
 
 

SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                         luni, 14 decembrie 2009, ora 14. 00 
 

 
 

  
Şedinţa a început la ora 14,10. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: doamna Daniela Popa, domnul Ioan Oltean şi domnul 

Adrian Năstase – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-
Cotoi şi domnul Valeriu Ştefan Zgonea – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul 
Nicolae Bănicioiu şi domnul Seres Denes – 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 Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, şi domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului deputaţilor 
independenţi. 

  
Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – secretar de stat la 

Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, 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 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 pct. II A nu a fost aprobată procedura de urgenţă 
 

4.   Scrisoare din partea domnului Gheorghe Pogea, ministrul finanţelor 
publice, referitoare la  urgentarea definitivării proiectului de buget al 
Camerei Deputaţilor pe anul 2010 
- proiectul de buget pe anul 2010 va fi prezentat Biroului permanent de marţi, 
15.12.2009 şi plenului Camerei Deputaţilor din data de 16.12.2009 
 

5. Solicitare din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L din Camera 
Deputaţilor şi Senatul României, referitoare la constituirea Comisiei pentru 
elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei 
- amânată 
 

6. Avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra memorandumului 
intern cu tema „Verificarea respectării principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii pentru propunerea pentru un Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa, legea 
aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor 
autentice în materie de succesiuni, precum şi crearea unui certificat 
european de moştenitor”  
- amânat 
 

7. Solicitare din partea domnului senator Marian Ovidiu, referitoare la 
dezbaterea în procedură de urgenţă  în plenul Camerei Deputaţilor, a 
Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital (Plx nr.600/2009) 
- scrisoare domnului senator Marian Ovidiu 
 

8. Solicitare din partea doamnei senator Minerva Boitan, referitoare la 
participarea, în calitate de iniţiator al Proiectului de Lege pentru 
completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 
privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 
persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, 
persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri 
administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni 
de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist 
instaurat în România (PLx.551/2009), la şedinţa Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi din data de 24.11.2009  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 



9. Scrisori din partea doamnei Sorina Plăcintă, ministrul interimar pentru 
Relaţia cu Parlamentul : 
 

 • scrisoare referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  

- se trimite Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

 • Scrisoare privind propunerile de amendamente formulate de 
Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la proiectul 
Legii Poliţiei Locale  

- se trimite Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 
 

10. Comunicare din partea domnului deputat Gheorghe Zoicaş, referitoare 
la opţiunea de a face parte din Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă 
- la plen 
 

11. Solicitare din partea domnului deputat Mihai Cristian Apostolache, 
referitoare la efectuarea unor ore de seminar şi cercetare, în regim de 
plată cu ora, la Universitatea Petrol – Gaze, Ploieşti 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

12. Solicitare din partea domnului deputat Varujan Pambuccian, liderul 
Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, privind utilizarea, în 
regim de gratuitate a sălii C.A.Rosetti în data de 5.02.2010. 
- aprobată 
 

13. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
privind desfăşurarea unei şedinţe comune cu Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în sala Drepturile Omului, în 
data de 15. 12. 2009 
- aprobată 
 

14. Memorandum Intern: Solicitarea Curţii Constituţionale, privind 
utilizarea, în regim de gratuitate a sălii “Nicolae Bălcescu,”  în perioada 
8 – 15 decembrie 2009 
- amânat 



15. Memorandum intern: Suplimentare abonamente 2010 – Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  
- aprobat 
 

16. Solicitare din partea domnului deputat Constantin Chirilă, referitoare la 
prestarea de activităţi didactice la Universitatea Ovidius din Constanţa 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

17. Memorandum Intern: Măsuri ce urmează a fi luate în luna decembrie a.c. 
pentru personalul Secretariatului General, în vederea încadrării în 
cheltuielile de personal ca urmare a aplicării Legii nr.329/2009  
- aprobat 
 

18. Informare din partea domnului Nicolae Văcăroiu, preşedinte al Curţii de 
Conturi, referitoare la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.47/20.10.2009 şi 
Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de 
Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a 
imaginii României     
- s-a luat act 
 

19. Comunicare din partea domnului Bogdan M Chiriţoiu, preşedintele 
Consiliului Concurenţei, referitoare la Raportul Comisiei parlamentare de 
anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul 
Mediului contractul privind “Compania de promovare a Programului 
Operaţional Sectorial Mediului, Lot II- Difuzare/Publicare”, la data de 28 
aprilie 2009 prin negociere fără anunţ de participare 
- se distribuie la casetele deputaţilor 
 

20. Scrisoare din partea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de 
Administraţie Fiscală, referitoare la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
47/20.10. 2009 
- se distribuie la casetele deputaţilor 
 

21. Scrisoare din partea Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel ALFA”, 
referitoare la Legea bugetului pe anul 2010. 
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

22. Solicitare din partea doamnei Anca Elisabeta Ciucă, preşedinte al Consiliului 
de mediere, referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator.   
- s-a luat act 



23. Memorandum Intern: Expoziţie cu vânzare  
- aprobat 
 

24. Memorandum Intern: Solicitare filmare şi fotografiere Palatul 
Parlamentului în regim de gratuitate – Agenţia France Presse  
- aprobat 
 

25. Solicitare din partea Institutului de Politici Publice, privind utilizarea 
în regim de gratuitate a sălii I.C.Brătianu, în ziua de 20.11.2009.  
- aprobată 
 

26. Solicitare din partea doamnei Elisabeta Polihroniade, referitoare la  
utilizarea în regim de gratuitate a sălii I.C. Brătianu, în ziua de 
28.11.2009. 
- aprobată 
 

