
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

7 noiembrie 2007, ora 11.25 
 

 
Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei 

Deputaţilor. 
Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Lucian Augustin 

Bolcaş – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Valeriu Zgonea, Dan Radu Ruşanu – 
secretari; doamna Aurelia Vasile – PSD, Ilie Merce – PRM, Valeriu Tabără – PD, 
Nicolae Titu Gheorghiof – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş-Petre 
Dumitriu – Partidul Conservator, Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al 
Minorităţilor naţionale şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei 
Deputaţilor.  

 
Invitaţi: domnii Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul 

pentru relaţia cu Parlamentul; Nicolae Sfăcăreanu, Mihai Unghianu - secretari 
generali adjuncţi; doamna Laura Riteş - Cancelaria Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor; 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; doamna 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  
- abrobată 
 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată - la pct. I B (BPI 1937/2007) nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
  

4. Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe, bănci, referitoare la 
participarea membrilor Comisiei la plenul Camerei Deputaţilor numai 
pentru sesiunile de vot final 
- aprobată 
 



  

5. Solicitare din partea Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă cu privire la prelungirea termenului de depunere a 
cererilor pentru acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare  
 

6. Informare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, referitoare 
la instrumentele internaţionale adoptate la Conferinţa Internaţională a 
Muncii 
- la plen 
 

7. Scrisoare din partea doamnei deputat Anca Petrescu, referitoare la licitaţia 
pentru servicii privind elaborarea unei expertize şi studiu de fezabilitate 
privind modernizarea iluminatului arhitectural al faţadei Palatului 
Parlamentului  
- amânată  

8. Memorandum intern: Hotărâre a Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în 
Monitorul Oficial 
- aprobat - H.P. nr. 17/2007  
 

9. Memorandum intern: Solicitare de desfăşurare a unor evenimente 
organizate de Partida Romilor Pro Europa 
- aprobat  

10. Memorandum intern: Solicitarea Fundaţiei Amfiteatru, referitoare la 
organizarea, în parteneriat cu Camera Deputaţilor, a evenimentului 
“Superlativele VIP” şi la utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din 
Palatul Parlamentului 
- aprobat 
 

11. Scrisoare din partea domnului Ioan Vida, preşedintele Curţii 
Constituţionale, privind vizita oficială a unei delegaţii a Comisiei Juridice a 
Adunării Naţionale Populare din Republica Populară Chineză 
- aprobată - participă domnul vicepreşedinte Valer Dorneanu  

12. Informare privind participarea Delegaţiei Parlamentului României la 
Misiunea de observare a alegerilor parlamentare din Ucraina, 30 
septembrie 2007 
- s-a luat act 



  

13. Notă din partea Grupului român al Uniunii Interparlamentare, referitoare 
la participarea la reuniunea UIP destinată comisiilor pentru egalitatea de 
gen, cu tema “Femeile şi munca” (Geneva, 6-8 decembrie 2007) 
- aprobată 

14. Informare din partea Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, cu 
privire la participarea la reuniunea UIP cu tema “Migraţia din perspectiva 
drepturilor omului” (Geneva, 24-26 octombrie 2007)  
- s-a luat act 

15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Participarea la reuniunea membrilor 

Consiliului Director European pentru Habitat (GPH) (Berlin, 29 
noiembrie 2007) – Participă domnii deputaţi Traian Constantin Igaş (PD), 
Seres Denes(UDMR) şi Ioan Ţundrea (PC), precum şi doamnele Mona 
Georgeta Baban, consilier şi Daniela Georgian, secretarul acţiunii 

- aprobat 
 • Memorandum intern: Participarea la Forumul pentru Protecţia 

Mediului (Budapesta, 15 noiembrie 2007) – Participă domnul deputat 
Relu Fenechiu (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Consiliului de 
Administraţie al Academiei Franceze (Paris, 14 noiembrie 2007) şi la 
lucrările Forumului Crans Montana (Bahrain, 19-22 noiembrie 2007) 
– Participă domnul deputat Adrian Năstase (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei juridice şi 
pentru drepturile omului a APCE (Veneţia, 13-14 decembrie 2007) – 
Participă domnul deputat Mihai Tudose (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a 13-a Conferinţă a 
Părţilor (COP 13) la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice (UNFCCC) şi la cea de-a treia sesiune a 
reuniunii Părţilor la Protocolul de la Kyoto (MOP 3) (Bali, Indonezia, 
3-14 decembrie 2007) – Participă domnul deputat Relu Fenechiu (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Desemnarea participanţilor la Forumul 
parlamentar internaţional privind interzicerea muniţiei cu 
fragmentare (Viena, 4 decembrie 2007)  

- aprobat 



  

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
germane din Parlamentul landului Rhenania de Nord Westfalia, 21 
noiembrie 2007) 

- aprobat 

 • Memorandum intern: Vizita oficială la Tunis a delegaţiei Comisiei 
pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, condusă de domnul 
deputat Ştefan Glăvan, preşedintele comisiei, 3-5 decembrie 2007 – 
Participă domnii deputaţi Ştefan Glăvan (PC), Cezar Preda (PD), Octavian 
Ştireanu (PSD), precum şi domnul Adrian Mareş, consilier 

- aprobat 
 

 • Informare privind cea de-a XX-a Adunare Regională Europa din 
cadrul Adunării Parlamentare a Francofoniei-APF 

- aprobată 
 

 • Informare privind reuniunea Comisiei generale pentru probleme 
politice a Iniţiativei Central-Europene – Dimensiunea Parlamentară 
(ICE-DP ) (Roma, 29 octombrie 2007) 

- aprobată 
 

16. Memoriu din partea domnului Ionescu Adrian privitor la nerespectarea 
dreptului de proprietate 
- se trimite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii  
 

17. Scrisoare din partea domnului vicepreşedinte Eugen Nicolicea referitoare la 
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului 
- preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Bogdan Olteanu va discuta cu 
preşedintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu  

 
• Notă cu privire la calcularea termenului de promulgare a Legii 

pentru completarea art. 5 din Legea privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 

- preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Bogdan Olteanu va discuta cu 
preşedintele Senatului, domnul Nicolae Văcăroiu  
 

18. Informare referitoare la funcţionarea sistemului de vot din sala de plen a 
Camerei Deputaţilor 
- amânată  
 

19. Scrisoare din partea domnului Costică Canacheu, cu privire la 
achiziţionarea setului de lucrări ale colocviului “Naval de Defence” 
- achiziţia se va face prin Bibliotecă  
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