
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

marţi, 24 iunie 2009, ora 9.30

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

Au participat: domnul Ioan Oltean – vicepreşedinte, domnul Dumitru 
Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari,
domnul Gheorghe Albu, domnul Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi 
domnul Kelemen Hunor (de la ora 10,40) – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader –
Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al 
Alianţei Politice PSD + PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul 
parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al 
UDMR, domnul Adrian-Miroslav Merka – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: 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 
şi 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. Notă privind încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2009 
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor 

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 

5. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PD-L şi a Grupului 
parlamentar al PNL privind constituirea unei comisii de anchetă 
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor 

6. Solicitare din partea Curţii de Conturi privind prelungirea termenului 
de efectuare a controlului la S.C. NICOLINA S.A. Iaşi 
- la plen pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială privind 
desfăşurarea şedinţei pe 30 iunie 2009, între orele 13.00 – 15.00, la Sala 
Drepturilor
- aprobată 

8. Notă cu privire la desemnarea unui membru titular şi a unui membru 
supleant în Comitetul pentru finanţe publice locale 
- se transmite liderilor grupurilor parlamentare

9. Informare din partea Grupului parlamentar al PD-L privind 
nominalizarea unui membru în cadrul Comisiei pentru tehnologia 
informaţiilor şi comunicaţiilor
- pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor 

10. Solicitări din partea comisiilor permanente de a lucra în perioada 
vacanţei parlamentare 
- H. B.P. nr. 7/2009 

11. Memorandum intern: Condiţiile de vizitare gratuită a Palatului 
Parlamentului 
- amânat 

12. Memorandum intern: Stabilirea procedurii pentru plata din bugetul 
Camerei Deputaţilor a unor cheltuieli care rezultă din aplicarea 
prevederilor art.III, alin.3 din Legea nr.113/2009 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.7/2009 
- aprobat 



13 Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:

 Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a Delegaţiei 
Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Republicii 
Macedonia (29 iunie 2009) 

- aprobat

 Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei 
Comisiei pentru politică economică şi financiară a Adunării 
Naţionale Populare a R.P.Chineze (26-29 iulie 2009) 

- aprobat

 Informare cu privire la deplasarea domnului deputat Ovidiu 
Ganţ în Germania, în perioada 15-20 iunie 2009 

- aprobată

14. Informare cu privire la interpelările pentru care deputaţii au solicitat 
răspuns oral 
- s-a luat act 

15. Pentru informare: 

 Cereri de reexaminare formulate de domnul Traian Băsescu, 
Preşedintele României 

- s-a luat act 

 Scrisoare din partea Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind 
referitoare la PLx nr 174/2009

- la Comisia pentru sănătate şi familie, pentru informare

 Scrisoare din partea Federaţiei Sanitas din România referitoare 
la PLx nr. 174/2009

- la Comisia pentru sănătate şi familie, pentru informare 

 Scrisoare din partea Ligii Maiştrilor Militari de Marină 
referitoare la PLx nr. 264/2009

- la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru 
informare 



16. Proiect de scrisoare adresată doamnei procuror general, Laura 
Codruţa Kovesi 
- a fost prezentată Biroului permanent şi a fost acceptată forma propusă de 
doamna preşedinte 

17. Solicitare din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului sub 
semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi pentru organizarea 
"Zilei Tineretului" privind alocarea unei săli cu logistica necesară şi 
personal
- aprobată 

18. Solicitare din partea Comisiei pentru UNESCO privind desfăşurarea 
şedinţei Comisiei concomitent cu şedinţa plenului în data de 24.06.2009, 
între orele 10.00 – 11.00
- aprobată 

19. Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea unei comisii de anchetă 
parlamentară privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor 
sectoare de îmbunătăţiri funciare 
- HCD 31/2009