27. Scrisoare din partea Consultanţilor din România pentru Accesarea 
Fondurilor Europene, referitoare la derularea fondurilor structurale 
care finanţează producţia de energie 
- la Comisia pentru industrii şi servicii, pentru informare 
 

       28. Apel din partea unor participanţi la Consfătuirea pe ţară „Optimizarea 
eficienţei energetice globale a hidrogeneratoarelor şi valorificarea 
potenţialului hidroenergetic al României”  
- la Comisia pentru industrii şi servicii, pentru informare 
 

       29. Scrisoare din partea domnului Vasile Tapalagă, referitoare la 
răspunsurile solicitărilor primite de la Secretarul general al 
Guvernului, Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi Agenţia 
Naţională de Administrare fiscală. 
- secretariatul general va întocmi un răspuns 
 

      30. Solicitare din partea PYRO-TECHNIC TRANSILVANIA, referitoare 
la efectuarea unui foc de artificii în data de 31.12.2009, orele 00.00 – 
00.30 din curtea Palatului Parlamentului. 
- nu a fost aprobată 
 

       31.   Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:                       
 • Memorandum intern: Programul de relaţii externe al 

Parlamentului României pentru anul 2010  
- amânat 
 



 • Memorandum intern: Participarea la cea de a XII-a ediţie a „Micului 
dejun european cu rugăciune” (Bruxelles, 1-2 decembrie 2009). – 
Participă domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu (PSD+PC) şi 
doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu (PD-L)   

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la cel de al II-lea Congres mondial 
al conaţionalilor ruşi care trăiesc în străinătate (Moscova, 30 
noiembrie – 3 decembrie 2009). – Participă domnul deputat Miron 
Ignat (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la Forumul Global pentru 
combaterea antisemitismului (Ierusalim, Israel, 16-17 decembrie 
2009). – Participă domnul deputat Aurel Vainer (Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
probleme juridice şi drepturile omului a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 16 decembrie 2009). - Participă domnul 
deputat Tudor Panţîru (PSD+PC)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la Conferinţa preşedinţilor de 
parlamente din statele membre ale Uniunii Europene (12 decembrie 
2009, Stockholm). - Participă doamna deputat Roberta Alma Anastase 
(PD-L) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la Reuniunea de iarnă a Adunării 
Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (Viena, 18-19 februarie 2010). – Participă doamna deputat 
Rodica Nassar (PSD+PC), domnii deputati Victor Paul Dobre (PNL), 
Petru Movilă (PD-L) şi Miron Ignat (Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Organizarea la Bucureşti a seminarului 
tematic pe probleme de spaţiu şi a reuniunii secretarilor de 
delegaţie ai Conferinţei interparlamentare europene privind 
spaţiul  

- amânat 



 • Memorandum intern: Contribuţia financiară a Camerei 
Deputaţilor la bugetul programului IPEX (Interparlamentary EU 
Information Exchange/Schimbul inter-parlamentar de Informaţii 
privind UE)  

- amânat 
 

 • Informare privind participarea la Reuniunea Comisiei pentru 
probleme juridice şi drepturile omului a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 16 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la cea de a IV-a sesiune plenară a 
Adunării Parlamentare a Mediteranei (APM) şi la prima 
reuniune a Secretarilor generali ai parlamentelor statelor 
membre ale APM (Istanbul, 23-25 octombrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la cel de al 60-lea Congres 
internaţional de Astronautică (Daejon, Coreea de Sud, 12-16 
octombrie 2009) 

- s-a luat act 
 • Informare privind participarea la Forumul Uniunii Europene cu 

tema: „O Europă unită de la Atlantic la Pacific, aspiraţie sau 
oportunitate” (Bruxelles, 9 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Camerei Deputaţilor la 
reuniunea parlamentară şi la Summit-ul mondial privind 
siguranţa alimentaţiei (Roma, 13-16 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la cel de la 11-lea Summit al 
preşedinţilor Grupurilor parlamentare afiliate la Partidul 
Popular European din parlamentele naţionale ale statelor 
membre UE (Bruxelles, 16-17 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la Manifestarea „1511-Braşov, 15 
noiembrie 1987” (Budapesta, 16-18 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 



 • Informare privind participarea la Congresul Mondial al 
Diasporei Ruse (Moscova, 1-2 decembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare asupra participării la Conferinţa internaţională cu 
tema: Securitate şi stabilitate în Europa de sud-est (Belgrad, 18-
20 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la lucrările celei de a 18-a 
Conferinţe parlamentare a Mării Baltice (Nyborg, Danemarca, 
31.08-1.09.2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita oficială în Republica Polonia a delegaţiei 
Comisiei pentru politică externă, conduse de domnul Borbely 
Laszlo, preşedintele Comisiei (17-19 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita oficială în Republica Ungară a Delegaţiei 
Comisiei pentru politică externă, conduse de domnul Borbely 
Laszlo, preşedintele Comisiei (11-13 noiembrie 2009)  

- aprobată 
 

       32.   Solicitare din partea Asociaţiei "COMUNITATEA MEA", referitoare 
la evenimentul „Gala De Excelenţă a Romilor”din data de 16.12.2009 
- aprobată 
 

       33. Materiale pentru informare: 
 • Raport asupra inflaţiei  

- s-a luat act 
 

 • Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2023 
A din 12 noiembrie 2009  

- s-a luat act 
 

 • Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2023 
din 12 noiembrie 2009  

- s-a luat act 



 • Cererea de Reexaminare formulată de domnul Traian Băsescu, 
Preşedintele României, asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane  

- s-a luat act 
 

 • Informare din partea Societăţii Române de Televiziune  
- s-a luat act 
 

 


