
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

12 mai 2008, ora 13.00 
 

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

Au participat: domnii Valer Dorneanu, Lucian Augustin Bolcaş – 
vicepreşedinţi; Dan Radu Ruşanu, Gelil Eserghep – secretari; Gheorghe Albu, Hunor 
Kelemen – chestori; doamna Aurelia Vasile – PSD, Gheorghe Gabor – PNL, Cristian 
Rădulescu – PD-L, Ilie Merce – PRM, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş 
Petre Dumitriu – Partidul Conservator, Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale, şi domnul Mircia Giurgiu - Grup independenţi. 

 
Invitaţi: Nicolae Sfăcăreanu - 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 Gabriela Enea - 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. II B nu s-au aprobat procedurile de urgenţă  
 

4 .   Cererea Grupurilor parlamentare PNL şi PRM privind constituirea unei 
comisii parlamentare de anchetă 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare pentru a face propuneri nominale 
 

5 .   Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind desfăşurarea şedinţelor comisiei în 
paralel cu lucrările plenului Camerei Deputaţilor  
- aprobată  



  

6 .   Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la 
modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor  
- la Comisia pentru regulament  
 

7 .   Cererile domnilor deputaţi Boureanu Cristian Alexandru, Bădălău Nicolae, 
Olarean Aurel, Puchianu Ioan Dumitru, privind efectuarea concediului fără 
plată 
- aprobate  
 

8 .   Memorandum intern: Solicitarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice a Camerei Deputaţilor referitoare la 
utilizarea unei săli din Palatul Parlamentului pentru organizarea unei 
dezbateri asupra unor probleme din agricultură 
- aprobat  
 

9 .   Memorandum intern: Solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog referitoare la 
utilizarea unei săli din Palatul Parlamentului pentru organizarea Zilei 
Mondiale fără tutun şi a Zilei Internaţionale a luptei împotriva traficului şi 
consumului ilicit de droguri 
- aprobat  
 

1 0 .  Notă GRUI privind participarea la Reuniunea parlamentară şi evenimentele 
asociate din cadrul Conferinţei ONU la nivel înalt privind HIV/SIDA (New 
York, 9-11 iunie 2008) 
- aprobată  
 

1 1 .  Scrisoare din partea domnului Dragomir Ionel privind constituirea unei 
comisii parlamentare de anchetă 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare  
 

1 2 .  Scrisoare din partea domnului Hans-Gert Pöttering, preşedintele 
Parlamentului European referitoare la participarea reprezentanţilor 
Parlamentului României la Reuniunea parlamentară comună privind 
Balcanii de Vest, Bruxelles, 26-27 mai 2008 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare pentru propuneri  
 

1 3 .  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
•  Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei  

Comisiei pentru finanţe din Bundestag-ul german (21 mai 2008)  
- aprobat  

 
 •  Memorandum intern: Participarea la cea de-a 4-a Zi Internaţională 

a Parlamentarilor din cadrul „Show-ului Aviatic de la Berlin” 
(Berlin, 28 mai 2008)  

- aprobat, conform stenogramei  



  

 •  Memorandum intern: Participarea unei delegaţii parlamentare a 
Camerei Deputaţilor la cea de-a XV-a ediţie a Turneului European 
Interparlamentar de tenis (Sankt Petersburg, 30 mai – 1 iunie 2008)  

- aprobat  
 

 •  Memorandum intern: Participarea la manifestările prilejuite de 
împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Parlamentului Republicii 
Azerbaidjan (Baku, 18-20 iunie 2008)  

- aprobat - participă domnul secretar, Gelil Eserghep (PRM)  
 

 •  Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei 
parlamentare marocane, conduse de domnul Mustafa Mansouri, 
preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Regatul Maroc (22 – 27 
iunie 2008)  

- aprobat  
 

 •  Memorandum intern: Participarea domnului deputat Ştefan Glăvan 
(PC), preşedintele Comisiei pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor, la Forumul Crans Montana (Monaco, 26-29 iunie 2008)  

- aprobat  
 

 •  Informare privind participarea delegaţiei GRUI la cea de-a 118-a 
Adunare a Uniunii Interparlamentare şi la reuniunile asociate (Cape 
Town, 12-18 aprilie 2008)  

- aprobată  
 

 •  Informare privind participarea la seminarul Adunării Uniunii 
Europei Occidentale (AUEO) cu tema „Achiziţia de echipamente de 
apărare în Europa” (Liverpool, 8 aprilie 2008) 

- aprobată  
 

 •  Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
migraţiune, refugiaţi şi populaţie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Sankt Petersburg, 3-4 aprilie 2008)  

- aprobată  
 

 •  Informare privind participarea la cea de-a patra sesiune plenară a 
Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (Atena, 27-28 martie 
2008)  
- aprobată  

 
 •  Informare privind vizita în Israel a delegaţiei Comisiei pentru 

Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi, conduse de doamna 
preşedintă Minodora Cliveti (Israel, 1-5 aprilie 2008)  

- aprobată  



  

 •  Informare privind întâlnirea domnului Bogdan Olteanu, 
preşedintele Camerei Deputaţilor, cu doamna Katalin Szili, 
preşedintele Adunării Naţionale Ungare (11 aprilie 2008)  

- aprobată  
 

 •  Informare privind vizita oficială în România a delegaţiei Grupului 
parlamentar de prietenie cu România din Parlamentul Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (11-17 aprilie 2008)  

- aprobată  
 

1 4 .  Documentele adoptate de Parlamentul European în sesiunea din 10-13 
martie 2008 
- la Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României  
 

1 5 .  Raportul privind creanţele României la 31 decembrie 2007, provenite 
din activitatea de export, cooperare internaţională şi alte acţiuni externe, 
derulate inainte de 31 decembrie 1989 
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

1 6 .  Cererea de reexaminare formulată de domnul Traian Băsescu, 
preşedintele României, a Legii pentru modificarea Legii nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială  
- s-a luat act  
 

1 7 .  Declaraţia Camerei Deputaţilor cu privire la aniversarea a 60 de ani de 
existenţă a Statului Israel 
- pe ordinea de zi din data de 12 mai 2008  
 

1 8 .  Scrisoarea domnului deputat Adrian Năstase referitoarea la obţinerea 
unei copii după cererea Departamentului Naţional Anticorupţie prin 
care se solicită avizul pentru începerea urmăririi penale împotriva 
dânsului 
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
 

 


	Programul de lucru al Camerei Deputaţilor
	Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor
	Scrisoare din partea domnului deputat Eugen Nicolicea referitoare la modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor 
	Memorandum intern: Solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog referitoare la utilizarea unei săli din Palatul Parlamentului pentru organizarea Zilei Mondiale fără tutun şi a Zilei Internaţionale a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri
	Scrisoare din partea domnului Dragomir Ionel privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă
	Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

