
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

marţi, 1 septemtebrie 2009, ora 13.10

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

Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean,  domnul Adrian 
Năstase – vicepreşedinţi; domnul Sever Voinescu-Cotoi şi domnul Mihai Alexandru 
Voicu, domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea – secretari; domnul 
Gheorghe Albu, domnul Nicolae Bănicioiu, domnul Hunor Kelemen, domnul Dan-
Ştefan Motreanu - chestori; domnul Mircea-Nicu Toader (până la ora 14.10), domnul 
Petru Călian – de la 14.10), Grupul parlamentar al PD-L; doamna Aurelia Vasile -
Grupul parlamentar al Alianţei Politice a PSD + PC, domnul Gheorghe-Eugen 
Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Márton Árpád-Francisc – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian (de la ora 13.20 până la ora 
13.41) – 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, 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 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, domnul Paul Călin Botez, 
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. Ordinea de zi şi programul de lucru al Camerei Deputaţilor pentru ziua 
de marţi, 1 septembrie 2009 
- aprobată 

2. Solicitări din partea Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia 
sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri 
funciare referitoare la prelungirea termenului de depunere a raportului
- aprobate 



3. Documente referitoare la activitatea Comisiei parlamentare de anchetă 
pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru 
acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României :

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 
Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului 
şi a imaginii României, şi programul de lucru 

-aprobate, cu modificările şi completările din stenogramă 

 Scrisori din partea Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru 
acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României 

- aprobate 

4. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind
utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul 
Parlamentului
- aprobată 

5. Cerere din partea Comisiei pentru industriei şi servicii privind 
utilizarea unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată, cu plată, a se vedea stenograma 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic privind utilizarea, în regim 
de gratuitate, a unor spaţii din Palatul Parlamentului
- aprobată 

7. Solicitare din partea Grupului Parlamentar al Partidului Democrat-
Liberal privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din 
Palatul Parlamentului
- aprobată 

8. Solicitare din partea Comisiei pentru Afaceri Europene privind 
desfăşurarea unei şedinţei în data de 31 august 2009
- aprobată 

9. Memorandum intern: Solicitarea Liceului de muzică „Dinu Lipatti” 
privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din Palatul 
Parlamentului
- aprobat 



10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe, aprobate de către 
membrii Biroului permanent care au asigurat permanenţa în perioada 
vacanţei parlamentare:

 Memorandum intern: Participarea la lucrările celei de a 18-a 
Conferinţe parlamentare a Mării Baltice (Nyborg, Danemarca, 30 
august –1 septembrie 2009). – Participă domnul deputat Marius 
Rogin (PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei de apărare 
şi securitate a AP NATO în Canada (8-11 septembrie 2009). –
Participă domnul deputat Petru Gabriel Vlase (PSD+PC)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la lucrările celui de la XIX-lea 
Forum Economic de la Krynica, Polonia (9-12 septembrie 2009).
– Participă domnul deputat Aurel Vainer (Minorităţile Naţionale)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la lucrările celei de a 33-a 
Comisii economice, comerciale, tehnologice şi pentru probleme de 
mediu (Thessalonik, Grecia, 16.09.2009) şi la lucrările celei de a 
33-a Comisii culturale, de educaţie şi probleme sociale 
(Thessaloniki, Grecia, 17.09.2009), din cadrul Adunării 
Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre 
(APCEMN). – Participă domnii deputaţi Antal Istvan (UDMR), 
Zanfir Iorguş (PD-L), Dragomir Gheorghe (PNL), precum şi 
domnul Constantinescu Eugen

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la cea de a 4-a sesiune a 
Comitetului Interguvernamental pentru salvarea Patrimoniului 
Imaterial (Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, 28 septembrie – 3 
octombrie 2009). – Participă domnul deputat Horea Dorin 
Uioreanu (PNL)

- nu a fost aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa parlamentarilor 
pe relaţia cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) şi la Forumul partenerilor 
UNESCO (Paris, 3-5 octombrie 2009). – Participă domnul 
deputat Horea Dorin Uioreanu (PNL)

- aprobat 



 Memorandum intern: Participarea la Forumul pentru 
avertizarea timpurie a conflictelor în Europa organizat de 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (Strasbourg, 24-25 
septembrie 2009). - – Participă domnul deputat Laszlo Borbely 
(UDMR)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa cu tema 
„Defrişările şi schimbările climatice (Stockholm, 27-28 
septembrie 2009). – Participă doamna deputat Sulfina Barbu 
(PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la Conferinţa preşedinţilor 
comisiilor juridice din parlamentele membre UE cu tema „O 
abordare echilibrată a securităţii juridice şi a combaterii crimei 
organizate” (Stockholm, Suedia, 11-12 octombrie 2009). –
Participă domnul deputat Daniel Buda (PD-L)

- aprobat 

 Memorandum intern: Contribuţia financiară a Parlamentului 
României la bugetul Adunării Parlamentare a Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru anul fiscal 2009-
2010

- aprobat 

 Informare privind participarea la cea de-a cincia ediţie a 
Conferinţei comisiilor parlamentare pentru controlul asupra 
serviciilor de informaţii din statele membre ale Uniunii Europene 
(Tallinn, Republica Estonia, 22-26 mai 2009)

- aprobată 

 Informare privind participarea la Forumul de Securitate CPEA 
şi la seminarul Rose-Roth „Sfidări regionale în Asia Centrală” 
(Astana, Kazahstan, 24-27 iunie 2009)

- aprobată 
 Informare privind vizita oficială în România a delegaţiei 

Grupului parlamentar de prietenie Turcia-România din Marea 
Adunare Naţională turcă, conduse de domnul H.Hasan Sonmez, 
preşedintele Grupului de prietenie (8-12 iunie 2009)

- aprobată 



 Informare privind vizita oficială în Ungaria a delegaţiei Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a Camerei Deputaţilor (23-25 iunie 2009)

- aprobată 

 Informare privind vizita oficială în România a delegaţiei Comisiei 
pentru politică externă a Adunării Naţionale Populare a 
Republicii Populare Chineze, conduse de domnul Lu Zhonghe, 
vicepreşedinte al comisiei (2-6 iulie 2009)

- aprobată

 Informare privind vizita oficială în România a delegaţiei Comisiei 
pentru politică economică şi financiară a Adunării Naţionale 
Populare a R.P.Chineze (25-29 iulie 2009). 

- aprobată

16. Solicitare din partea domnului deputat Matei Brătianu privind 
efectuarea unor zile de concediu
- aprobată


