
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

                                marţi, 16 martie 2010, ora 14.00 
 

 
Şedinţa a început la ora 1415 . 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnii Ioan Oltean, Mircea Duşa – vicepreşedinţi; Dumitru 

Pardău, Sever Voinescu-Cotoi, Valeriu Ştefan Zgonea, Mihai Alexandru Voicu – 
secretari; Gheorghe Albu, Nicolae Bănicioiu (de la ora 1452), Dan-Ştefan Motreanu, 
Seres Denes – chestori;  Mircea-Nicu Toader – PD-L; Viorel Hrebenciuc  – PSD, 
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu   – PNL, Olosz Gergely – UDMR,  Ovidiu 
Victor Ganţ – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Eugen Nicolicea – 
reprezentantul Grupului deputaţilor independenţi şi Gheorghe Barbu, secretar general 
al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Valentin Adrian Iliescu - şeful Departamentului pentru 
relaţia cu Parlamentul; Valer Dorneanu, doamna Ileana Maria Luncan – secretari 
generali adjuncţi; Nicolae Vasilescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, 
doamna Cătălina Mănescu – 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, doamna Diana Postică, Răzvan Prişcă – consilier 
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, cu modificări 
 

3. Notă cu iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor  
- aprobată, la pct IA, BPI 83/2010, BPI 99/2010, BPI 105/2010 nu s-a aprobat 
procedura de urgenţă; la pct II B s-a aprobat procedura de urgenţă numai pentru 
BPI 87/2010 şi BPI 107/2010 
 

4. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor care se dezbat în şedinţa comună a Camerei 
Deputaţilor  
- la Birourile permanente reunite 
 



5. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe, bănci referitoare la 
desfăşurarea lucrărilor şedinţei comisiei în paralel cu şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de 16 martie 2010  
- aprobată - în această şedinţă să fie întocmite rapoarte şi la BPI 79/2010 şi BPI 
80/2010  
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a fi sesizată în 
fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici (PLx nr. 42/2010) şi de a întocmi raport 
comun împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  
- a rămas fără obiect 
 

7.  Scrisoare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, referitoare la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici (PLx nr. 42/2010) 
- a rămas fără obiect 
 

8. Scrisoare din partea doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora, preşedinta 
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, referitoare la Proiectul 
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (PLx nr. 42/2010) 
- a rămas fără obiect 
 

9. Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională de a fi sesizată în fond, alături de Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială, cu proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice 
(L124/2010), care urmează a fi trimis de Senat  
- aprobată 
 

10. Scrisoare din partea domnului deputat Mircea Toader, liderul Grupului 
parlamentar al PD-L referitoare la iniţiativa domnului William Gabriel Brânză 
privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor  
- la Comisia pentru Regulament 
 

 11. Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
referitoare la desfăşurarea unor activităţi consacrate sărbătoririi "Zilei 
internaţionale a femeii"  
- a trecut 
 

12. Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
cererea de începere a urmăririi penale a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea, 
fost ministru al turismului  
- s-a luat act 
 

13. Scrisoare din partea domnului Florin Georgescu, Prim-viceguvernator al Băncii 
Naţionale a României, referitoare la operaţiunea de restructurare efectuată în 
cazul debitorului Elena Gabriela Udrea de BRD - Groupe Societe Generale  
- s-a luat act 
 



14. Punct de vedere al Comisiei pentru regulament referitor la retragerea unei 
iniţiative legislative după ce propunerea a fost supusă unui vot final în 
prima Cameră sesizată  
- amânat 
 

15. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
cererea depusă de domnul deputat Nicuşor Păduraru privind prestarea de 
activităţi didactice la Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi şi încadrarea 
acestuia cu funcţia de bază, de deputat în Camera Deputaţilor  
- se transmite domnului deputat Nicuşor Păduraru 
 

16. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
cererea depusă de domnul deputat Stelian Fuia referitoare la 
compatibilitatea dintre funcţia de deputat şi poziţia de cercetător în cadrul 
unei firme private  
- se comunică domnului deputat Stelian Fuia 
 

17. Scrisoare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la constituirea Subcomisiei pentru 
demnitate umană  
- amânată 
 

18. Scrisoare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare prin care solicită încuviinţarea plenului Camerei Deputaţilor de 
a porni o anchetă privind funcţionarea şi funcţionalitatea sistemului de 
asigurări din România  
- s-a luat act 
 

19. Scrisoarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 
referitoare la concluziile desprinse în urma analizării aspectelor sesizate 
prin memoriul depus de dl.Becsek Garda Dezso, fost deputat  
- punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 
19.11.2009 se trimite Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 
petiţii 
 

