
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                luni, 16 februarie 2010 

                                     (după votul final) 
 

 
 

           
Şedinţa a început la ora 13,30. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Adrian Năstase, domnul 

Mircea Duşa şi domnul Ludovic Orban – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, 
domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul 
Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres Denes – chestori, 
domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, domnul Cătălin 
Cherecheş – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Gheorghe-
Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Olosz Gergely – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului  
deputaţilor independenţi, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei 
Deputaţilor. 

  
Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – 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 Diana Postică şi doamna Raluca 
Boboc – 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 
 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 



3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

4. Solicitare din partea domnului Mircea Toader, liderul Grupului 
parlamentar al PD-L privind modificări în componenţa comisiilor 
permanente  
- amânată 
 

5. Scrisoare din partea domnului deputat Ioan Damian privind modificări în 
componenţa comisiilor permanente  
- amânată 
 

6. Scrisoare din partea doamnei deputat Monica Iacob Ridzi  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

7. Solicitare din partea domnului deputat Stelian Fuia referitoare la 
compatibilitatea dintre funcţia de deputat şi poziţia de cercetător în cadrul 
unei firme private  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

8. Scrisoare din partea domnului Cătălin Macovei, preşedintele Agenţiei 
Naţionale de Integritate, referitoare la o eventuală stare de incompatibilitate 
a domnului deputat Olosz Gergely  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

9. Memorandum intern: Cazarea deputaţilor în perioada 1 martie – 31 
decembrie 2010 la SC Bucureşti Turism SA – Centre Ville Aparthotel  
- aprobat 
 

10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea la cea de a treia reuniune 

naţională cu tema „Către Acţiunea Globală a Uniunii Europene 
împotriva Traficului de Fiinţe Umane” (Madrid, Spania, 5 martie 
2010). – Participă domnul deputat Valeriu Ştefan Zgonea (PSD+PC)  

- aprobat 
 

11. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, referitoare la organizarea unui eveniment în data de 
22.02.2010 
- aprobată 
 

 


