
 
 

                                                         SINTEZA 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 21 aprilie 2010 
                                          (după votul final) 

 

 
 

Şedinţa a început la ora 1330 . 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnii Ioan Oltean, Adrian Năstase, Mircea Duşa, Ludovic 

Orban – vicepreşedinţi; Dumitru Pardău, Sever Voinescu-Cotoi, Valeriu Ştefan 
Zgonea, Mihai Alexandru Voicu – secretari; Gheorghe Albu, Nicolae Bănicioiu, Dan-
Ştefan Motreanu, Seres Denes – chestori; Gelu Vişan – PD-L; doamna Aurelia Vasile 
– PSD, Gheorghe-Eugen Nicolăescu – PNL, Derzsi Akos – UDMR, Ovidiu Victor Ganţ 
– Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi Gheorghe Barbu, secretar general 
al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Valentin Adrian Iliescu – şef Departament pentru relaţia cu 
Parlamentul; Valer Dorneanu, doamna Ileana Maria Luncan – secretari generali 
adjuncţi; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic; 
Gheorghe Popescu, Adriana Simion – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; 
doamna Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, Constantin 
Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru 
relaţii publice; doamna Raluca Boboc, Paul Călin Botez, Răzvan Prişcă – consilieri 
Cancelaria Preşedintelui.  

 
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 
 

 
3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

 
4. Scrisoare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

referitoare la calendarul propus pentru dezbaterea iniţiativelor legislative 
nr. Plx 115/2010, Plx 156/2010, Plx 180/2010, Plx 191/2010, Plx 182/2010, 
având acelaşi obiect de reglementare – Legea Educaţiei Naţionale  
- aprobată, termen de depunere a avizelor şi amendamentelor 26.04.2010 
 



 5. Scrisoare din partea domnului deputat Teodor Spînu referitoare la o 
propunere de program de lucru pentru dezbaterea proiectului Legii 
Educaţiei Naţionale, formulată de membrii Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din cadrul grupurilor parlamentare ale PDL, UDMR 
şi Minorităţilor naţionale  
- nu a fost aprobată 
 

 6. Scrisoare din partea grupului parlamentar PSD+PC referitoare la 
dezbaterea iniţiativei legislative "Legea Educaţiei Naţionale" (Pl-x 
115/2010)  
- scrisoare Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi de a fi sesizată, în fond, cu proiectul Legii educaţiei naţionale (PLx 
nr.156/2010)  
- nu a fost aprobată 
 

8. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare 
la desfăşurarea şedinţelor comisiei într-o altă sală de şedinţe în perioada 5 
mai – 30 iunie 2010  
- aprobată 
 

9. Solicitare din partea domnului deputat Duşan Popov privind motivarea 
absenţelor în perioada 19-22 aprilie 2010  
- aprobată 
 

     10. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale de a participa, prin reprezentanţi, la întâlnirea cu 
delegaţia Curţii Europene a Drepturilor Omului  
- aprobată 
 

     11. Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire 
la tema „Către un Sistem European Comun de Azil”  
- s-a luat act 
 

     12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea membrilor 

grupurilor parlamentare afiliate la PPE din statele membre UE 
„Clubul celor 27” (Paris, 28 aprilie 2010). – Participă doamna deputat 
Sanda-Maria Ardeleanu (PD-L) şi domnii  deputaţi Constantin 
Severus Militaru (PD-L) şi Marian Avram (PD-L) 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea Subcomisiei 
pentru Premiul Europei din Cadrul Comisiei pentru şi mediu, 
agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Strasbourg, 29 aprilie 2010). – Participă domnul 
deputat Iosif Blaga (PD-L) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind al treilea forum parlamentar privind 
Societatea Informaţională (Geneva, 3 – 5 mai 2010). – Participă 
domnul deputat Relu Fenechiu (PNL) şi doamna Anca Boţoc 
funcţionar parlamentar.  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru 
migraţiune, refugiaţi şi populaţie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Bruxelles, 18 mai 2010). – Participă domnul 
deputat Relu Fenechiu (PNL)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei 
pentru probleme juridice a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE) (Paris, 31 mai 2010). – Participă domnul deputat 
Florin Serghei Anghel (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Subcomisiei 
pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) 
(Paris, 31 mai 2010). – Participă domnul deputat Tudor Panţîru 
(PSD+PC)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea de vară a 
Sesiunii plenare a Adunării Parlamentare pentru Cooperare 
Economică la Marea Neagră (APCEMN)- ( Belgrad, 1-3 iunie 2010) 

- aprobat, participă domnul vicepreşedinte Mircea Duşa 
 

 • Memorandum intern privind participarea la Conferinţa „Noi 
calificări pentru noi locuri de muncă – măsuri pentru relansarea 
Pieţei Europene a Forţei de Muncă” (Bruxelles, 23 iunie 2010). – 
Participă domnul deputat Ioan Nelu Botiş (PD-L)  

- aprobat 
 



     13. Memorandum intern: Solicitare ministudiouri Vox News şi OTV la nivel P1  
- aprobat de principiu; urmează după prezentarea studiului conform stenogramei 
să se stabilească amplasamentul pentru toate televiziunile şi costurile 

 