20. Scrisoare din partea domului deputat Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului 
parlamentar PSD+Pc, referitoare la înfiinţarea unei Comisii de anchetă care 
va verifica activitatea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN)  
- amânată 
 

21. Scrisoare din partea domnului deputat Marius Cristinel Dugulescu 
referitoare la retragerea semnăturii sale de pe Propunerea legislativă 
privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilităţii 
(BP49/2010)  
- se trimite la Senat 
 
 



22. Scrisoare din partea doamnei deputat Sulfina Barbu referitoare la 
retragerea semnăturii sale din adresa de înaintare şi expunerea de motive a 
Propunerii legislative pentru completarea Legii 49/2006 privind circulaţia 
pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare(BP82/2010)  
- s-a luat act 
 

23. Scrisoare din partea domnului prof.univ.dr. Ioan Vida, preşedintele Curţii 
Constituţionale a României, referitoare la expirarea mandatului de 
judecător  
- s-a luat act 
 

24. Informare din partea domnului deputat Marian Sârbu prin care se declară 
deputat independent în Parlamentul României 
- s-a luat act 
 

25. Informare din partea domnului deputat Viorel Balcan referitoare la demisia 
din Grupul parlamentar al PSD+PC şi înscrierea în Grupul parlamentar al 
PD-L  
- s-a luat act 
 

26. Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea privind modificări 
în componenţa comisiilor permanente  
- pentru cazurile domnilor deputaţi Răzvan Ţurea şi Tiţa Nicolescu se va 
pronunţa plenul Camerei Deputaţilor, pentru celelalte cereri continuă negocierile 
între liderii grupurilor parlamentare 
 

27. Cerere din partea doamnei deputat Sonia-Maria Drăghici referitoare la 
acordarea unui număr de 8 zile de concediu plătit  
- aprobată 
 

28. Cerere din partea domnului Bogdan Radu Ţîmpău referitoare la acordarea 
unui concediu plătit în perioada 16-17 martie 2010  
- aprobată 
 

29. Memorandum intern - Modificarea unui articol din Regulamentul 
concediului de odihnă şi al altor concedii acordate funcţionarului public 
parlamentar din serviciile Camerei Deputaţilor, pentru corelarea acestuia 
cu prevederile OUG nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în 
funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea 
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 
- aprobat 
 

30. Solicitare din partea Asociaţiei ALTERNATIVA 2003 privind amenajarea 
unui stand de Mărţişor  
- aprobată 
 

31. Memorandum intern: Expoziţie cu vânzare de mărţişoare  
- aprobat 
 



32. Memorandum intern: Solicitarea Asociaţiei „Uniunea Vorbitorilor de 
Limbă Engleză-România”  
- aprobat 
 

33. Memorandum intern – Solicitarea WWF România cu privire la evenimentul 
„Earth Hour – Ora Pământului” în România  
- aprobat 
 

34. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea doamnei Roberta Alma Anastase, 

preşedinta Camerei Deputaţilor, la Ceremonia de inaugurare a 
mandatului Preşedintelui nou ales al Ucrainei, domnul Viktor 
Ianukovici (24-25 februarie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind conferinţa pe tema relaţiilor 
diplomatice româno-franceze (Paris, 4 martie 2010). – Participă 
domnul deputat Theodor Paleologul (PD-L) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea Comisiei 
economice, comerciale, tehnologice, şi de mediu a Adunării 
Parlamentare pentru Cooperarea Economică a Mării Negre 
(APCEMN) (17-18 martie 2010, Chişinău, Republica Moldova). – 
Participă domnii deputaţi Marius Rogin (PD-L), Antal Istvan  
(UDMR) şi domnul Eugen Constantinescu  secretarul  delegaţiei.  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de-a treia ediţie a 
Forumului pentru viitorul agriculturii (Bruxelles, 16 martie 2010). – 
Participă domnul deputat Valeriu Tabără (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cel de al 6-lea Forum 
Mondial al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat şi la cea de a 5-a 
Sesiune a Forumului Urban Mondial -WUF 5 (Rio de Janeiro, 
Brazilia, 18 - 24 martie 2010)  

