
 
 

SINTEZA 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

miercuri, 9 februarie 2010 

(după votul final) 
 

 
 

 
Şedinţa a început la ora 13,15. 
Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat: domnul Ioan Oltean, domnul Adrian Năstase (până la ora 

13,25) şi domnul Mircea Duşa – vicepreşedinţi, domnul Valeriu Ştefan Zgonea şi 
domnul Mihai Alexandru Voicu – secretari, domnul Gheorghe Albu (de la ora 13,20), 
domnul Nicolae Bănicioiu 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 Călin Constantin Anton Popescu-
Tăriceanu – 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: domnul deputat Relu Fenechiu (până la ora 13,25) – preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, 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, 
domnul Andrei Zugravu 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 şi 
domnul Paul Călin Botez – 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 
 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată 
 
 



3.  Scrisoare din partea domnului Emil Boc, prim-ministru al Guvernului României: 
 • Programul legislativ al Guvernului României pentru perioada 2010-2012 – 

Principalele reglementări  
- se transmite Comisiilor permanente 
 

 • Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară 
a anului 2010  

- se transmite Comisiilor permanente 
 

4. Scrisoare din partea domnului deputat Relu Fenechiu, preşedinte al Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, referitoare la repartizarea 
proiectelor şi propunerilor legislative care vizează aspecte legate de tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor sau din domeniul spaţiului cosmic  
- s-a luat act 
 

5. Informare din partea domnului deputat Călin Popescu-Tăriceanu, liderul 
Grupului parlamentar al PNL, privind modificări în componenţa comisiilor 
permanente  
- la plen 
 

6. Scrisoare din partea domnului deputat Koto Jozsef, referitoare la instituirea unei 
„Diplome de Excelenţă”  
- amânată 
 

7. Memorandum intern: Acţiunea „Mărţişor 2010 – Copii pentru copii”, în 
perioada 22 - 24.02. 2010 
- aprobat 
 

  8. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 

drepturile femeii a Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (Rabat, 27 
februarie 2010). – Participă doamna deputat Lucreţia Roşca (PSD+PC) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările celui de al IV-lea Forum 
Economic Europa - Ucraina (Kiev, Ucraina, 26-28 aprilie 2010). – Participă 
domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PSD+PC), Călin Popescu Tăriceanu 
(PNL) şi Aurel Vainer (Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în Portugalia a delegaţiei Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor (23-26 februarie 2010). –  
Participă domnii deputaţi: Victor Paul Dobre (PNL), Cornel Ghiţă (PD-L), 
Dan Mircea Popescu (PSD+PC), Nini Săpunaru (PNL) şi doamna director 
Luminiţa Iordăchescu secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern: Vizita în Republica Lituania a delegaţiei 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice din Camera Deputaţilor (2-4 martie 2010). – 
Participă domnii deputaţi: Valeriu Tabără (PD-L), Atilla Bela 
(UDMR), Laszlo Kelemen (UDMR), Vasile Mocanu (PSD+PC) şi 
doamna Mihaela Pop secretar al delegaţiei  

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru probleme 
economice şi dezvoltare a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei şi la prima parte a Sesiunii ordinare 2010 a APCE (Londra, 
21-22 ianuarie, şi Strasbourg, 25-29 ianuarie 2010)  

- aprobată 
 

9. Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi, referitoare la PL-x 690/2009 şi la Proiectul de Lege privind sistemul 
unitar de pensii publice 
- adresă de răspuns Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 


