
 
 

                                                         SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

luni, 21 iunie 2010, ora 14.00 
 

 
 

 

Şedinţa a început la ora 14,20. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean (până la ora 14,40), domnul Adrian 

Năstase, domnul Mircea Duşa şi domnul Ludovic Orban – vicepreşedinţi, domnul 
Dumitru Pardău, domnul Sever Voinescu-Cotoi, domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi 
domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Nicolae 
Bănicioiu, domnul Dan-Ştefan Motreanu şi domnul Seres Denes – chestori, domnul 
Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, domnul Anghel Stanciu – Grupul 
parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Călin Constantin Anton Popescu-
Tăriceanu - Grupul parlamentar al PNL, domnul Olosz Gergely – Grupul parlamentar 
al UDMR, domnul Ovidiu Victor Ganţ – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale, domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului deputaţilor 
independenţi, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

 Invitaţi: domnul Valentin Adrian Iliescu – şeful Departamentului pentru 
Relaţia cu Parlamentul, domnul Nicolae Vasilescu – şef Departament Legislativ, 
domnul Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului 
Tehnic, doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în 
comisii, şi doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice şi protocol. 

 

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

 
 

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

       2. Notă privind distribuirea raportului la Proiectul de lege privind Codul de 
procedură penală (PL-x nr.412/2009)  
- aprobată 
 

3. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii  
- amânată 
 



4. Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat, cu modificări 

5. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 

 6. Memorandum intern – Reducerea consumului de hârtie în activitatea 
parlamentară  
- aprobat 
 

7. Informare privind propuneri legislative iniţiate de senatori, înregistrate la 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună 
a celor două Camere ale Parlamentului  
- la Birourile permanente reunite 
 

8. Amendament la proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii, 
transmis de domnul Sebastian Vlădescu, Ministrul Finanţelor Publice  
- la Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

9. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra 
în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 21 iunie 2010, 
începând cu ora 15.00  
- aprobată 
 

     10. Proiect de Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camerei Deputaţilor 
de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare (1 
iulie – 31 august 2010)  
- H.B.P. nr.8/2010 
 

     11. Proiect de Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei 
parlamentare (1 iulie – 31 august 2010)  
- H.B.P.nr.7/2010 
 

 • Plan tematic privind activitatea Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi în perioada vacanţei parlamentare în perioada 5-8 iulie 23-
26 august 2010 

 
     12. Solicitare din partea domnului deputat Gheorghe Albu privind acordarea a 

două zile de concediu în zilele de 17 şi 18 iunie 2010  
- aprobată 
 

     13. Solicitare din partea domnului deputat Dumitru Chiriţă referitoare la 
acordarea unor zile libere fără plată în perioada 17-29 iunie 2010  
- aprobată 



     14. Solicitare din partea domnului deputat Ioan Timiş referitoare la acordarea 
a patru zile de concediu în zilele de 23, 28, 29 şi 30 iunie 2010  
- aprobată 
 

     15. Solicitare din partea doamnei deputat Cornelia Brînduşa Novac referitoare 
la acordarea a trei zile de concediu în zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2010  
- aprobată 
 

     16. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL şi Grupului 
parlamentar al Alianţei politice a PSD+PC privind constituirea unei Comisii 
de anchetă  
- la plen 
 

     17. Solicitare din partea domnului deputat Gabriel Vlase, preşedintele Comisiei 
speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe, privind punerea la 
dispoziţia Comisiei a unui autoturism în perioada iulie – august 2010 
- aprobată 
 

     18. Scrisoare din partea domnului deputat Adrian Năstase, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor  
- amânată 
 

     19. Scrisoare din partea doamnei deputat Florina Ruxandra Jipa  
- amânată 
 

     20. Memorandum intern: Desemnarea preşedintelui Comisiei de disciplină a 
funcţionarilor publici parlamentari  
- amânat 
 

     21. Memorandum intern: Programul de formare profesională pentru anul 2010 
- amânat 
 

     22. Scrisoare din partea doamnei Doris Mircea, director adjunct - Direcţia 
comunicare a Ministerului Afacerilor Externe  
- amânată 
 

     23. Memorandum intern: Suplimentare cheltuieli  
- amânat 
 

     24. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:  
- amânate 
 

 • Memorandum intern privind cea de a treia Conferinţă Mondială a 
Preşedinţilor de Parlamente (Geneva, 19 – 21 iulie 2010)  

- amânat 



 • Memorandum intern privind participarea la conferinţa „Politica 
Agricolă Comună – post 2013” (Bruxelles, 19 – 20 iulie 2010)  

- amânat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiilor 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de monitorizare, pentru 
probleme sociale şi pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(Paris, 9 – 13 septembrie 2010)  

- amânat 
 

 • Memorandum intern privind participarea la cel de-al 32-lea Forum 
anual al reţelei Parlamentarii pentru Acţiune Globală (PGA) 
(Istanbul, Turcia, 23 – 24 octombrie 2010)  

- amânat 
 

 • Memorandum intern privind vizita oficială în Italia a unei delegaţii a 
Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Italiană din 
Parlamentul României (4 – 7 iulie 2010)  

- amânat 
 

 • Memorandum intern privind deplasarea în SUA a domnului deputat 
Mircea Lubanovici (1 iulie – 7 septembrie 2010)  

- amânat 
 

 • Memorandum intern privind vizita în România a delegaţiei Comisiei 
Juridice a Adunării Naţionale a Vietnamului  

- amânat 
 

 • Memorandum intern privind primirea la conducerea Camerei 
Deputaţilor a domnului Peter Van Loan, ministrul comerţului 
internaţional din Canada (13 iulie 2010)  

- amânat 
 

 • Informare privind vizita la Bucureşti a Preşedintelui Parlamentului 
European, domnul Jerzy Buzek (9 iunie 2010)  

- amânată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
cooperare şi dezvoltare a Adunării Parlamentare a Francofoniei 
(Roma, 8 – 9 iunie 2010)  

- amânată 
 

 • Informare privind participarea la al 4-lea Forum al Parlamentarilor 
Arabi pentru Educaţie – FARPDED IV (Beirut, 7 – 8 iunie 2010)  

- amânată 



 • Informare privind participarea la reuniunea interparlamentară pe 
tema reformei politicii comune în domeniul pescuitului (Bruxelles, 1 
iunie 2010)  

- amânată 
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri 
europene a Parlamentului României la Conferinţa Preşedinţilor 
organelor specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC 
(Madrid, 31 mai – 1 iunie 2010)  

- amânată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiilor pentru ştiinţă 
şi inovare din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene 
(Madrid, 25 martie 2010)  

- amânată 
 

 • Informare privind participarea la Audierea organizată de Comisia 
pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor din cadrul 
Parlamentului European (Bruxelles, 23 – 24 februarie 2010)  

- amânată 
 

     25. Buletin legislativ european - săptămâna 7 - 13 iunie 

 


