
S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

21 martie 2007, ora 9.00 
 
 

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei 
Deputaţilor. 

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, doamna Daniela 
Popa – vicepreşedinţi;, Gheorghe Albu, Valeriu Zgonea, Ioan Munteanu – secretari;  
Ioan Oltean, Kelemen Hunor,  Gelil Eserghep  – chestori; Valeriu Tabără – PD, 
Nicolae Titu Gheorghiof  – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Nicolae Popa – 
Partidul Conservator, Corneliu Ciontu, Grup deputaţi independenţi şi doamna 
Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Mihai Unghianu, Nicolae Sfăcăreanu - secretari generali 
adjuncţi;  Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel 
Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în 
comisii;  Gabriela Enea - Direcţia pentru relaţii publice. 

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

4.  Notă privind procedura de depunere în scris a declaraţiilor politice ale 
deputaţilor 
- se trimite Comisiei pentru Regulament 
 

5.  Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la 
sesizarea în fond a acesteia cu PLx nr.560/2006, PLx nr.144/2007 şi PLx 
nr.482/2006 
- nu a fost aprobată 
 

6.  Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport privind prelungirea termenului de depunere a raportului 
la PLx nr.71/2006. 
- aprobată 



7.  Solicitare din  partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice privind prelungirea termenului de 
depunere a raportului la PLx nr.977/2006. 
- aprobată 
 

8.  Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi referitoare la utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din 
Palatul Parlamentului 
- aprobată 
 

9.  Solicitare privind organizarea unei mese rotunde „Participarea publicului 
la elaborarea politicilor publice” 
- aprobată 
 

10.  Memorandum intern: Solicitarea Baroului Bucureşti referitoare la 
utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobat; cu plată 
 

11.  Solicitare din partea Agenţiei de publicitate Leo Burnett & Target SA 
prin care solicită aprobarea unor fotografii ale clădirii Palatului 
Parlamentului în vederea utilizării lor în scop comercial 
- se trimite o scrisoare Agenţiei de publicitate Leo Burnett & Target SA 
 

12.  Sinteza declaraţilor politice prezentate de deputaţi în şedinţa din ziua de 
13 martie 2007 
- s-a luat act 
 

13.  Memorandum intern: Vizita în China a delegaţiei conduse de domnul 
Bogdan Olteanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor, 26 martie – 1 aprilie 
2007 – Suplimentare de fonduri pentru cadouri simbolice 
- aprobat 
 

14.  Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic referitoare la participările pe linie 
parlamentară la acţiunile organizaţiei Parlamentarii Lumii pentru 
Habitat 
- se solicită Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic prezentarea unui plan anual al deplasărilor  
 

15.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Vizita în România a unei delegaţii 

parlamentare a Comisiei pentru agricultură, mediu înconjurător şi 
ocrotirea pădurilor, din Parlamentul Slovaciei, 24-25 martie 2007  

- aprobat 
 
 



 • Memorandum intern – Vizita la Camera Deputaţilor a unei 
delegaţii parlamentare, conduse de WE.S. domnul Premysl 
Sobotka, preşedintele Senatului Republicii Cehe, 26 martie 2007  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern – Reuniunea preşedinţilor Comisiilor pentru 
agricultură ai ţărilor V4+ România şi Bulgaria (Bratislava, 2-4 
aprilie 2007) – Participă domnii deputaţi Valeriu Tabără (PD), Adrian 
Emanuil Semcu (PNL), Vasile Mocanu (PSD) şi domnul Răzvan 
Tănase, secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern – Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Comisiei pentru transport din Bundestag-ul german, 17 aprilie 2007

- aprobat; organizatorii vor fi consultaţi dacă se doreşte şi o întâlnire cu 
Comisia pentru industrii şi servicii care are ca obiect de activitate 
transporturile 
 

 • Memorandum intern: Conferinţa preşedinţilor Comisiilor pentru 
finanţe din parlamentele statelor membre UE, Parlamentul 
European şi parlamentele ţărilor candidate (Berlin, 29-30 aprilie 
2007) – Participă domnul deputat Mihai Nicolae Tănăsescu (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern – Participarea la lucrările Comisiei pentru 
probleme politice din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Kiev, 21-22 mai 2007) – Participă domnul deputat Mihai 
Tudose (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern – Participarea la Conferinţa economică a 
Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE) privind „Întărirea 
stabilităţii şi cooperării prin comerţul internaţional” (24-26 mai a.c. 
Andorra La Vella, Andorra) – Participă doamna deputat Rodica 
Nassar (PSD), domnii deputaţi Cristian Rădulescu (PD), Attila Kovacs 
(UDMR), Vladimir Mircea Fârşirotu (PRM) şi domnul Mario Ruse, 
secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern – Participarea la Sesiunea de primăvară a 
Adunării parlamentare a NATO (Madeira, 25-28 mai 2007) – 
Participă domnii deputaţi Romeo Raicu (PD), Constantin Niţă (PSD), 
Marcu Tudor (PRM), Eduard Raul Hellvig (PC), Petru Gabriel Vlase 
(PSD), Cristian Valeriu Buzea (PRM) şi doamna Irina Bojin, secretarul 
delegaţiei 

- aprobat 



 • Memorandum intern – Plata cotizaţiei anuale la Grupul geopolitic 
12+ al Uniunii Interparlamentare pentru anul 2007  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern – Suplimentare de cheltuieli pentru 
participarea la Conferinţa parlamentară organizată de Comisia 
pentru mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a APCE, la 
reuniunea Comisiei ad-hoc a preşedinţilor grupurilor politice şi la 
cea de a doua parte a Sesiunii ordinare 2007 a APCE (11-21 aprilie 
2007)  

- aprobat 
 

 • Informare privind vizita în România a delegaţiei Grupului 
parlamentar de prietenie din Parlamentul Republicii Polone, 
conduse de doamna deputat Jadwiga Zakrzewska, preşedintele 
Grupului 

- aprobată 
 

 • Informare privind vizita oficială în România a delegaţiei 
parlamentare austriece conduse de domnul Kart Eder, preşedintele 
Comisiei pentru transporturi din Consiliul Naţional al Republicii 
Austria (26-27 februarie 2007) 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la „Simpozionul organizat de 
Institutul Cultural român la Tel Aviv” în perioada 24 februarie – 3 
martie 2007 

- aprobată 
 

 • Informare privind reuniunea Consiliului Director European al 
Parlamentului Lumii pentru Habitat, Bruxelles, 2 martie 2007 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei politice a 
Adunării parlamentare Francofoniei (APF), 28 februarie – 4 martie 
2007, Pre-Saint-Didier, Italia 

- aprobată 
 

16. Notă din partea Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 
referitoare la participarea unei delegaţii a acestuia la Reuniunea UIP şi 
evenimentele asociate, cu ocazia celei de-a 51-a Sesiuni a Comisiei ONU 
pentru Statutul Femeii 
- s-a luat act 
  

17. Memorandum intern: Achiziţionarea a 22 autoturisme de oraş 
- aprobat 



18. Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională privind prelungirea termenului de depunere a raportului la 
PLx nr.55/2007, PLx nr.56/2007, PLx nr.57/2007, PLx nr.59/2007, PLx 
nr.60/2007 
- aprobată 
 

 


