
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

24 septembrie 2008, ora 10.00 
 

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

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Ioan Oltean (până la ora 1200) – 
vicepreşedinţi; Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 12,00), Dan Radu Ruşanu (de la ora 
1158), Valeriu Tabără – secretari; Gheorghe Albu, Kelemen Hunor – chestori; Aurelia 
Vasile  – PSD, Octavian Mircea Purceld –  PRM, Cristian Rădulescu (până la ora 
1202) – PD-L, Gheorghe Gabor  – PNL, Marton Arpad (până la ora 1202) – UDMR, 
Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator.  

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

pentru relaţia cu Parlamentul; Nicolae Sfăcăreanu, Mihai Unghianu – secretari 
generali adjuncţi;   Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, 
Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu, Adriana 
Simion – 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 - cu modificări  
 

3.  Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor  
- aprobată - la pct. IIB. nu s-au aprobat procedurile de urgenţă  
 

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



  

6.  Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport, privind înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a Plx 
532/2008.  
- la plen  
 

7.  Solicitări din partea domnului deputat Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului 
parlamentar al PSD, privind modificări în componenţa 
comisiilor..permanente  
- la plen  
 

8.  Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind prelungirea 
termenului de depunere a rapoartelor la PLx nr.763/2007 
şi..PLx...nr.625/2005  
- aprobată  
 

9.  Solicitare..din..partea..domnului..deputat..Ioan..Oltean, privind retragerea 
PLx nr. 227/2008 
- aprobată  
 

10.  Solicitare din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, 
privind  dezbaterea iniţiativei legislative pentru modificarea Legii nr. 
220/2007 
- s-a luat act  
 

11.  Solicitare din partea domnului deputat Mircea Ifrim, preşedintele 
Comisiei..pentru..sănătate..şi..familie, privind suplimentarea personalului 
comisiei 
- nu a fost aprobată  
 

12.  Memorandum intern: Alocarea unui post de expert Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
- nu a fost aprobat  
 

13.  Solicitare..din..partea..Comisiei..pentru..industrii..şi..servicii, privind utilizarea 
unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobată  
 

   14.  Solicitare..din..partea..Ministerului..Sănătăţii..Publice, privind utilizarea, 
în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobată  
 

15.  Solicitare..din..partea..Eurolink..–..Casa..Europei, privind utilizarea, în 
regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
 - aprobată  



  

16.  Scrisoare din partea Editurii Video referitoare la filmarea unor locaţii 
din clădirea Palatului Parlamentului 
 – aprobată  
 

17.  Memorandum intern: Solicitarea Departamentului pentru Afaceri 
Europene (DAE) al Guvernului României privind utilizarea, în regim de 
gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobat - va participa şi Comisia Afaceri Europene  
 

18.  Solicitare din partea Agenţiei Naţionale de Integritate privind 
soluţionarea sesizării nr. A/32/I.I./2008  
- se ocupă Secretariatul General  
 

19.  Memorandum intern: Hotărâre a Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în 
Monitorul Oficial al României, părţile I-VII pentru anul 2009 
- aprobată - HBP nr.10  
 

20.  Scrisoare din partea domnului Traian Băsescu, preşedintele României, 
privind măsurile prioritare elaborate de Comisia prezidenţială pentru 
patrimoniu construit, siturile istorice şi naturale 
- se distribuie deputaţilor  
 

21.  Scrisoare din partea Primăriei oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara, privind 
lucrările de regularizare a albiei Văii Geoagiului  
- s-a luat act  
 

22.  Scrisoare din partea Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, privind 
plângerea prealabilă asupra votului Plenului din 13.08.2008 asupra votului de 
urmărire penală a domnilor deputaţi Miron Tudor Mitrea şi Adrian Năstase. 
 

23.  Invitaţie de participare la lucrările Adunării generale a APCEMN  
- aprobată - Preşedintele Camerei Deputaţilor, nu poate participa - vor fi 
consultaţi ceilalţi membri ai Biroului Permanent  
 

24. Notă privind participarea delegaţiei Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare la cea de-a 119-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi 
la reuniunile asociate (Geneva, 12-16 octombrie 2008)  
- aprobată  
 

25.  Propuneri nominale din partea Comisiei pentru Politică Externă pentru 
Grupul de lucru inter-parlamentar al Dimensiunii parlamentare a Procesului 
de cooperare în Europa de Sud-Est  
- la Birourile Permanente reunite  



  

26.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:  
  • Memorandum intern: Participarea la cea de-a 11-a ediţie a Formului 

European pentru Sănătate (Bad Hofgastein, Austria, 1-4 octombrie 2008). 
– Participă domnii deputaţi Petru Movilă, Renică Diaconescu, Sorin Marian 
Paveliu. 

- aprobat  
 

  • Memorandum intern: Participarea la reuniunea preşedinţilor 
grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat din ţările 
membre ale Uniunii Europene (Paris, 6-7 octombrie 2008). – Participă 
domnul deputat Viorel Hrebenciuc. 

- aprobat  
 

  • Memorandum intern: Participarea la reuniunea tip masă rotundă cu 
tema Marea Neagră între zonă de cooperare şi zonă de conflict – APCE 
(Bruxelles, 8 octombrie 2008).– Participă domnul deputat Laurenţiu 
Mironescu. 

- aprobat  
 

  • Memorandum intern: Participarea la lucrările celei de-a 32-a Comisii 
politice, din cadrul Adunării Parlamentare pentru Cooperare 
Economică la Marea Neagră (APCMN), (Belgrad, Serbia, 8-9 octombrie 
2008). – Participă domnul deputat Mircea Ciopraga, precum şi domnul 
Eugen Constantinescu.  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la sesiunea anuală a AP NATO 
(Valencia, 14-18 noiembrie 2008). – Participă domnii deputaţi Cristian 
Valeriu Buzea, Marcu Tudor, Constantin Niţă, precum şi doamna Irina Bojin.

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei 
parlamentare din R.Cehă, conduse de domnul Miloslav Vlcek, 
preşedintele Camerei Deputaţilor (5-7 octombrie 2008).  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la Conferinţa pe probleme politice 
organizată de Asociaţia Prietenii Europeni ai Israelului (Paris, 6-7 
noiembrie 2008). – Participă domnul deputat Aurel Vainer. 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru migraţii, 
refugiaţi şi populaţie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Kiev, 4-5 septembrie 2008).  

- aprobată  



  

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 12 septembrie 2008).  

- aprobată  
 

27.  Memorandum intern: Participarea la Forumul privind patrimoniul 
cultural european (Bruxelles, 22-25 octombrie 2008)  
- aprobat  
 

28.  Memorandum intern: Participarea la seminarul AP NATO „Orientul 
Mijlociu şi sfidările globale” (Abu Dhabi, 8-9 octombrie 2008)  
- aprobat - participă câte un reprezentant din fiecare grup parlamentar  
 

29.  Scrisoare din partea Prefecturii Judeţului Olt, referitoare la unele 
sesizări ale consumatorilor casnici legate de nemulţumirile acestora 
privind sistemul de facturare a energiei electrice. 
- la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii  
 

30.  Solicitarea Comitetului de Direcţie al Uniunii Internaţionale a 
Avocaţilor, privind, utilizarea, în regim de gratuitate, a unor spaţii din 
Palatul Parlamentului. 
-aprobată - gratuitate numai pentru săli  

 


