
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

14 aprilie 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; 
Miron Ignat, Hunor Kelemen – chestori; doamna Aurelia Vasile – PSD, domnii 
Gheorghe Gabor – PNL, Valeriu Tabără – PD-L, Ilie Merce – PRM, Márton Árpád-
Francisc – UDMR, Petre Dragoş Dumitriu – Partidul Conservator, Varujan 
Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Mircia Giurgiu 
– Grup deputaţi independenţi.  

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

pentru relaţia cu Parlamentul; domnii Mihai Unghianu – secretar general adjunct, 
Cristian Ionescu – şeful Departamentului Legislativ; Georgică Tobă şi Gabriel 
Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; doamna Adriana Simion, domnul 
Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Nicoleta 
Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări; domnul Constantin 
Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii; doamnele Cornelia Ionescu - Direcţia 
pentru relaţii publice şi Bogdana Balmuş – consilier Cancelarie Preşedinte. 

 
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. I A (BPI 259/2008) şi la pct. II B nu s-au aprobat procedurile 
de urgenţă; BPI 271/2008 va fi transmis pentru aviz şi la Comisia pentru industrii 
şi servicii  
 

4. Solicitare din partea Comisiei pentru politică externă privind prelungirea 
termenului de depunere a raportului la PLx nr.81/2008 
- aprobată  



  

5. Memorandum intern: Propunere de constituire a unei Comisii pentru 
comemorarea celei de-a 90-a aniversări de la încheierea Primului Război 
Mondial, 1 decembrie 1918 – 1 decembrie 2008 
- aprobat; cu precizările din stenogramă  
 

6. Memorandum intern: Declaraţia comună a preşedinţilor Comisiilor pentru 
agricultură din ţările membre ale Grupului de la Vişegrad, lărgit pentru a 
include reprezentanţii noilor state membre ale UE, Bulgaria şi România 
- s-a luat act  
 

7. Memorandum intern: Participarea la conferinţa cu tema „Afaceri Interne 
Europene, Justiţie şi Politici de securitate” (Bruxelles, Belgia, 15 mai 2008) - 
Participă domnul deputat Sandor Konya-Hamar (UDMR) 
- aprobat  
 

8. Memorandum intern: Plata cotizaţiei anuale aferente Aderării Camerei 
Deputaţilor la Consiliul Internaţional al Arhivelor 
- aprobat  
 

9. Memorandum intern: Conferinţa Europeană a organizaţiei Parlamentelor 
Lumii pentru Habitat (GPH), aprilie 2008 
- aprobat  
 

10. Memorandum intern: Participarea la reuniunea grupurilor parlamentare PPE-
DE din parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE (Belgia, Bruxelles 15 
aprilie 2008) –  Participă domnul deputat Arpad Francisc Marton (UDMR) 
- aprobat  
 

11. Informare privind vizita în Tunisia a delegaţiei Comisiei pentru politică externă a 
Camerei Deputaţilor, condusă de domnul Ştefan Glăvan ( 3-7 martie 2008)  
- aprobată  

 
12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 

• Memorandum intern: Participarea la lucrările celei de a 15-a Adunare 
generală anuală a Aderării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) (Grecia, 
25-29 iunie 2008) -  Participă domnii deputaţi Miron Ignat (Minorităţi Naţionale) 
şi Petru Andea (PSD) 

- aprobat; în condiţiile precizate în stenogramă  
 

 • Memorandum intern: Participarea la Conferinţa Preşedinţilor de 
Parlamente Francofone şi la cea de-a XXXIV-a Sesiune a Adunării 
Parlamentare a Francofoniei (Canada, 1-8 iulie 2008) -  Participă domnul 
Valer Dorneanu (PSD), domnul Titu Nicolae Gheorghiof, Secretar General al 
Camerei Deputaţilor, precum şi doamnele Nadia Ionescu, director, Laura 
Manoliu, consilier, Cristina Sava, secretar 

- aprobat  



  

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comitetului 
Parlamentar al Iniţiativei Central-Europene – Dimensiunea 
parlamentară (Republica Moldova, 25-27 mai 2008) – Participă domnii 
deputaţi Liviu Câmpanu (PNL), Ştefan Baban (PRM), precum şi domnul 
Mario Ruse, consilier 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Formului parlamentar 
organizat de Departamentul pentru probleme economice şi sociale din 
cadrul ONU (Geneva, Elveţia, 14-15 mai 2008) -  Participă domnul 
deputat Varujan Pambuccian (Minorităţi Naţionale)  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
cultură, ştiinţă şi educaţie a A.P.C.E. (Paris, Franţa, 21-22 mai 2008) - 
Participă domnii deputaţi Ştefan Glăvan (PC) şi Relu Fenechiu (PNL) 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei delegaţii a 
Ministerului Federal al Muncii şi Problemelor Sociale din Republica 
Federală Germania (14 aprilie 2008)  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Grupului de prietenie Maroc – România din Camera Consilierilor a 
Regatului Maroc (16 aprilie 2008)  

- aprobat;  participă dl. Gelil Eserghep, secretar al Camerei Deputaţilor  
 

 • Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor de transport 
internaţional pentru deplasarea la Praga a domnului deputat Horia 
Dorin Uioreanu, 21-24 aprilie 2008 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a 40-a ediţie a reuniunii 
internaţionale a „Micului dejun naţional cu rugăciune” (Seul, Coreea 
de Sud, 14-16 mai 2008)  

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la cea de-a zecea Conferinţă 
europeană a parlamentarilor responsabili cu noile tehnologii ale 
informaţiei şi comunicaţiilor (EPRI), (Irlanda, 27-28 martie 2008)  

- aprobată  
 
 



  

13. Memorandum Intern: Solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog şi Direcţia 
pentru Relaţii Publice a Camerei Deputaţilor privind utilizarea unei săli din 
Palatul Parlamentului pentru organizarea Zilei Internaţionale împotriva 
Fumatului şi a Zilei Internaţionale a Luptei împotriva Traficului şi 
Consumului de Droguri 
- aprobat - gratuitate; cu precizările din stenogramă  
 

14. Scrisoare din partea domnului Cătălin Dumistrăcel, şeful serviciului 
Secretariat al Statului Major General referitoare la vizita oficială în 
România a Reprezentanţilor Militari Naţionali la Comandamentul Suprem 
al Forţelor Aliate din Europa al NATO 
- aprobată 
 

15. Scrisoare din partea Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural 
naţional a judeţului Buzău privind utilizarea unei săli din Palatul 
Parlamentului pentru organizarea expoziţiei “Pomicultura la români. Ţuică, 
rachiu, palincă” 
- aprobată; conform stenogramei  
 

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

17. 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  
 

18. Solicitare din partea domnului deputat Dumitriu Dragoş privind 
organizarea în incinta Palatului Parlamentului a unei expoziţii de artă 
plastică, carte şi costume tradiţionale din zona Muscelului  
- aprobată; conform stenogramei  
 

19. Solicitare din partea Sindicatului " Viitorul Mineritului" privind aprobarea 
accesului în incinta Camerei Deputaţilor a unei delegaţii a sindicatului 
pentru a asista la lucrările plenului Camerei din data de 14 aprilie 2008 
- aprobată; conform stenogramei  
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