
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

miercuri, 8 decembrie 2010, ora 10.00 
 

 
 

Şedinţa a început la ora 10,15. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean – vicepreşedinte, domnul Dumitru Pardău 

şi domnul Sever Voinescu-Cotoi – secretari, domnul Seres Denes – chestor, domnul 
Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, domnul Mate Andras-Levente – 
Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – Grupul deputaţilor independenţ, şi 
domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – şeful Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, domnul Gaspar Istvan – 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 
Laura Nicoleta Riteş – Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări, domnul 
Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii şi doamna Gabriela Enea – 
Direcţia pentru relaţii publice şi protocol. 

 

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta 
au fost adoptate următoarele decizii: 

 
 

       1. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări 
 

 2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

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

 4. Scrisoare din partea domnului deputat Ciprian Dobre, referitoare la 
modificarea termenelor pentru depunerea amendamentelor şi a raportului la 
proiectul de Hotărâre  privind modificarea alin.3 al art.40 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor ( PH CD 50/2010)  
- scrisoare domnului deputat Ciprian Dobre 
 



 5. Scrisoare din partea domnului Ioan-Nelu Botiş, Ministrul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale referitoare la Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi Proiectul de 
lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei 
- s-a luat act 
 

6. Solicitare din partea domnului deputat Gabriel Vlase, preşedintele Comisiei 
speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe, privind prelungirea 
termenului de depunere a avizului comisiei la PLx 516/2010  
- aprobată; termen 13 decembrie 2010 
 

7. Solicitare din partea domnului chestor Gheorghe Albu privind acordarea a 3 
zile de concediu, în perioada 8 – 10.12.2010 
- aprobată 
 

8. Memorandum intern: Expoziţia cu vânzare  
- aprobat 
 

       9. Scrisoare din partea S.C. Univers Media S.R.L. privind instalarea unui 
ministudiou la nivelul P1  
- aprobată, a se vedea stenograma 
 

     10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
      • Memorandum intern: Participarea la Misiunea de observare a 

alegerilor prezidenţiale din Belarus (Minsk, 16-20 decembrie 2010). – 
Participă domnul deputat Miron Ignat şi domnul Mircea Şovagău 
expert parlamentar 

- aprobat - preşedintele Delegaţiei va desemna un alt participant în locul domnului 
deputat Miron Ignat 
 

 • Informare privind vizita în România a delegaţiei Comisiei pentru 
agricultură din Adunarea Naţională a Republicii Ungare, conduse de 
domnul Sandor Font, preşedintele comisiei 27 - 29 octombrie 2010  

- aprobată 
 

     11. Informare din partea domnului deputat Stan Nicolae deputat independent în 
Parlamentul României, membru UNPR 
- s-a luat act 

 


