
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

17 decembrie 2007, ora 13.43  
 

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

Au participat: domnii Valer Dorneanu, Ioan Oltean, Lucian Augustin Bolcaş 
– vicepreşedinţi; Ioan Muntean, Valeriu Zgonea, Dan Radu Ruşanu – secretari; 
Gheorghe Albu, Gelil Eserghep, Miron Ignat, Kelemen Hunor – chestori; doamna 
Aura Vasile – PSD, Ilie Merce – PRM, Nicolae Titu Gheorghiof - PNL, Márton 
Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator, Varujan 
Pambuccian – Grupul Minorităţilor Naţionale, doamna Georgeta Ionescu, secretar 
general. 

 
Invitaţi: domnul Kovacs Carol Emil– secretar de stat la Departamentul pentru 

relaţia cu Parlamentul; domnii Mihai Unghianu şi Nicolae Sfăcăreanu - secretari 
generai adjuncţi; doamnele Bogdana Balmuş şi 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 
public. 

 
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 - nu s-a aprobat procedura de urgenţă la BPI 1209/2007, BPI 
1215/2007, BPI 1218/2007 
 

4. Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera Deputaţilor de către 
membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare (3-31 
ianuarie 2008)  
- amânată  



  

5. Solicitare din partea domnului deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi prin care solicită ca şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi din 17 decembrie 2007 să se desfăşoare în 
paralel cu lucrările plenului Camerei Deputaţilor  
- nu a fost aprobată - s-a decis prelungirea termenului de depunere a raportului : 
5 februarie 2008  
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind prelungirea termenului de depunere 
a raportului la PLx nr.615/2007  
- aprobată  
 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice privind prelungirea termenului de depunere a 
raportului la PLx nr.603/2007  
- aprobată  
 

8. Memorandum intern: Plata unor penalizări pentru bilete de avion şi 
vouchere neutilizate  
- aprobat 
 

9. Memorandum intern: Reuniuni organizate de Parlamentul Sloveniei în 
perioada preşedinţiei slovene a Consiliului Uniunii Europene  
- aprobat; Direcţia Afaceri Europene va transmite materialul grupurilor 
parlamentare şi comisiilor  
 

10. Memorandum intern: Depuneri de coroane de flori cu ocazia împlinirii a 18 
ani de la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989  
- amânat  
 

11. Memorandum intern: Accesul autovehiculelor în incinta Palatului 
Parlamentului  
- amânat  
 

12. Scrisoare din partea domnului deputat Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului 
parlamentar PSD privind participarea domnului Alin Teodorescu la grupul 
de observatori la alegerile din Kenya  
- aprobată  
 

13. Memorandum intern: Programul „Parteneriat cu societatea civilă”  
- amânat  
 

14. Memorandum intern: Programul "Parteneriat cu Societatea civilă", teme 
propuse pentru sesiunea I - 2008  
- amânat  



  

15. Punct de vedere referitor la interpretarea dispoziţiilor referitoare la cazarea 
deputaţilor  
- s-a luat act  
 

16. Raport al Curţii de Conturi privind „Auditul sistemului informatic al 
instanţelor de judecată” 
- se trimite pentru informare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi  
 

17. Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare 3 
- 31 ianuarie 2008  
- amânat  
 

18. Scrisoare din partea Serviciului inspecţiei judiciare pentru procurori 
referitoare la activitatea domnului Doru Florin Ţuluş 
- s-a luat act  
 

19. Memorandum intern: Folosirea unor imagini ale clădirii Parlamentului în 
jocul Monopoly  
- amânat 
 

20. Raport final privind „Auditul performanţei organizării interne la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale (primării); audit organizaţional” 
- se transmite pentru informare la Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci  
 

21. Raport final privind „Auditul sistemului e-licitaţie”  
- se transmite pentru informare la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

22. Memorandum intern: Modificarea Regulamentului intern al funcţionarilor 
publici parlamentari  
- amânat  

 
23. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic privind prelungirea termenului de depunere 
a raportului la Plx 736/2007, 854/2007, 856/2007  
- aprobată - termen: 15 februarie 2008  
 

24. Memorandum intern: Lista detaliată a lucrărilor de investiţii şi reparaţii 
capitale aferente construcţiilor pe anul 2008 la obiectivele de investiţii ale 
Camerei Deputaţilor  
- amânat  
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