
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

12 noiembrie 2007, ora 13.00 
 

 
Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei 

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

Augustin Bolcaş, – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Dan Radu Ruşanu – secretari; 
Miron Ignat – chestor; Aurelia Vasile – PSD, Ioan Aurel Rus – PRM, Cristian 
Rădulescu – PD, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş-Petre Dumitriu – 
Partidul Conservator 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 Bogdana Balmuş, 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 
 

• Situaţia iniţiativelor legislative aflate la Comisiile Camerei 
Deputaţilor pentru examinare în fond cu termen de depunere a 
raportului depăşit  

- vor fi invitaţi miercuri, la şedinţa Biroului permanent, preşedinţii comisiilor 
permanente care au în examinare cel puţin 8 iniţiative legislative cu termen de 
rapoartelor depăşit 
 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată; s-a aprobat procedura de urgenţă numai pentru BPI 1053/2007(pct II B) 
 



  

4. Amendament transmis de Guvernul României, la proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei nr.36/2007 privind efectuarea Recensământului 
Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011 
- se trimite Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic  
 

5. Memorandum intern: Aplicarea dispoziţiilor Legii nr.144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu 
modificările şi completările ulterioare  
- amânat 
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, referitoare la amânarea dezbaterii 
proiectului de lege pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 24/2007   
- aprobată 
 

7. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la 
scrisoarea domnului Alexandru Cristorian, ziarist la Academia Caţavencu 
- se retrimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
 

8. Memorandum intern: Parteneriat cu organizaţia Mediaorg  
- amânat 
 

9. Cerere din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind aprobarea efectuării unei vizite 
parlamentare în Franţa, în perioada 27 - 30 noiembrie, în vederea realizării 
unui schimb de experienţă  
- aprobată  
 

10. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Participarea la conferinţa „Securitatea în 

domeniul energiei şi al mediului” Budapesta, 21-23 noiembrie 2007) – 
Participă domnii deputaţi Cristian Valeriu Buzea (PRM) şi Marcu Tudor 
(PRM) 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la partea a 4-a a sesiunii ordinare a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 1-5 
octombrie 2007) 

- aprobată 
 

 • Notă privind anularea participării la Sesiunea plenară a APCEMN 
(19-21 noiembrie, Tbilisi, Georgia)  

- aprobată 



  

11. Memorandum intern: Aprobarea modului de decontare a combustibililor 
auto  
- amânat 
 

12. Cereri de reexaminare formulate de domnul Traian Băsescu, preşedintele 
României  
- s-a luat act 
 

13. Informare: 
• Referitoare la funcţionarea sistemului de vot din sala de plen din data 

9 octombrie 2007 
- s-a luat act 
 

 • Referitoare la funcţionarea sistemului de vot din sala de plen din data 
23 octombrie 2007 

- s-a luat act 
 

14. Solicitare din partea Grupului parlamentar al Partidului Conservator 
privind modificări în componenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
- la plen 
 

15. Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor, referitoare la retrimiterea la Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 115/1996 
- retrimisă de plenul Camerei Deputaţilor din data de 13 noiembrie 2007 la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

16. Solicitare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor, privind proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea Legii 
nr. 144/2007   
- se trimite la Senat 
 

17. Scrisoare din partea doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu, referitoare la o 
adresă a domului Cozmin Guşă  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 

18. 
 

Scrisoare din partea domnului Daniel Marius Morar, procuror şef direcţie, 
cu privire la adresa nr. 194/P/2006 din 4 octombrie 2007 a Secţiei de 
combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 
- adresă la Consiliul Suprem al Magistraturii şi la Procurorul General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
 



  

19. Scrisoare din partea BBC, referitoare la lista deputaţilor care au primit în 
această legislatură sume de bani pentru asigurarea cazării pe durata 
mandatului  
- amânată 
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