nealcoolice
- aprobat

20.

Proiect de Hotă
râre privind asigurarea permanenţ
ei la Camera
Deputaţ
ilor de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţ
ei
parlamentare (i iulie - 31 august 2009)
- H.B.P. nr.6/2009

21.

Proiect de Hotărâre privind cererea de urmă
rire penalăa domnului
deputat Adrian Năstase, fost prim-ministru
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţ
ilor

22.

Proiect de Hotărâre privind solicitarea Procurorului General de
reluare a procedurii parlamentare cu privire la începerea urmăririi
penale împotriva domnului deputat Adrian Nă
stase
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţ
ilor

23.

Proiect de Hotărâre privind înfiinţ
area unei comisii de anchetăpentru
verificarea sumelor cheltuite de Ministrul Tineretului ş
i Sportului, sub
semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea
"Zilei Tineretului"
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţ
ilor

24.

Informare cu privire la întrebă
rile pentru care deputaţ
ii au solicitat
răspuns oral
- s-a luat act