- s-a renunţat la participare 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea Comisiei 
permanente a AP NATO (Memphis, SUA, 27 - 29 martie 2010). – 
Participă domnul deputat Sever Voinescu-Cotoi (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la Reuniunea Comisiei 
pentru afaceri parlamentare a Adunării Parlamentare a Francofoniei 
(APF) (Marrakech, Maroc, 28 - 31 martie 2010). – Participă domnul 
deputat Ciprian Minodor Dobre (PNL) 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern. privind participarea la reuniunea Comisiei 
culturale, de educaţie şi probleme sociale a Adunării Parlamentare 
pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (APCEMN) (7 - 8 
aprilie 2010, Moscova, Federaţia Rusă). – Participă domnul deputat 
Eduard Stelian  Martin (PSD+PC) şi Eugen Constantinescu, 
secretarul delegaţiei  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de a 10-aReuniune 
inter-parlamentară a energiei regenerabile (IPM 10), organizată de 
Forumul European pentru Energie Regenerabilă (EUFORES), 
(Madrid, 16 - 17 aprilie 2010). – Participă domnii deputaţi Iulian 
Iancu (PSD+PC) şi Antal Istvan (UDMR)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de a 10-a Reuniune 
inter-parlamentară a energiei regenerabile (IPM 10), organizată de 
Forumul European pentru Energie Regenerabilă (EUFORES) 
(Madrid, 16 - 17 aprilie 2010). – Participă domnul deputat Valeriu 
Tabără (PD-L) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la dezbaterea 
interparlamentară anuală a Comisiei pentru afaceri economice şi 
monetare a Parlamentului European (Bruxelles, 16 - 17 martie 2010). 
– Participă domnii deputaţi Ioan-Nelu Botiş (PD-L) şi Iulian Claudiu 
Manda (PSD+PC) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la cea de a 8-a Întâlnire 
Regională organizată de Grupul de lucru pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi din cadrul Pactului de Stabilitate (Zagreb, 
Croaţia, 23 martie 2010). – Participă domnul deputat Constantin 
Severus Militaru (PD-L)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea comună a 
APCEMN – OCEMN, (29 martie 2010, Istanbul, Turcia). – Participă 
domnul deputat Marius Rogin (PD-L) şi domnul Eugen 
Constantinescu secretarul delegaţiei. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la Sesiunea Consiliului 
Executiv UNESCO (Paris, 30.03 – 6.04.2010)  

- se reface materialul 
 
 



 • Memorandum intern: privind vizita în România a Preşedintelui 
Parlamentului European domnul Jerzy Buzek (11-12 aprilie 2010) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la lucrările Comisiei 
pentru cultură a Adunării Parlamentare a Mediteranei (APM) 
(Liubliana, Portoroz, 15 – 16 aprilie). – Participă domnul deputat 
Andrei Gerea (PNL)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind organizarea la Bucureşti a seminarului 
Centrului European de Cercetare şi Documentare Parlamentară 
(ECPRD) privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (noiembrie 
2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind deplasarea în Republica Moldova a 
domnului deputat Tudor Panţîru (4 – 7 martie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în România a domnului deputat 
Ilan Gilon, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie Israel-
România din Knesset (23 – 25 martie 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea EUFORES 
cu tema „Din Bruxelles către oraşele noastre: Planuri de acţiune 
pentru toate nivelurile; sinergii posibile” (Bruxelles, 23 martie 2010). – 
Participă domnul deputat Iulian Iancu (PSD+PC).  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind participarea la reuniunea Comisiilor 
pentru ştiinţă şi inovare din parlamentele statelor membre ale Uniunii 
Europene (Madrid, 25 martie 2010). – Participă domnul deputat 
Cristian-Sorin Dumitrescu (PSD+PC) şi doamna deputat Adriana 
Săftoiu (PNL)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în Turcia a delegaţiei Comisiei 
pentru afaceri europene a Parlamentului României, conduse de 
domnul deputat Viorel Hrebenciuc, preşedintele Comisiei (22 – 24 
martie 2010). – Participă domnul deputat Valeriu Ştefan Zgonea 
(PSD+PC). 

- aprobat 
 
 
 



 • Memorandum intern: privind vizita în Turcia a delegaţiei Comisiei 
pentru afaceri europene a Parlamentului României , conduse de 
domnul deputat Viorel Hrebenciuc, preşedintele Comisiei (22 – 24 
martie 2010). –  Participă domnul deputat Mircia Giurgiu (PD-L). 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita la Chişinău a unei delegaţii a 
Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, conduse de 
domnul deputat Korodi Attila, preşedintele Comisiei (6 – 9 aprilie 
2010). – Participă domnii deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Marius 
Rogin (PD-L), Ştefan Buciuta (Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale), Adrian Năstase(PSD+PC), Daniel Budurescu (PNL) şi 
Adrian Mareş consilier parlamentar la comisie. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în Spania a unei delegaţii a 
Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor , conduse de 
domnul deputat Korodi Attila, preşedintele Comisiei (13 – 15 aprilie 
2010). – Participă domnii deputaţi: Korodi Attila (UDMR), Marius 
Rogin (PD-L), Mihai Voicu (PNL), Bogdan Niculescu-Duvăz 
(PSD+PC) şi doamna Ozana Rădulescu expert parlamentar la 
comisie. 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: privind vizita în România a delegaţiei Comisiei 
afacerilor externe, cooperării şi emigraţiei din Adunarea Populară 
Naţională a Algeriei, conduse de domnul Si Afif, preşedintele Comisiei 
(19 – 23 aprilie 2010).   

