
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

14 noiembrie 2007, ora 12.40 
 

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreşedinte al 
Camerei Deputaţilor. 

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Lucian Augustin Bolcaş, Ioan Oltean  
– vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Dan Radu Ruşanu – secretari; Gelil Eserghep, 
Hunor Kelemen, Miron Ignat – chestori; doamna Aurelia Vasile – PSD, Cristian 
Rădulescu – PD, Nicolae Titu Gheorghiof – PNL, Varga Attila – 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 - secretar general adjunct; 
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.  Întâlnirea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor cu preşedinţii unor 
comisii permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

2.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor: - perioada 19-24 noiembrie 
2007; perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2007 
- aprobat  

 
3. Situaţia privind împlinirea termenelor constituţionale pentru adoptarea 

iniţiativelor legislative înregistrate la Camera Deputaţilor 
- s-a luat act  
 

4. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. II B nu s-a aprobat procedura de urgenţă  
 

5. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere 
ale Parlamentului 
- la Birourile permanente reunite  



  

6. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la 
interpretarea unor dispoziţii ale Legii nr.144/2007 
- se va distribui la casetele deputaţilor, liderilor grupurilor parlamentare, 
Direcţiei resurse umane şi se va publica pe site-ul Camerei Deputaţilor  
 

7. Proiect de Hotărâre a parlamentului privind înfiinţarea Comisiei speciale 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru populaţie, migraţiune şi 
refugiaţi 
- la Birourile permanente reunite  
 

8. Invitaţie din partea doamnei Laura Codruţa Kovesi, Procuror General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la întâlnirea de 
lucru a procurorilor cu tema “Dezbateri pe marginea modificărilor aduse 
Codului de procedură penală şi Codului penal de Legea privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006” 
- domnul preşedinte Bogdan Olteanu va desemna un participant  
 

9. Propunere din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, referitoare la constituirea unei delegaţii permanenete la 
Conferinţa interparlamentară europeană privind spaţiul (EISC) 
- amânată  
 

10. Memorandum intern: Participarea la reuniunea comună a Comisiei pentru 
afaceri constituţionale, Drepturi, Libertăţi şi Garanţii a Parlamentului 
portughez şi a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a 
Parlamentului European (Bruxelles, 26 – 27 noiembrie) – Participă domnii 
deputaţi Bogdan Nicolae Niculescu Duvaz (PSD), Gheorghe Gabor (PNL), 
Andreas Levente Mate (UDMR), Cristian Ilie (PD) şi Cătălin Lucian Matei 
(PSD), precum şi doamna Marina Brucher, expert parlamentar 
- aprobat  
 

11. Informare privind vizita domnului chestor Miron Ignat în Federaţia Rusă 
(2-6 noiembrie 2007) 
- aprobată  
 

12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Participarea la cea de a doua Adunare 

Mondială pentru Energii Regenerabile WREA 2007 (Bonn, 19-21 
noiembrie 2007) – Participă domnii deputaţi Traian Constantin Igaş (PD), 
Petru Lificiu (PD), Marin Diaconescu (PRM) şi Emil Strungă (PNL) 

- aprobat  
 



  

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, schimburi umane şi cultură din cadrul 
A.P.E.M. (Roma, 28-29 octombrie 2007)  

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea sub-comisiei pentru 
dreptul femeilor la decizie a Comisiei pentru egalitate de şanse pentru 
femei şi bărbaţi a APCE (Riga, 9 noiembrie 2007)  

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Camerei Deputaţilor la cea 
de a 34-a Conferinţă Generală UNESCO (Paris, 23-26 octombrie 
2007)  

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea delegaţiei GRUI la cea de-a 117-a 
Adunare a Uniunii Interparlamentare şi la reuniunile asociate 
(Geneva, 7-11 octombrie 2007)  

- aprobată  
 

13. Solicitare din partea Sindicatului salariaţilor din Camera Deputaţilor 
privind înfiinţarea unui număr de posturi de referent cu statut de 
funcţionar public pe perioadă nedeterminată  
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
  

14. Memorandum intern: proiectul „Parlament deschis” 
- amânat 
 

15. Notă referitoare la solicitarea B.B.C., privind oferirea unui punct de vedere 
în legătură cu încadrarea declaraţiilor date de deputaţi pe proprie 
răspundere în categoria informaţiilor de interes public 
- se transmite domnului deputat Miron Ignat, chestor al Camerei Deputaţilor; 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; Comisiei pentru Regulament; 
Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului  
 

16. Memorandum intern: Dotarea cu tehnică de calcul a birourilor 
parlamentare din circumscripţiile electorale 
- aprobat  
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