
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

Luni, 13  iulie 2009. ora 14.00

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

Au participat: doamna Daniela Popa şi domnul Adrian Năstase –
vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, domnul 
Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul 
Gheorghe Albu şi domnul Nicolae Bănicioiu – 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 Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale. 

Invitaţi: domnul Victor-Viorel Ponta – ministru pentru relaţia cu 
Parlamentul, doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu 
Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul Valer 
Dorneanu – secretar general adjunct, domnul Nicolae Vasilescu – 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 Dana Bigan –
Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Cornelia Ionescu – Direcţia pentru relaţii 
publice, doamna Raluca Boboc şi doamna Diana Postică – consilieri Cancelarie 
Preşedinte.

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe 
aceasta au fost adoptate următoarele decizii:

1. Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor 
cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura 
doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei 
Tineretului” + părerea contrară a deputaţilor PD-L din comisie 
- pe ordinea de zi al plenului în sesiunea extraordinară - 27 iulie 2009 



2. Raportul Comisiei pentru industrii şi servicii întocmit în urma anchetei 
privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în 
contextul modificării Legii petrolului nr.238/2004 şi a altor acte 
normative conexe + opinii separate la Raport a deputaţilor PNL din 
comisie
- pe ordinea de zi a plenului în sesiunea extraordinară - 27 iulie 2009

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei parlamentare de 
anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către 
Ministerul Mediului contractul privind „Campania de promovare a 
Programului Operaţional Sectorial Mediu, lot II – Difuzare/Publicare” 
la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunţ de participare
- aprobat 

4. Solicitare din partea Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia 
sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri 
funciare
- aprobată 

5. Solicitare din partea Comisiei pentru sănătate şi familie de a lucra în 
perioada vacanţei parlamentare în perioada 25-28 august 2009.
- aprobată

6. Solicitarea Agenţiei de Dezvoltare Comunitară "Împreună" privind 
utilizarea unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată 

7. Solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor
privind utilizarea unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată 

8. Revizia instalaţiei de vot electronic din cadrul Sălii de Plen a Camerei 
Deputaţilor
- aprobată 

9. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Reuniunea Comisiei tehnologice şi 

aerospaţiale a Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) în 
SUA

- amânat 



 Memorandum intern: Participarea la Misiunea de observare a 
alegerilor parlamentare din Republica Moldova. – Participă 
domnii deputaţi Marius Rogin (PD-L), Ileana Cristina 
Dumitrache (PSD+PC), Petru Movilă (PD-L)

- aprobat

 Memorandum intern: Reuniunile comisiilor Adunării Uniunii 
Europei Occidentale la Bruxelles (AUEO) - Participă domnii 
deputaţi Angel Tîlvăr (PSD+PC), Edler Andràs György (UDMR), 
Cornel Stirbeţ (PD-L), Mihăiţă Calimente (PNL), Florin Pâslaru 
(PSD), precum şi domnul Daniel Dulca.

-aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la cea de a 7-a Adunare a 
Asociaţiei Internaţionale a Parlamentarilor pentru Tehnologia 
Informaţiei – IPAIT, la New Delhi - Participă domnul deputat 
Relu Fenechiu şi domnul Vasilie Lapteş.

- aprobat 

 Memorandum intern: Organizarea seminarului „Ameninţări la 
adresa securităţii regionale”, Bucureşti

- aprobat 

 Memorandum intern: Cofinanţarea membrului permanent al 
Secretariatului COSAC pentru anul 2008 

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei generale 
pentru probleme culturale a Iniţiativei Central-Europene –
Dimensiunea Parlamentară, la Salzburg - Participă domnii 
deputaţi Raluca Turcan (PD-L), Gigel-Sorinel Ştirbu (PNL).

- aprobat 

 Memorandum intern: Participare la cea de a patra parte a 
Sesiunii ordinare 2009 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei, Strasbourg - Participă domnii deputaţi Cezar Preda 
(PD-L), Adrian Năstase (PSD+PC), Petru Călian (PD-L), Mihai 
Tudose (PSD+PC), Relu Fenechiu (PNL), Florin Anghel (PD-L)

- aprobat 



 Memorandum intern: Participarea la cel de al treilea Forum 
Mondial al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), Busan - Participă domnii deputaţi Daniela 
Popa (PSD+PC) Cezar Preda (PD-L)

- aprobat 

 Informare privind participarea la lucrările primei părţi a celei 
de-a 56-a sesiuni a Adunării Uniunii Europei Occidentale 
(AUEO) (2-4 iunie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind organizarea şi desfăşurarea celei de-a 33-a 
Sesiuni Plenare a Adunării Generale a APCEMN (Bucureşti, 11-
13 iunie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind participarea la lucrările comisiilor 
permanente ale Adunării Parlamentare a Mediteranei (Lisabona, 
24-26 iunie 2009)

- aprobată 

10. Pentru informare: 
 Notă referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art I pct.4 

din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

- s-a luat act 

 Notă referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind 
stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare 
în sistemul justiţiei şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 
privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, 
stabilite prin titluri executorii 

- s-a luat act 