- aprobat 
 

 • Informare cu privire la lucrările conferinţei internaţionale anuale a 
Uniunii Interparlamentare a Ortodoxiei (Tripoli, Liban, 9 – 12 
februarie 2010) + NOTĂ  

- aprobată, cu excepţia organizării la Bucureşti, în anul 2011 a Adunării generale, 
pentru care se solicită date suplimentare 
 

 • Informare privind participarea Delegaţiei Parlamentului României la 
Misiunea de observare a alegerilor prezidenţiale din Ucraina (7 - 9 
februarie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita Comisiei de apărare şi securitate a Adunării 
parlamentare a NATO în Statele Unite ale Americii (25 – 29 ianuarie 
2010)  

- aprobată 
 



 • Informare privind participarea Delegaţiei Parlamentului României la 
Reuniunea de iarnă 2010 a Adunării Parlamentare a Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Viena, 18 – 19 februarie 
2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita în Portugalia a delegaţiei Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul 
deputat Victor Paul Dobre, preşedintele comisiei (23 – 26 februarie 
2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind reuniunea comună a Comisiei de apărare şi 
securitate, Comisiei politice şi Comisiei pentru economie şi securitate 
ale AP NATO şi reuniunea Comisiei pentru economie şi securitate la 
OCDE (Bruxelles, 14 – 16 februarie şi Paris, 17 – 18 februarie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la Conferinţa regională „Traficul de 
fiinţe umane” (Londra, 22 – 23 februarie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la vizita comisiei pentru relaţii 
parlamentare şi publice a Adunării Uniunii Europei Occidentale 
(AUEO) (Luxemburg, 23 – 24 februarie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru politică 
externă din Camera Deputaţilor la Conferinţa preşedinţilor 
Comisiilor pentru politică externă din parlamentele naţionale ale 
statelor membre ale Uniunii Europene (COJFAJCC), (Madrid, 25 – 
26 februarie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita la Skopje a unei delegaţii a Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, condusă 
de domnul deputat Cătălin Croitoru (PD-L), vicepreşedinte al comisiei 
(23 – 26 februarie 2010)  

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita în Republica Lituania a delegaţiei Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul deputat Valeriu 
Tabără, preşedintele comisiei (2 – 4 martie 2010)  

- aprobată 
 

    35. Scrisoare din partea Federaţiei Naţionale a Românilor Persecutaţi Etnic 
„Pro Memoria 1940 – 1945”  
- la casetele deputaţilor 
 



    36. Memorandum intern – Solicitare INTER TV Ucraina – realizare interviu  
- aprobat - Interviu cu domnul deputat Tudor Panţîru, circumscripţia electorală 
nr.43, Diaspora 
 

     37. Memorandum intern – Propunere de modificare şi completare a 
Regulamentului privind acreditarea jurnaliştilor la Camera Deputaţilor  
- aprobat 
 

     38. Memorandum intern – Organizarea unei expoziţii de grafică şi pictură de 
către elevii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti  
- aprobat 
 

     39. Scrisoare din partea Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră 
din România, referitoare la proiectul de lege privind sistemul unitar de 
pensii publice (L124/2010) 
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
 

     40. Memorandum intern – Inventarierea bunurilor din dotarea 
circumscripţiilor electorale  
- aprobat 
 

     41. Informare din partea Curţii de Conturi a României referitoare la 
elaborarea Rapoartelor privind finanţele publice locale pe anul 2008 
întocmite la nivelul fiecărui judeţ  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
 

     42. Pentru informare: 
 • Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind Referendumul 

Naţional din 22 noiembrie 2009.  
- la Biroul permanent reunit 
 

 • Informare din partea Agenţiei Naţionale de Integritate privind starea 
de incompatibilitate în care se află domnul Mircea Dinescu, membru 
al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii.  

- la Birourile permanente reunite 
 

 • Cererea de Reexaminare formulată de Preşedintele României asupra 
Legii pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.  

- s-a luat act 
 

 


