
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

25 februarie 2008, ora 13.00 

 
Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei 

Deputaţilor. 
Au participat: domnii Valer Dorneanu, Ioan Oltean, Lucian Augustin Bolcaş 

– vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Dan Radu Ruşanu, Gelil Eserghep – secretari; 
Cornel Popa, Gheorghe Albu, Hunor Kelemen, Miron Ignat – chestori; doamna 
Aurelia Vasile – PSD, domnii Octavian Mircea Purceld – PRM, Cristian Rădulescu – 
PD, Laurenţiu Crin Antonescu – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş 
Petre Dumitriu – Partidul Conservator şi Titu Nicolae Gheorghiof, 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 - Cancelaria Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor; Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel 
Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, 
sinteze şi evaluări, 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  
- aprobată  
 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. II B, BPI 95/2008; BPI 103/2008 şi BPI 111/2008 nu s-a aprobat 
procedura de urgenţă  
 

4. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţă comună a celor două Camere 
ale Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi Regulamentului 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- la Birourile permanente reunite  



  

5. Scrisoare din partea Comisiei pentru sănătate şi familie prin care solicită 
încuviinţarea începererii unei anchete referitoare la modul de privatizare a 
societăţii Antibiotice Iaşi  
- se retrimite Comisiei pentru sănătate şi familie  
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.4/2008 
- la plen  
 

7. Participarea la conferinţa preşedinţilor comisiilor parlamentare de politică 
externă ale ţărilor membre ale UE, ale Parlamentului European şi ale 
parlamentelor ţărilor candidate (Slovenia, Ljubliana, 16-18 martie 2008) – 
Participă domnul deputat Adrian Năstase (PSD) 
- aprobată 
 

8. Memorandum intern: Solicitarea Asociaţiei Magistraţilor din România 
privind utilizarea unei săli din Palatul Parlamentului pentru organizarea 
Conferinţei de celebrare a 75 de ani de existenţă a primei organizaţii 
profesionale juridice din România 
- aprobat; gratuit, acţiunea se va desfăşura în parteneriat cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  
 

9. Solicitare din partea Primăriei Municipiului Bucureşti referitoare la utilizarea unei 
săli din Palatul Parlamentului pentru organizarea Conferinţei Experţilor 
Institutului European al Regiunilor  
- aprobată; gratuit, sub patronajul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  
 

10. Memorandum intern: Solicitarea Ministerului Justiţiei cu privire la utilizarea 
unei săli din Palatul Parlamentului pentru pentru o întâlnire oficială între 
ministrul interimar al justiţiei, liderii grupurilor parlamentare şi şefii 
comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- aprobată  
 

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Vizita oficială la Tunis a delegaţiei Comisiei 

pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul 
deputat Ştefan Glăvan, preşedintele comisiei, 3-7 martie 2008 – 
Participă domnii deputaţi Ştefan Glăvan (PC), Marius Rogin (PD-L), 
Viorel Oancea (PD-L) precum şi doamna Mihaela Alexandru, secretar  

- aprobat  
 



  

 • Memorandum intern: Participarea la Conferinţa internaţională 
pentru energie regenerabilă – WIREC 2008, Washington, 4-6 martie 
2008 – Participă domnul deputat Mircea Duşa (PSD) precum şi doamna 
Ioniţă Roxana Elena, consilier 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei delegaţii 
parlamentare, conduse de domnul Bronislaw Komorowski, Mareşalul 
Seimului polon, 19-21 martie 2008  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita oficială în Israel a unei delegaţii a 
Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, conduse de 
doamna deputat Minodora Cliveti, preşedintele comisiei, 1-5 aprilie 
2008 – Participă doamnele deputat Minodora Cliveti (PSD), Olguţa 
Cocrea (independent), domnul deputat Tamas Sandor (UDMR) precum şi 
doamna Lucia Cornelia Lepădatu, consilier 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita oficială în Republica Indonezia şi Statul 
Kuwait a delegaţiei parlamentare conduse de domnul Bogdan 
Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, 26 martie – 5 aprilie 2008  

- amânat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
cooperare şi dezvoltare a Adunării Parlamentare a Francofoniei 
(Ottawa, 22-24 aprilie 2008) – Participă domnii deputaţi Vasile Filip 
Soporan (PSD) şi Alexandru Ciocâlteu (PD-L) precum şi doamna Cristina 
Sava, secretar 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a patra ediţie a 
Conferinţei comisiilor parlamentare pentru supravegherea serviciilor 
de informaţii din statele Uniunii Europene (Lisabona, 16-17 iunie 
2008) – Participă domnul deputat Cezar Preda (PD-L) precum şi Raluca 
Ştefan, consilier 

- aprobat  
 

12. Sesizare din partea domnului senator Ioan Talpeş 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  
 

13. Notă de convorbiri pentru întâlnirea dintre domnul Bogdan Olteanu, 
preşedintele Camerei Deputaţilor şi domnul Boris Tadic, preşedintele 
Serbiei, 21 februarie 2008 
- s-a luat act  



  

14. Scrisoare din partea domnului senator Răzvan Theodorescu referitoare la o 
deplasare la Strasbourg, în perioada 9-11 aprilie 2008, propusă de 
conducerea Grupului parlamentar al PNL 
- scrisoare de răspuns domnului senator Răzvan Theodorescu 
 

15. Scrisoare din partea Grupului Ecumenic de Rugăciune cu privire la 
aprobarea decontării cheltuielilor ocazionate de deplasarea la Washington 
la “Micul dejun cu rugăciune” 
- aprobată 
 

16. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la 
Raportul Comisiei comune speciale privind efectuarea unei analize asupra 
Proiectului de dezvoltare minieră Roşia Montană 
- aprobată  
 

17. Solicitare din partea Comisiei pentru politică externă cu privire la utilizarea 
unei săli din Palatul Parlamentului pentru realizarea unor audieri 
- aprobată  
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