
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

29 septembrie 2008, ora 13.00 
 

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

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Ioan Oltean, Lucian Augustin Bolcaş 
– vicepreşedinţi; Valeriu Zgonea, Dan Radu Ruşanu (de la 13.25), Valeriu Tabără, 
doamna Daniela Popa – secretari; domnii Cornel Popa, Miron Ignat – chestori; 
doamna Aurelia Vasile  – PSD, domnii Nicolae Popa– PNL, Cristian Rădulescu – 
PD-L,  Ilie Merce – PRM, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş Petre Dumitriu 
– Partidul Conservator, Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale. 

Invitaţi: domnii: Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul; Mihai Unghianu – secretar general adjunct, Nicolae 
Sfăcăreanu - secretar general adjunct;  Cristian Ionescu – şeful Departamentului 
Legislativ; Georgică Tobă şi Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; 
doamna Adriana Simion şi 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, Bogdana Balmuş – 
consilier Cancelarie Preşedinte şi domnul Ioan Bivolaru – preşedintele Comisiei 
pentru Regulament. 

 
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. I A nu s-au aprobat procedurile de urgenţă  
 

4.  Scrisoare din partea domnului deputat Ioan Bivolaru, preşedintele Comisiei 
pentru Regulament, referitoare la proiectul de Hotărâre de modificare şi 
completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor 
- proiectul de Hotărâre va fi înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor 
după 30 noiembrie 2008  



  

5.  Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, privind 
prelungirea termenului de realizare a anchetei privind analiza 
problemelor din sectorul energetic. 
- aprobată - termen: 10 noiembrie 2008  
 

6.  Solicitare din partea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii, privind măsurile adoptate după depunerea Raportului 
Subcomisiei de anchetă parlamentară pentru cercetarea legalităţii  
retrocedării Castelului Bran  
- se va înscrie pe ordinea de zi a plenului o informare a Departamentului 
Legislativ referitoare la solicitarea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 
corupţiei şi pentru petiţii  
 

7.  Solicitare din partea unui număr de 57 de deputaţi privind înfiinţarea 
unei Comisii de anchetă pentru verificarea modului de utilizare, de către 
Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 
1 ianuarie 2007- 1 iulie 2008  
- se trimite Liderilor grupurilor parlamentare pentru a face propuneri 
nominale pentru componenţa comisiei  
 

8.  Cerere din partea domnului deputat Vasile Puşcaş privind motivarea 
absenţelor  
- aprobată  
 

9.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 

 • Memorandum intern: Participarea la cel de-al 3-le-a Congres 
Mondial despre Rolul Femeilor în politică şi Guvernare (Manila, 
Filipine, 19-22 octombrie 2008. – Participă domnii deputaţi Viorel 
Pupeză şi  Constantin Tudor, precum şi Mona Georgeta Baban. 

- aprobat - nu mai participă domnul deputat Constantin Tudor 
  

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a 119-a Adunare a 
Uniunii Interparlamentare şi la reuniunile asociate (Geneva, 12-16 
octombrie 2008). – Participă doamna deputat Doina Micşunica 
Dreţcanu şi domnii deputaţi Alexandru Mocanu, Emil Radu 
Moldovan. 

- aprobat  
 • Memorandum intern: Participarea la activităţile prilejuite de Ziua 

Europeană a Siguranţei Rutiere (Paris, 12-13 octombrie 2008). – 
Participă domnul deputat Ioan Bivolaru, precum şi domnul Dan 
Mircea Ciubâncan. 

- aprobat  
 



  

 • Memorandum intern: Participarea la Grupul de lucru 
Interparlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Procesului de 
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Chişinău, 30-31 
octombrie 2008). – Participă domnii deputaţi Bogdan Niculescu-
Duvăz, Marius Rogin, precum şi domnul Eugen Constantinescu. 

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Madrid şi Zaragoza, 8-9 
septembrie 2008) 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la seminarul cu tema „Banca 
Centrală Europeană în noua Europă şi în noua lume economică” 
(Strasbourg şi Frankfurt, 11-12 septembrie 2008) 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la reuniunea comisiilor de justiţie 
şi afaceri interne din parlamentele ţărilor membre ale Uniunii 
Europene (Paris, 15 septembrie 2008)  

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
probleme sociale, sănătate şi familie din cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (A.P.C.E.) (Paris, 15 
septembrie 2008)  

- aprobată  
 

10.  Demisia domnului deputat Faina Constantin  
- la plen  
 

11.  Scrisoare din partea domnului Varujan Vosganian, Ministrul Economiei 
şi Finanţelor, referitoare la PL-x nr. 260/2008 
- se transmite la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
şi la Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

12.  Cerere din partea domnului deputat Mihai Mălaimare privind 
motivarea absenţelor  
- aprobată  
 

13.  Materiale privind activitatea de relaţii parlamentare pe dimensiunea 
europeană: 
 



  

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea preşedinţilor 
COSAC (Paris, Franţa 1 - 5 noiembrie 2008). – Participă doamna 
deputat Anca Boagiu, domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc, Traian 
Dobre, precum şi domnii Andrei Mocearov şi Dan Matei. 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita oficială în Republica Ungară a unei 
delegaţii parlamentare condusă de Preşedintele Camerei 
Deputaţilor, domnul Bogdan Olteanu (Budapesta 01 - 02 
octombrie 2008). – Participă domnul deputat Hunor Kelemen, 
domnul secretar general Titu Nicolae Gheorghiof, precum şi doamna 
Iuliana Leferman şi domnii Gheorghe Dinică şi Călin Racoţi. 

- aprobat  
 


