
 
 

                                                         SINTEZA 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 26 aprilie 2010, ora 14.00 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 14,20. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean şi domnul Mircea Duşa – vicepreşedinţi, 

domnul Dumitru Pardău 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 Erdei Doloczki 
Istvan – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian (până la ora 
14,30) – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – 
reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi, şi domnul Gheorghe Barbu – 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul 
Valer Dorneanu – secretar general adjunct, domnul Nicolae Vasilescu – şef 
Departament 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 şi domnul Paul Călin Botez – 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 B la BPI 312/2010 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 



4. Informare privind propunerile legislative iniţiate de senatori, înregistrate la 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună 
a celor două Camere ale Parlamentului  
- la Birourile permanente reunite 
 

 5. Scrisoare din partea Comisiei pentru buget, finanţe, bănci referitoare la 
repartizarea a două iniţiative legislative cu acelaşi obiect de reglementare, 
PL-x 133/2010 şi Pl-x 557/2009 
- nu a fost aprobată, conform Notei prezentate în şedinţa Biroului permanent 
 

 6. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe, bănci referitoare la 
amânarea dezbaterii şi prelungirea termenului de depunere a raportului la 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (PLx 
nr.148/2010)  
- aprobată; termen: 15 zile 
 

7. Scrisoare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare referitoare la constituirea, în cadrul comisiei, a Subcomisiei de 
analiză şi evaluare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de 
asigurări din România  
- s-a luat act; plenul va fi informat 
 

 8. Scrisoare din partea domnului deputat Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului 
parlamentar PSD+PC, referitoare la înfiinţarea unei comisii de anchetă care 
va verifica activitatea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN)  
- la plen 
 

 9. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privitor la 
solicitarea domnului deputat Claudiu Iulian Manda referitoare la cumulul 
calităţii de deputat cu funcţia de lector universitar la Universitatea Spiru 
Haret  
- se comunică domnului deputat Claudiu Iulian Manda 
 

     10. Scrisoare din partea domnului deputat Gheorghe Zoicaş, deputat 
independent în Parlamentul României  
- se va anunţa în plen 
 
 

     11. Memorandum intern: Solicitare aprobare sala „Drepturile Omului” pentru 
ziua de 6 mai 2010  
- aprobată 
 
 



     12. Solicitare aprobare sala „Nicolae Iorga” pentru desfăşurarea celui de al 
doilea Congres European de Cadastru, în perioada 6-7 mai 2010, sub 
patronajul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru economic şi al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
- aprobată 
 

     13. Memorandum intern: Organizarea unui eveniment dedicat zilei de 1 iunie – 
Ziua Internaţională a Copilului  
- aprobată 
 

     14. Memorandum intern – Acţiunea „Porţi deschise”, în perioada 1 - 2.05.2010 
- aprobat 
 

     15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 

 • Memorandum intern privind reprogramarea vizitei în România a 
domnului Jerzy Buzek, Preşedintele Parlamentului European (8-9 
iunie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la Conferinţa preşedinţilor 
de parlamente din statele membre ale Uniunii Europene (14-15 mai 
2010, Stockholm). – Participă doamna Roberta Alma Anastase, 
Preşedinta Camerei Deputaţilor şi domnul consilier Alexandru Coita 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind vizita oficială în România a domnului 
Mevlüt Çavusoglu, Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Conferinţei 
Preşedinte de Parlamente din statele membre ale Procesului de 
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Antalya, 6-8 iunie 2010). – 
Participă domnul deputat Mircea Duşa (PSD+PC) şi Daniel Dulca 
consilier 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea privind 
schimbările climatice WG5 „climate change” (Bruxelles, 5 mai 2010). 
– Participă doamna deputat Sulfina Barbu (PD-L) 

- aprobat 

 



 • Memorandum inter privind participarea la „Cel de al 12-lea Summit 
al liderilor grupurilor afiliate la Partidul Popular european, din 
cadrul parlamentelor naţionale ale statelor membre ale Uniunii 
Europene” (Bruxelles, 10-11 mai 2010). – Participă domnul deputat 
Niţu Adrian ( PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la seminarul Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (AUEO) cu tema „Supravegherea 
maritimă europeană” (Atena, 10-11 mai 2010). – Participă domnii 
deputaţi Florin Pâslaru (PSD+PC) , Angel Tîlvăr (PSD+PC) şi domnul 
Daniel Dulca secretarul delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea privind 
Strategia Uniunii Europene pentru zona Dunării (Ruse, Bulgaria şi 
Giurgiu, România, 10-11 mai 2010). – Participă 46 de deputaţi de la 
diferite Comisii parlamentare. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la Forumul parlamentar 
transasiatic cu tema „Dimensiunea euroasiatică a OSCE” (Almaty, 
Kazahstan, 14-16 mai 2010). – Participă domnii deputaţi Petru Movilă 
(PD-L) şi Miron Ignat (Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiilor 
pentru muncă şi migraţie din parlamentele statelor membre ale UE 
(Madrid, 24 iunie 2010). – Participă domnii deputaţi Victor Paul 
Dobre (PNL) şi Dan Mircea Popescu (PSD+PC)   

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind vizita în Spania a delegaţiei Comisiei 
pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei 
Deputaţilor, conduse de doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora, 
preşedintele comisiei (11-12 mai 2010). – Participă doamna deputat 
Cristina - Ancuţa Pocora (PNL), domnii deputaţi Ciprian-Florin Luca 
(PSD+PC), Constantin Severus Militaru (PD-L) şi doamna Oana 
Tătaru expert parlamentar 

- aprobat 
 
 



 • Informare privind vizita Comisiei politice a AP NATO în Azerbaidjan 
(Baku, 11-15 aprilie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita oficială în Regatul Spaniei, a delegaţiei 
Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, condusă de 
domnul Korodi Attila,, preşedintele Comisiei, 13-15 aprilie 2010)  

- aprobată 
 

     16. Scrisoare din partea Sindicatului Funcţionarilor Publici Parlamentari din 
Camera Deputaţilor  
- amânată 
 

 


