
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

16 septembrie 2008, ora 12.45 
 

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

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Ioan Oltean, Lucian 
Augustin Bolcaş – vicepreşedinţi; Valeriu Ştefan Zgonea, doamna Daniela Popa – 
secretari; Gheorghe Albu, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; doamna Aurelia 
Vasile - PSD, Ilie Merce - PRM, Cristian Rădulescu - PD, Ioan Ghişe - PNL, Márton 
Árpád-Francisc - UDMR, Dragoş Petre Dumitriu - Partidul Conservator, Iusein 
Ibram - Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Mircia Giurgiu – Grup 
deputaţi independenţi 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; domnii Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, 
Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu, doamna 
Adriana Simion – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna Laura Riteş 
– Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, domnul 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, cu modificări  
 

2.  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată, cu modificări  
 

3. Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată  
 

4. Comunicare din partea Grupului parlamentar al PSD privind numirea în 
funcţia de deputat a domnului Bălan Doru Geany 
- la Comisia de validare  



  

5. Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor (Grupul parlamentar al PD-L) 
- se trimite Comisiei pentru Regulament  
 

6. Solicitare din partea domnului Ioan Bivolaru, preşedintele Comisiei pentru 
Regulament privind întocmirea unui nou proiect de Hotărâre de modificare 
şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor 
- amânată  
 

7. Solicitare din partea domnului deputat Sergiu Andon privind efectuarea 
unui concediu fără plată 
- aprobată  
 

8. Solicitare din partea domnului deputat Vasile Puşcaş privind motivarea 
unor absenţe 
- aprobată 
 

9. Memorandum intern: Alocarea unui post de expert Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
- amânat  
 

10. Solicitare din partea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale  privind 
vizitarea Palatului Parlamentului, în regim de gratuitate, de către o 
delegaţie de jurnalişti chinezi 
- aprobată  
  

11. Cerere din partea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale privind 
vizitarea Palatului Parlamentului, în regim de gratuitate, de către o 
delegaţie de jurnalişti polonezi 
- aprobată  
 

12. Solicitare din partea Asociaţiei Parteneriat pentru Europa privind utilizarea 
unei săli din Palatul Parlamentului pentru organizarea unei activităţi cu 
tema ”Autorităţile naţionale şi structurile de tineret” 
- aprobată - gratuitate  
 

13. Solicitare din partea SC Neo Media Invest SRL privind organizarea unui 
eveniment la Palatul Parlamentului 
- nu a fost aprobată  
 

14. Solicitare din partea Dorling Kindersley (India) de a primi câteva fotografii 
cu Palatul Parlamentului  
- aprobată; serviciile Camerei Deputaţilor vor pune la dispoziţie fotografiile  



  

 
15. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

• Memorandum intern: Participarea la Şedinţa de deschidere şi la 
manifestările colaterale ale celei de-a 63-a Sesiuni a Adunării 
Generale a ONU (New York, 24-27 septembrie 2008) – Participă 
domnul deputat Dumitru Avram (PRM) 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participare la reuniunile comisiilor Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (AUEO) - Paris, 6 octombrie 2008 – 
Participă doamna deputat Anca Petrescu Mărculeţ (PRM), domnii deputaţi 
Sergiu Andon (PC) şi Alexandru Ungureanu (PSD), precum şi domnul 
Daniel Dulca, secretar 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la Seminarul Comisiei pentru 
apărare a Adunării Uniunii Europei Occidentale (Paris, 6 octombrie 
2008) – Participă doamna deputat Florina Ruxandra Jipa (PRM), precum 
şi doamna Irina Cristea, secretara delegaţiei 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la cel de-al 9-lea Summit al 
preşedinţilor grupurilor parlamentare PPE-CD din ţările membre ale 
Uniunii Europene (Bruxelles, 13-14 octombrie 2008) – Participă 
domnul deputat Cristian Rădulescu (PD-L) 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la Conferinţa preşedinţilor 
comisiilor de apărare din ţările membre ale Uniunii Europene (Paris, 
26-27 octombrie 2008) – Participă domnul deputat Costică Canacheu 
(PD-L), precum şi doamna Anca Daria Cotoc, expert 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Comisiei pentru afaceri constituţionale, juridice şi europene a 
Parlamentului landului german Saxonia (30 septembrie 2008) – 
Participă domnul deputat Sergiu Andon (PC) 

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la cea de-a XXXIV-a sesiune a 
Adunării Parlamentare a Francofoniei (Quebec, Canada, 4-7 iulie 
2008)  

- aprobată  



  

 
 • Informare privind vizita oficială în România a domnului Abdul Hadi 

Al-Majali, Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Regatul 
Haşemit al Iordaniei (15-19 august 2008)  

- aprobată  
 

16. Materiale privind activitatea de relaţii parlamentare pe dimensiunea 
europeană 

• Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiilor 
responsabile cu agricultura şi dezvoltarea rurală din parlamentele 
naţionale ale statelor membre UE (Bruxelles, Belgia - 02-05.11.2008) – 
Participă domnii deputaţi Attila Kelemen (UDMR) şi Nicolae Popa 
(PNL), precum şi domnul Anton Păştinaru, expert 

- aprobat  
 

 • Informare privind vizita în Lituania a delegaţiei Comisiei pentru 
afaceri europene a Parlamentului României (Vilnius - 30 iunie - 03 
iulie 2008)  

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri 
europene a Parlamentului României la reuniunea mixtă a Comisiei 
pentru dezvoltare în Parlamentul European şi a Comisiilor 
parlamentare responsabile cu dezvoltarea din parlamentele naţionale 
ale statelor membre UE (Bruxelles - 26 iunie 2008)  

- aprobată  
 

17. Solicitări din partea domnului deputat Mihai Mălaimare, preşedintele 
Comisiei pentru UNESCO privind organizarea unor evenimente la Palatul 
Parlamentului 
- aprobate 
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