SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
luni, 29 martie 2010, ora 14.00

Şedinţa a început la ora 14,00.
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 Nicolae Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu 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 Olosz Gergely –
Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar al
minorităţilor naţionale, şi domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului
deputaţilor independenţi.
Invitaţi: domnul Daniel Buda (de la ora 14,10) – preşedintele Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul Valentin Adrian Iliescu – şeful
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan –
secretar general adjunct, domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct, 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, şi domnul Răzvan Prişcă –
consilier 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 BPI 183/2010 şi BPI 190/2010 nu a fost aprobată procedura de
urgenţă

4. Solicitare din partea domnului deputat Iosif Veniamin Blaga privind
acordarea unor zile de concediu
- aprobată
5. Scrisoare din partea Comisiei pentru afaceri europene – Grupul pentru
combaterea traficului de persoane, referitoare la organizarea unei runde de
audieri la Parlamentul României – evaluarea progreselor înregistrate de
România în privinţa luptei împotriva tuturor formelor de trafic
- la Birourile permanente reunite ale celor două Camere
6. Memorandum intern: Organizarea unei expoziţii cu vânzare de obiecte
specifice Sărbătorilor de Paşti
- aprobat
7. Memorandum intern: Fotografii de prezentare Camera Deputaţilor în
regim de gratuitate
- aprobat
8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
• Memorandum intern privind participarea la Conferinţa Europeană a
reprezentanţilor Diasporei Ruse (Viena, 2-4 aprilie 2010). – Participă
domnul deputat Miron Ignat (Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale)
- aprobat
• Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru
cultură, ştiinţă şi educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei (Istanbul, 10-11 mai 2010). – Participă domnul deputat Petru
Călian (PD-L), doamna deputat Maria Stavrositu (PD-L) şi doamna
directoare Nadia Ionescu.
- aprobat
• Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat
Mircea Lubanovici (16-26 aprilie 2010).
- aprobat
• Memorandum intern privind vizita oficială la Varşovia a unei
delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Polonă
(26-29 aprilie 2010). Participă domnii deputaţi: Eugen Constantin
Uricec (PD-L), Ioan Stan (PSD+PC), Petru Călian (PD-L), Ghervazen
Longher(Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale), Varga Attila
(UDMR) şi doamna Carmen Gulin consilier parlamentar.
- aprobat

• Memorandum intern privind vizita în Regatul Danemarcei a unei
delegaţii a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor (11-13 mai 2010). –
Participă domnii deputaţi: Marius Cristinel Dugulescu (PD-L),
Sorinel Ştirbu (PNL), Sergiu Andon (PSD+PC), Attila Varga (UDMR)
şi doamna Luminiţa Iordăchescu secretar al delegaţiei.
- aprobat
9. Punct de vedere al Comisiei pentru regulament referitor la retragerea unei
iniţiative legislative după ce propunerea a fost supusă unui vot final în
prima Cameră sesizată
- amânat
10. Solicitare din partea domnului deputat Cezar Preda, referitoare la
acordarea unui concediu în perioada de 29-31 martie 2010.
- aprobată
11. Solicitări din partea unui grup de deputaţi, membri ai Comisiei comune
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii
- aprobată

