
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                luni, 15 februarie 2010, ora 13.00 
 

 
 

           
Şedinţa a început la ora 13,13. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean şi domnul Mircea Duşa – vicepreşedinţi, 

domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 13.52), – 
secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu  şi domnul Seres 
Denes – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, 
domnul Cătălin Cherecheş – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, 
domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Olosz 
Gergely – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul 
Grupului  deputaţilor independenţi şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al 
Camerei Deputaţilor. 

  
Invitaţi: domnii: Costache Florian – preşedinte al CES, Valentin Mocanu – 

vicepreşedinte CES, secretar de stat în Ministerul Muncii, Minel Ivaşcu – 
vicepreşedinte CES, doamna Graţiela Iordache, domnii: Ovidiu Nicolescu, Ioan Albu, 
Dragoş Mihalache – membrii CES, domnul Valentin Adrian Iliescu – secretar de stat 
la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – 
secretar general adjunct, domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct, domnul 
Nicolae Vasilescu – şeful Departamentului 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 Nicoleta Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, 
domnul Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii,  doamna Gabriela 
Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc, doamna Diana 
Postică, domnul Paul Călin Botez şi domnul Răzvan Prişcă – consilieri Cancelarie 
Preşedinte. 

 
 

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

 
 

       1. Întâlnirea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu Biroul executiv al CES  
- se trimit adrese comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 



2. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 

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

4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată, la pct. IIA nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

5. Scrisoare din partea domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, 
referitoare la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie de încuviinţare a 
unei percheziţii informatice  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 

6. Proiect de Hotărâre de modificare a art.40 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, înaintat de Comisia pentru regulament  
- la plen 
 

7. Solicitare din partea doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora, preşedintele 
Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, referitoare la 
organizarea unei dezbateri cu tema „Impactul violenţei în cadrul 
programelor pentru copii”  
- s-a retras 
 

8. Solicitare din partea domnului Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare la 
organizarea unei mese rotunde cu tema „Lansarea raportului cu privire la 
HG 522/2006 – Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor”  
- aprobată 
 

9. Solicitare din partea unui grup de deputaţi, în calitate de iniţiatori, de 
retragere a Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 8 din 
Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural (PLx 
nr.637/2009)  
- aprobată 
 

10. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
cererea depusă de domnul deputat Nicolae Mircovici privind încadrarea 
acestuia cu funcţia de bază, de deputat în Camera Deputaţilor  
- se trimite domnului deputat Niculae Mircovici 
 

11. Solicitare din partea domnului deputat Nicuşor Păduraru privind prestarea 
de activităţi didactice la Universitatea Petre Andrei din Iaşi  
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 



12. Scrisoare din partea domnului deputat Kötö Joszef referitoare la instituirea 
„Diplomei de excelenţă” propusă pentru românii din Diaspora  
- amânată 
 

13. Solicitare din partea fundaţiei „New Life” şi a organizaţiei „Trebuie” 
referitoare la organizarea unei expoziţii cu vânzare în data de 1 martie 2010 
- aprobată 
 

14. Scrisoare din partea domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii 
Naţionale a României - Raportul trimestrial asupra inflaţiei – februarie 
2010  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, pentru informare 
 

15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea la audierea organizată de Comisia 

pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor din cadrul 
Parlamentului European (Bruxelles, 23 februarie 2010). – Participă 
domnul deputat Adrian Henorel Niţu (PDL). 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea comună a comisiilor 
Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) cu Consiliul 
Permanent UEO (Bruxelles, 23 – 24 martie 2010). – Participă domnii 
deputaţi: Mihăiţă Calimente (PNL), Edler Andras Gyorgy (UDMR), 
Cornel Ştirbeţ (PD-L), Florin Pâslaru (PSD+PC), Angel Tîlvăr 
(PSD+PC) şi domnul Daniel Dulca, secretarul delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 25 şi 26 martie 2010). – Participă doamna 
deputat Maria Stavrositu (PD-L).  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în Republica Finlanda a delegaţiei 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale din Camera Deputaţilor (8-11 martie 2010). – Participă 
domnii deputaţi: Sergiu Andon (PSD+PC), Mircea Lubanovici (PD-
L), Mihai Stroe (PD-L), Attila Varga (UDMR) şi doamna Elena 
Burcioagă secretarul delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în România a delegaţiei Comisiei pentru 
administraţie publică şi dezvoltare teritorială din Consiliul Naţional al 
Republicii Slovace (15 – 17 martie 2010)  

- aprobat 



 • Informare privind participarea la a 4-a ediţie a Summit-ului european 
„prevenirea cancerului de col uterin şi vaccinarea în Europa” 
(Bruxelles, 26 – 27 ianuarie 2010) 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la aniversarea a 65 de ani de la 
eliberarea din lagărele de concentrare de la Auschwitz – Birkenau 
(Cracovia, 26 – 27 ianuarie 2010)  

- aprobată 
 

16. Scrisoare din partea SNSPA referitoare la organizarea în septembrie 2011, a 
celei de a XII-a Conferinţe Anuale a Grupului pentru Administraţie Publică 
- scrisoare domnului prof.univ. dr. Paul Dobrescu, rectorul Şcolii Naţionale de 
Studii Politice şi Administrative 

 
 


