
SINTEZA

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de

9 februarie 2009, ora 13.00

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei 
Deputaţilor.

Au participat: domnii: Ioan Oltean, Adrian Năstase, doamna Daniela Popa,
domnul Bogdan Olteanu – vicepreşedinţi, domnii: Dumitru Pardău, Cezar-Florin 
Preda, Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 14,37), Mihai Alexandru Voicu (de la ora 
13,33) – secretari, domnii: Gheorghe Albu, Nicolae Bănicioiu, Dan-Ştefan Motreanu 
(de la ora 14,00), Hunor Kelemen – chestori; domnul Mircea-Nicu Toader (de la 
13,20, până la ora 14,00), domnul Gelu Vişan (de la ora 14,00) – Grupul parlamentar 
al PD-L, doamna Aurelia Vasile – Grupul parlamentar al Alianţei Politice a 
PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, 
domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ghervazen 
Longher (până la ora 14,00), domnul Varujan Pambuccian (de la ora 15,15) – Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale, şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul 
general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnul Victor-Viorel Ponta (de la ora 14,00), ministru pentru relaţia 
cu Parlamentul, doamna Ioana Pop – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia 
cu Parlamentul, domnul Nicolae Sfăcăreanu – secretar general adjunct (până la ora 
14,20), domnul Cristian Ionescu – 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 Diana Postică, 
domnii: Bogdan  Gamaleţ, Răzvan Prişcă şi Olivian Băzăvan – 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, cu modificări 

2. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 

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

4. Contestaţie din partea Grupului parlamentar al PNL, privind votul acordat 
Proiectului de Buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2009
- nu a fost aprobată 



5. Memorandum intern: Solicitarea Grupului parlamentar al PNL, referitoare la 
utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului
- aprobat; gratuitate 

6. Memorandum intern: Participarea la conferinţa preşedinţilor de parlamente din 
statele membre ale U.E. – Franţa, Paris, 26-28 februarie 2009 
- aprobat 

7. Notă cu privire la solicitarea domnului deputat Gabriel Oprea de a face parte dintr-o 
comisie permanentă 
- amânată 

8. Scrisoare din partea doamnei Daniela Popa privind cumulul funcţiei didactice cu 
calitatea de deputat 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

9. Solicitare din partea domnului deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, privind o eventualăproblemă de procedură 
apărută în şedinţa comisiei din data de 26.01.2009 
- amânată pentru şedinţa Biroului permanent din 11 februarie 2009


