
 

 
                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
luni, 26 septembrie 2011 

(la încheierea şedinţei comune a Birourilor permanente) 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 14,30. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

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

Ştefan Zgonea şi domnul Marian Sârbu – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, 
domnul Georgian Pop şi domnul Niculae Mircovici – 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, domnul 
Mircea Duşa – Grupul parlamentar al PSD, domnul Călin Constantin Anton Popescu-
Tăriceanu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul 
parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – Grupul parlamentar progresist, 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, doamna Adriana Costescu – 
Departamentul de studii parlamentare şi drept comunitar, doamna Gabriela Enea – 
Direcţia pentru relaţii publice şi protocol, şi domnul Paul Călin Botez – Cancelarie 
Preşedinte. 

 
 

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 
 

       2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 
 

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



       4. Notă privind acte şi documente de informare ale Comisiei pentru afaceri 
europene referitoare la E 18/2011, E 19/2011, Este 26/2011-s, E 27/2011-s  
- aprobată 
 

       5. Procese-verbale ale comisiilor Camerei Deputaţilor privind verificarea 
principiului subsidiarităţii unor proiecte de acte legislative ale Uniunii 
Europene: 

 • Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – COM(2011) 
402, BPI 58/E-s/5.09.2011  

- s-a luat act 
 

 • Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – COM(2011) 461, E 
39/2011-s  

- s-a luat act 
 

       6. Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene referitoare la 
desfăşurarea şedinţei  din ziua de 21.09.2011 şi motivarea absenţelor 
membrilor comisiei de la lucrările Plenului  
- aprobată 
 

       7. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălii „Drepturilor Omului”, în 
data de 31.09.2011 
- aprobată 
 

       8. Solicitare din partea doamnei deputat Aurelia Vasile referitoare la 
acordarea unui concediu plătit în zilele de 26, 27 şi 28 septembrie 2011  
- aprobată 
 

       9. Scrisoare din partea domnului deputat Matei Radu Brătianu privind 
demisia din funcţia de preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Poştă şi 
Comunicaţii 
- s-a luat act 
 

     10. Memorandum intern: Împuternicirea Regiei Autonome Monitorul Oficial 
de a exercita atribuţiile titularului de drepturi în ceea ce priveşte copierea, 
distribuirea, punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet, fără 
drept de către terţi, a publicaţiei Monitorului Oficial al României  
- aprobat 
 

     11. Scrisoare din partea domnului Cătălin Predoiu, Ministrul Justiţiei 
referitoare la proiectul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2011-2014 
- se trimite grupurilor parlamentare şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 



     12. Scrisoare din partea domnului Dragoş Petrescu, preşedinte al Colegiului 
C.N.S.A.S. referitoare la domnul Constantin Duţu, membru al Consiliului 
Naţional al Audiovizualului  
- s-a luat act 
 

     13. Scrisoare din partea Asociaţiei Naţionale a Internet Service Providerilor din 
România referitoare la proiectul de Lege privind combaterea operaţiunilor 
cu produse susceptibile de a avea psihoactive, altele decât cele prevăzute de 
acte normative în vigoare (PL-x  nr. 418/2011) 
- la Comisia pentru sănătate şi familie 
 

     14. Solicitare 10TV – Amplasare ministudio nivel P, începând cu 1.10.2011 
- aprobată 
 

     15. Scrisoare din partea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului 
Feminin imunităţi privind punerea la dispoziţie în regim de gratuitate a sălii 
„Nicolae Bălcescu”, în data de 27.10. 2011 
- aprobată 
 

     16. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 

 • Memorandum intern privind participarea la Misiunea de observare a 
alegerilor parlamentare din Republica Tunisia (Tunis, 23 octombrie 
2011). – Participă domnii deputaţi Petru Movilă (PD-L) şi Paul Victor 
Dobre (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la cea de-a 125-a Adunare 
a Uniunii Interparlamentare şi reuniunile asociate (Berna, Elveţia, 16-
20 octombrie 2011). – Participă domnii deputaţi Ionel Palăr (PNL), 
Ioan Stan (PSD) şi doamna deputat Oana Manolescu (Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea Subcomisiei 
pentru Premiul Europei din cadrul Comisiei pentru mediu, 
agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Landerneau, Franţa, 15-16 octombrie 2011). – 
Participă domnul deputat Iosif Blaga (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările privind 
lansarea Raportului pentru Cooperare, Dezvoltare pe anul 2011 din 
cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) (Paris, 4 octombrie 2011). – Participă domnul deputat 
Zgonea Valeriu  Ştefan (PSD)  

- aprobat 
 



 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 28 noiembrie 2011). – 
Participă domnii deputaţi Adrian Năstase (PSD), Relu Fenechiu 
(PNL) şi doamna Alina Ilie, funcţionar parlamentar 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
cultură, ştiinţă şi educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Paris, 5 decembrie 2011). – Participă doamna deputat 
Mihaela Stoica (PD-L), domnul deputat Florin Anghel (PD-L) şi 
doamna Irina Stupar consilier  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiilor 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru migraţii, 
refugiaţi şi populaţie, egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi; 
probleme economice şi dezvoltare (Paris, 7-9 decembrie 2011). – 
Participă domnii deputaţi  Cezar Preda (PD-L), Relu Fenechiu (PNL), 
Mihai Tudose (PSD), doamna deputat Maria Stravrositu (PD-L) şi 
doamna director Nadia Ionescu 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind vizita la Berlin a domnului deputat 
Korodi Attila, preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor în fruntea unei delegaţii a comisiei (19-21 octombrie 2011). 
– Participă domnii deputaţi  Korodi Attila (UDMR), Sever Voinescu-
Cotoi (PD-L), Daniel-Stamate Budurescu (PNL) şi doamna director 
Luminiţa Iordăchescu 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru probleme 
juridice şi drepturile omului şi ale Comisiei pentru respectarea 
obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre al Consiliului Europei 
(Paris, 7-8 septembrie 2011)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea pe tema Securitatea 
Energetică (Varşovia, 11-12 septembrie 2011)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la Conferinţa internaţională privind 
migraţia şi azilul (Londra, 12 septembrie 2011)  

- aprobată 
 



     17. Pentru informare: 
 

 • Buletin Legislativ European, săptămâna 12 - 18 septembrie 2011, nr. 
36/2011  

- s-a luat act 
 

 


