
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

marţi, 29 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, domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru 
Voicu – secretari,  domnul Gheorghe Albu, domnul Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-
Ştefan Motreanu şi domnul Hunor Kelemen – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader 
şi domnul Gelu Vişan (de la ora 15,30) – Grupul parlamentar al PD-L, doamna 

Aurelia Vasile (până la ora 15,20) – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD + 
PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (până la ora 15,00) – Grupul parlamentar 
al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc (până la ora 15,30) – Grupul parlamentar al 
UDMR, domnul Varujan Pambuccian (până la ora 15,10) – 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, 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, domnul Florin 
Dumitraşcu – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc, doamna Diana 
Postică, domnul Paul Călin Botez şi domnul Răzvan Prişcă – 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 înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la BPI 490/2009 şi BPI 491/2009 nu s-a aprobat procedura de 
urgenţă

4. Notă suplimentară privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor 
- aprobată

5. Solicitare din partea Grupului parlamentar al Alianţei Politice 
PSD+PC 
- scrisoare doamnei Procuror General, Laura Codruţa Kovesi

6. Solicitări din partea comisiilor permanente de a lucra în perioada 
vacanţei parlamentare 
- da, în condiţiile HBP nr.7/2009

7. Solicitare din partea Subcomisiei pentru spaţiu pentru utilizarea, în 
regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată

8. Solicitare din partea Asociaţiei Patronale a Prelucrătorilor de Mase 
Plastice privind Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu”
- proiectul este pe ordinea de zi

9. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL referitoare la 
doamna Monica Iacob-Ridzi, Ministrul tineretului şi Sportului
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul 
Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob -
Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului"

10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Participarea domnului deputat Victor Paul 

Dobre la Reuniunea de toamnă a Adunării Parlamentare a 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa – AP 
OSCE (Atena, 9-12 octombrie 2009)

- aprobat



11. Scrisoare din partea doamnei Ecaterina Andronescu, ministrul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind participarea domnului deputat 
Mircia Giurgiu  la Conferinţa Mondială UNESCO
- aprobată

12. Scrisoare din partea domnului Cristian Diaconescu, ministrul 
Afacerilor Externe  privind participarea domnului deputat Aurel 
Vainer la conferinţa internaţională „Holocaust Era Assets”
- aprobată

13 Raportul privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2008, 
elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public 
- aprobat

14. Notă privind organizarea unei expoziţii în sala „Constantin Brâncuşi”
de către Administraţia prezidenţială
- nu a fost aprobată

15. Informare privind deschiderea Parlamentului către cetăţean 
- doamna preşedinte împreună cu domnul secretar general vor purta o 
discuţie cu cei implicaţi în acest proiect şi vor prezenta un punct de vedere 
Biroului permanent

16. Memorandum intern – Avizarea de către Biroul permanent a numirii 
unor persoane în funcţiile de şef de departament în cadrul serviciilor 
Camerei Deputaţilor 
- aprobat

17. Scrisoare deschisă din partea domnului deputat Florin Iordache trimisă 
doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procurorul General al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- s-a luat act

18. Scrisoare din partea doamnei Monica Iacob-Ridzi, Ministerul 
Tineretului şi Sportului cu privire la încetarea, de drept, a anchetei 
parlamentare efectuată de Comisia de anchetă constituită prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 26/23.06.2009
- scrisoare doamnei ministru Monica Iacob Ridzi



19. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei parlamentare de 
anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului 
şi Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, 
pentru organizarea „Zilei Tineretului” 
- aprobat

20. Participare la conferinţa internaţională cu tema "Politica europeană de 
securitate în faţa unor noi provocări", la Moscova. – Participă domnii 
deputaţi Marius Rogin, Marius Neculai şi Viorel Cărare (PD-L)
- aprobată

21. Memorandum intern: Organizarea la Bucureşti a ediţiei 2009 a 
"Micului Dejun cu Rugăciune" (9 -11 decembrie 2009) 
- aprobat

22. Scrisoare din partea Comisiei pentru afaceri europene şi Comisiei 
pentru politică externă privind dedicarea unei zile de plen din sesiunea 
septembrie-decembrie 2009 pentru o dezbatere în plenul Camerei 
privind contribuţia Parlamentului şi a României la politicile Uniunii 
Europene
- aprobată


