
SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

Luni, 27  iulie 2009. ora 14.00

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

Au participat: domnii Ioan Oltean, Bogdan Olteanu şi doamna Daniela 
Popa – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Zgonea, domnul 
Sever Voinescu-Cotoi şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Dan-
Ştefan Motreanu şi domnul Hunor Kelemen – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader –
Grupul parlamentar al PD-L, doamna Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al 
Alianţei Politice PSD + PC, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al 
UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: domnul Valer Dorneanu şi doamna Ileana Maria Luncan –
secretari generali adjuncţi, domnul Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza –
Departamentul Secretariatului tehnic, doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe 
Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş 
– Serviciul pentru lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii 
publice, doamna Raluca Boboc, doamna Diana Postică şi domnii Paul Călin Botez şi 
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. Ordinea de zi şi Programul de lucru pentru sesiunea extraordinară din 
data de 27 iulie 2009 
- completată cu cea de-a III şedinţă în plen din data de 27 iulie 2009

 Timpul maxim afectat grupurilor parlamentare din Camera 
Deputaţilor pentru dezbaterea Raportului 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 şi timpul maxim afectat grupurilor parlamentare din 
Camera Deputaţilor pentru dezbaterea Raportului Comisiei 
parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 
Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei 
ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei 
Tineretului"

- a fost acceptată varianta de 20 sec. pentru fiecare deputat



2. Proiect de hotărâre la 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 
- pe ordinea de zi a plenului din data de 27 iulie 2009

3. Proiect de hotărâre referitoare la 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" 
- pe ordinea de zi a plenului din data de 27 iulie 2009

4. Scrisoare din partea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procuror General 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

5. Solicitare din partea domnului deputat Raul-Victor Surdu-Soreanu
referitoare la introducerea pe ordinea de zi a plenului Camerei 
Deputaţilor a raportului privind Legea comercializării produselor 
agroalimentare (PLx 312/2009)
- pe ordinea de zi a plenului din data de 27 iulie 2009

6. Decizia Curţii Constituţionale nr. 1008/7 iulie 2009 prin care se 
constată neconstituţionalitatea Legii de aprobare a OUG nr. 224/2008 
pentru modificarea art.5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

7. Decizia Curţii Constituţionale nr. 1039/9 iulie 2009 prin care se 
constată neconstituţionalitatea Legii de aprobare a OUG nr. 3/2009 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la 
organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

8. Solicitare din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale
privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul 
Parlamentului
- aprobată

9. Scrisoare din partea Patronatului Societăţilor Independente 
Producătoare de Bere din România cu privire la introducerea pe 
ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, în procedură de urgenţă, a 
Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru 
IMM-urile din industria berii (PLx 723-/2006)
- s-a luat act



10. Solicitare din partea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor
privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul 
Parlamentului 
- nu a fost aprobată

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
 Memorandum intern: Reuniunile Comisiei tehnologice şi 

aerospaţiale a Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) în 
SUA (Washingtonm Seattle, Los Angeles, 15-22 iulie 2009) –
Participă domnul deputat Angel Tîlvăr (PSD+PC)

- aprobat

 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa preşedinţilor 
Comisiilor pentru politică externă din ţările membre ale Uniunii 
Europene (Visby, Suedia, 6-7 septembrie 2009) – Participă domnul 
deputat Laszlo Borbely (UDMR)

- aprobat

 Memorandum intern: Participarea la reuniunea cu tema 
„Economia schimbărilor climatice şi finanţele publice durabile”, 
(Stockholm, Suedia, 6-7 septembrie 2009) – Participă domnul 
deputat Cătălin Ioan Nechifor (PSD+PC)

- aprobat

 Memorandum intern: Participarea la cea de-a XLII-a reuniune a 
Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi 
europene – COSAC (Stockholm, Suedia, 3-7 octombrie 2009) –
Participă domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc (PSD+PC), William 
Gabriel Brânză (PD-L), Emil Bostan (PNL), precum şi domnul 
Andrei Mocearov, director, şi domnul Dan Matei, şeful secretariatului 
Comisiei

- aprobat

 Memorandum intern: Participarea la cea de-a 7-a ediţie a 
Conferinţei de vară pe probleme de apărare (Saumur, Franţa, 10-
11 septembrie 2009) – Participă domnul deputat Costică Canacheu

- aprobat

 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa Internaţională 
cu tema „Cooperarea dintre Curţile Constituţionale şi 
Parlamente pentru garantarea supremaţiei Constituţiei” (Erevan, 
1-3 octombrie 2009) – Participă domniideputaţi Daniel Buda (PD-L), 
Liviu Bogdan Ciucă (PSD+PC), Andras Levente Mate (UDMR), 
precum şi Mihaela Ivan Cucu, expert

- aprobat



 Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
probleme economice şi dezvoltare a APCE şi la cea de a treia 
parte a Sesiunii ordinare 2009 a APCE (Paris, 19 iunie şi 
Strasbourg, 22-26 iunie 2009) 

- aprobată

 Informare privind participarea domnului deputat Adrian 
Năstase la cea de-a 20-a sesiune a Forumului Crans Montanta 
(Bruxelles, 25-27 iunie 2009) 

- aprobată

 Informare privind participarea domnului deputat Călin Popescu-
Tăriceanu la cea de-a 20-a sesiune a Forumului Crans Montana 
(Bruxelles, 25-27 iunie 2009) 

- aprobată

 Informare privind participarea Delegaţiei Parlamentului 
României la Sesiunea anuală a Adunării Parlamentară a 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (29 iunie-
3 iulie 2009)

- aprobată

 Informare privind participarea la seminarul cu tema „Reforma 
în învăţământ” (Turcia, 29 iunie – 4 iulie 2009) 

- aprobată

 Informare privind participarea reprezentanţilor Camerei 
Deputaţilor la lucrările Congresului Ecologic Internaţional 
Nevsky (Sankt Petersburg, 14-15 mai 2009) 

- aprobată

12. Solicitare din partea Grupurilor parlamentare ale PSD+PC şi PNL 
privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă 
- pe ordinea de zi a plenului în sesiunea extraordinară din 27 iulie 2009


