
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 12 aprilie 2010, ora 14.00 
 

 
 

                 
Şedinţa a început la ora 14,05.  
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

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

Orban (de la 14,09) – vicepreşedinţi; Dumitru Pardău, Sever Voinescu-Cotoi, Valeriu 
Ştefan Zgonea, Mihai Alexandru Voicu, – secretari; Gheorghe Albu, Dan-Ştefan 
Motreanu, Nicolae Bănicioiu, Seres Denes – chestori;  Mircea-Nicu Toader – PD-L; 
doamna Aurelia Vasile – PSD+PC, Gheorghe-Eugen Nicolăescu – PNL, Varujan 
Pambuccian (până la 14,54) – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, domnul 
Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – şeful Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, domnul Valer Dorneanu, doamna Ileana Maria Luncan – 
secretari generali adjuncţi; domnul Nicolae Vasilescu – şeful Departamentului 
Legislativ, domnul Georgică Tobă, domnul Gabriel Cătălin Stecoza  – Departamentul 
Secretariatului tehnic; doamna Adriana Simion, domnul Gheorghe Popescu – Direcţia 
pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Riteş – Direcţia proceduri 
legislative, sinteze şi evaluări; domnul Constantin Bantaş – şeful Serviciului pentru 
lucrări în comisii, doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna 
Diana Postică 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. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat 
 
 

 

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  2. 
- aprobată 
 
 

 

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  

3. 

- aprobată 
 
 
 



4. Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor de a fi sesizată în fond, alături de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi cu propunerea legislativă privind verificarea prin 
mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor (PL-x nr. 
153/2010)  
- aprobată 
 

5. Scrisoare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la constituirea Subcomisiei pentru 
demnitate umană  
- s-a luat act 
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la desfăşurarea şedinţei inaugurale a 
Subcomisiei pentru demnitate umană  
- aprobată 
 

7. Memorandum intern: Realizarea unei filmări pentru susţinerea României la 
Eurovision 2010  
- aprobat 
 

8. Scrisoare din partea Asociaţiei Magistraţilor din România, referitoare la 
Raportul final al Comisiei comune speciale pentru analizarea crizei 
intervenite în funcţionarea justiţiei. 
- la Birourile permanente reunite 
 

9. Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea, liderul grupului 
deputaţilor independenţi, referitoare la modificarea componenţei Comisiei 
pentru regulament  
- amânată 
 

     10. Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea, liderul grupului 
deputaţilor independenţi, referitoare la modificarea componenţei Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
- amânată 
 

     11. Scrisoare din partea Societăţii Române de Televiziune referitoare la 
desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 
Circumscripţia electorală nr.42, Municipiul Bucureşti  
- la Birourile permanente reunite 
 

     12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 
 



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

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Conferinţei 
Preşedinţilor de Parlamente din statele membre ale Procesului de 
Cooperare în Europa de Sud - Est (SEECP)(Istanbul, 3-5 mai 2010)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind primirea la Camera Deputaţilor a 
delegaţiei Curţii Europene a Drepturilor Omului cu prilejul vizitei 
efectuate în România (22-25 aprilie a.c.)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunile comisiilor 
Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) (Paris, 19-20 aprilie 
2010). – Participă domnii deputaţi: Mihăiţă Calimente (PNL), Florin 
Pâslaru (PSD+PC), Angel Tîlvăr (PSD+PC), Cornel Ştirbeţ (PD-L) şi 
domnul Daniel Dulca, secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la vizita Comisiei de 
apărare şi securitate a AP NATO în Danemarca şi Islanda (30 august-
4 septembrie 2010). – Participă domnul deputat Petru Gabriel Vlase 
(PSD+PC) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei 
internaţionale de redactare a Proiectului Declaraţiei Universale 
privind „Drepturile omului la pace” (Barcelona, Spania, 31 mai – 2 
iunie 2010). – Participă domnul deputat Adrian Năstase (PSD+PC) 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei 
pentru cooperare şi dezvoltare a Adunării Parlamentare a 
Francofoniei (APF) (Roma, 21-23 aprilie 2010) – Participă domnul 
deputat Bogdan Niculescu – Duvăz (PSD+PC)  

- aprobat 
 
 



 • Memorandum intern privind deplasarea în Republica Moldova a 
domnului deputat Tudor Panţîru, 22-25 aprilie 2010  

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la „Congresul Regional al 
reprezentanţilor Diasporei Ruse din Ţările Europei” (2-4 aprilie 2010) 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea domnului deputat Ioan Nelu Botiş la 
dezbaterea interparlamentară anuală a Comisiei pentru afaceri 
economice şi monetare a Parlamentului European (Bruxelles, 16-17 
martie 2010).  

- aprobată 
 

 


