
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

2 martie 2009, ora 14.00

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei 
Deputaţilor.

Au participat: domnii Ioan Oltean, Adrian Năstase, doamna Daniela Popa, 
Bogdan Olteanu (ora 1416) – vicepreşedinţi; Mihai Alexandru Voicu, Dumitru 
Pardău, Valeriu Ştefan Zgonea (ora 1428), Cezar-Florin Preda (ora 1443) – secretari; 
Gheorghe Albu, Hunor Kelemen, Dan-Ştefan Motreanu – chestori; doamna Aurelia 
Vasile – PSD+PC, Mircea-Nicu Toader – PD-L; Gheorghe-Eugen Nicolăescu (ora 
1421) – PNL, Mate Andras-Levente – UDMR, Varujan Pambuccian – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi domnul Gheorghe Barbu – secretar general 
al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: domnul Victor-Viorel Ponta – ministru pentru relaţia cu 
Parlamentul; doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia 
cu Parlamentul; domnii Nicolae Sfăcăreanu – secretar general adjunct; Cristian 
Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza –
Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu, doamna Adriana Simion –
Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Nicoleta Riteş –
Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, Constantin Bantaş – Serviciul 
pentru lucrări în comisii; doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice; 
doamna Raluca Boboc, doamna Diana Postică domnii Bogdan Gamaleţ, Răzvan 
Prişcă – consilieri Cancelaria preşedintelui Camerei Deputaţilor.

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 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. I A nu s-a aprobat procedura de urgenţă

4. Solicitare din partea Grupului parlamentar al alianţei politice PSD+PC, 
privind constituirea unei Comisii de ancheta 
- amânată pentru miercuri, 04.03.2009 



5. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii de a fi sesizată 
în fond, împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, cu PLx 110/2009 
- aprobată 

6. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL, referitoare la 
desfăşurarea dezbaterilor la Proiectul bugetului de stat pe anul 2009
- nu a fost aprobată 

7. Solicitare din partea domnului Ionuţ Stroe cu privire la şedinţele 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din zilele de 11 şi 12 
februarie 2009
- se trimite scrisoare domnului deputat Ionuţ Stroe 

8. Cerere din partea domnului deputat Claudiu Ţaga privind aprobarea 
unor zile de concediu 
- aprobată 

9. Cerere din partea domnului deputat Cătălin Croitoru privind motivarea 
absenţelor în perioada deplasării în SUA 
- aprobată 

9. Memorandum intern: Soluţionare de plată 
- aprobat 

10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
 Memorandum intern: Deplasarea în Germania a domnului 

deputat Ovidiu Ganţ, 25 martie - 4 aprilie 2009 
- aprobat 

 Memorandum intern : Vizita la Camera Deputaţilor a doamnei 
Susanne Kastner, vicepreşedinte al Bundestag-ului german 
(Bucureşti, 17 martie 2009) 

- aprobat

 Memorandum intern: Participarea domnului deputat Tudor 
Panţîru la o întâlnire cu deputaţii din Parlament Republicii 
Moldova (Chişinău, 26 februarie – 1 martie 2009)

- aprobat 

 Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de statele 
membre a APCE (Valencia, 30-31 martie 2009) – Participă 
domnul deputat Mihai Tudose (PSD+PC)

- aprobat 



 Memorandum intern: Participarea la reuniunea anuală a Comisiei 
centrale a Congresului Mondial al Croaţilor (CWC) (Dubrovnik,
Croaţia, 24 – 27 martie 2009). – Participă domnul deputat Mihai 
Radan (Minorităţi Naţionale)

- aprobat 

 Informare privind participarea la Conferinţa Marea Neagră –
Integrarea regională şi creştere economică echitabilă (Atena, 23-24 
februarie 2009) 

- aprobată 

 Informare privind întâlnirea parlamentarilor responsabili cu 
afaceri europene ale partidelor politice din ţările membre ale 
Uniunii Europene cu reprezentanţii Partidului Popular European 
(Bruxelles, 16 februarie 2009) 

- aprobată 

11. Memorandum intern: Solicitarea deplasării grupului parlamentar al 
UDMR la Sfântu Gheorghe cu un microbuz din parcul auto central 
- aprobat

12. Scrisoare deschisă din partea unor ONG-uri ce acţionează în domeniul 
protecţiei mediului
- la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic 

13. Scrisoare din partea domnului Dan Nica, Viceprim –Ministru, Ministrul 
Administraţiei şi Internelor,  privitoare la desemnarea unor membri în 
vederea constituirii Comitetului pentru finanţe publice locale
- la Birourile permanente reunite 

14. Scrisoarea Patronatului Societăţilor Independente Producătoare de Bere 
din România, referitoare la Pl-x nr. 723/2006
- s-a luat act 

15. Scrisoarea domnului Victor Ponta, Ministrul pentru Relaţia cu 
Parlamentul, referitoare la  informarea cu privire la întrebările pentru 
care deputaţii au solicitat răspuns oral
- s-a luat act 


