SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
joi, 20 mai 2010, ora 9.30
Şedinţa a început la ora 950.
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele
Camerei Deputaţilor.
Au participat: domnii Ioan Oltean, Ludovic Orban – vicepreşedinţi;
Dumitru Pardău, Sever Voinescu-Cotoi, Valeriu Ştefan Zgonea (până la ora 955) –
secretari; Nicolae Bănicioiu, Seres Denes – chestori; Mircea-Nicu Toader – Grupul
parlamentar PD-L; Gheorghe-Eugen Nicolăescu (de la ora 954) – Grupul
parlamentar al PNL; Olosz Gergely – Grupul parlamentar al UDMR; Eugen
Nicolicea (până la ora 955) – reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi şi
domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor.
Invitaţi: domnii Valer Dorneanu – secretar general adjunct; Georgică
Tobă, Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului Tehnic; Gheorghe Popescu,
doamna Adriana Simion – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna
Laura Nicoleta Riteş – Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări; Constantin
Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia
pentru relaţii publice şi protocol; doamna Irina Petrescu – consilier parlamentar la
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; doamna Raluca Boboc, Paul Călin Botez
– consilieri Cancelaria Preşedintelui;

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta
au fost adoptate următoarele decizii:
1. Moţiune simplă iniţiată de 66 de deputaţi
- dezbaterea moţiunii va avea loc, marţi, 25.05.2010, ora 16.00
2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor
- aprobată, cu modificări

3. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor
- aprobat, cu modificări
4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor
- aprobată, la pct. II B, numai pentru BPI 474/2010 s-a aprobat procedura de
urgenţă
5. Comunicări din partea domnului deputat Viorel Hrebenciuc, liderul
grupului parlamentar al PSD+PC, privind modificări în componenţa
comisiilor permanente
- la plen
6. Informare din partea domnului deputat Viorel Hrebenciuc, liderul
Grupului parlamentar PSD+PC privind propunerea la postul de
judecător la Curtea Constituţională a domnului Valer Dorneanu
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
7. Informare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul
Grupului parlamentar PD-L privind propunerea la postul de judecător
la Curtea Constituţională pe domnul Profesor Universitar Doctor
Mircea Ştefan Minea
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
8. Scrisoare din partea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi
pentru petiţii, referitor la sesizarea domnului Becsek-Garda Deszö, fost
deputat în Parlamentul României
- amânată
9. Solicitări din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind
desfăşurarea şedinţei Comisiei în zilele de 18 .05 – 19.05.2010
- aprobate
10. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
referitoare la desfăşurarea şedinţei Comisiei, zilnic, în perioada 26.05 –
4.06.2010
- aprobată

11. Scrisoare din partea domnului deputat Petru Movilă privind învoirea
de la lucrările plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 mai 2010
- aprobată
12. Scrisoare din partea doamnei deputat Sanda Maria Ardeleanu privind
învoirea de la lucrările plenului Camerei Deputaţilor şi ale comisiilor
din 25, 26 şi 27 mai 2010
- aprobată
13. Scrisoare din partea domnului deputat Gabriel Gospodaru privind
învoirea de la lucrările plenului Camerei Deputaţilor din perioada 2527 mai 2010
- aprobată
14. Scrisoare din partea domnului Petre Tobă, chestor principal de poliţie,
inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române
referitoare la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.9 din 13 .04.2010
- se distribuie la casetele deputaţilor şi se informează plenul
15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
• Memorandum
intern
privind
vizita
reprezentanţilor
Secretariatului internaţional al AP NATO în România (27 iulie
2010)
- amânat
• Memorandum intern privind participarea la lucrările Conferinţei
Preşedinţilor de Parlamente din statele membre ale Procesului de
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Antalya, 6 - 8 iunie
20109)
- amânat
• Memorandum intern privind participarea la lucrările Sesiunii
plenare a APCEMN (Belgrad, 1 - 3 iunie 2010)
- amânat
• Memorandum intern privind participarea la cea de a treia parte
a Sesiunii ordinare 2010 a APCE şi la acţiunile premergătoare
(Strasbourg, 21 - 25 iunie 2010)
- amânat

• Memorandum intern privind participarea la reuniunea de vară a
Sesiunii plenare a Adunării Parlamentare pentru Cooperare
Economică la Marea Neagră (APCEMN) (Beldrad, 1 - 3 iunie
2010)
- amânat
• Memorandum intern privind participarea la lucrările celei de-a
58-a Sesiuni plenare a Adunării Uniunii Europei Occidentale
(AUEO) (Paris, 15 - 17 iunie 2010)
- amânat
• Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru
cultură, ştiinţă şi educaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei (Istanbul,10 - 11 mai 2010)
- amânată
16. Memorandum intern – Propuneri de diminuare a unor cheltuieli din
bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2010
- aprobat
17. Pentru informare:
• Cerere de reexaminare formulată de domnul Traian Băsescu,
preşedintele României, asupra Legii pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
- amânate
• Notă privind Raportul final al Grupului de experţi fiscali în
domeniul capitalului de risc, referitor la înlăturarea obstacolelor
fiscale pentru investiţiile transfrontaliere
- amânată

