
  

SINTEZA 
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

8 octombrie 2008, ora 13.00 
 

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

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Ioan Oltean – 
vicepreşedinţi; Valeriu Zgonea, Valeriu Tabără – secretari; domnii Miron Ignat, Kelemen 
Hunor– chestori; doamna Aurelia Vasile  – PSD, domnii Cristian Rădulescu – PD-L, 
Márton Árpád-Francisc – UDMR, Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator, Iusein 
Ibram – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi domnul Nicolae Titu Gheorghiof – 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

 

Invitaţi: domnii: Mihai Unghianu – 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 Laura Nicoleta Riteş – Direcţia proceduri 
legislative, sinteze şi evaluări; domnul Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în 
comisii; doamnele 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.  Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor  
- aprobată - la pct. IA şi IIB nu s-au aprobat procedurile de urgenţă  
 

3.  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  
 

4.  Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, privind 
procedura de urmat în cazul în care un raport al unei comisii asupra unei 
cereri de reexaminare a unei legi, formulată de Preşedintele României, a fost 
supus votului plenului potrivit art.135 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, iar acesta nu a întrunit numărul de voturi necesar 
adoptării  
- s-a luat act  



  

5.  Raportul preliminar al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale asupra propunerii legislative pentru completarea 
OUG nr.148/3.11.2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului  
- se trimite Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  
 

6.  Raportul Comisiei de anchetă privind acuzaţiile de concurenţă neloială şi 
practică monopolistă practicate de supermarketuri  
- pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor  
 

7.  Raportul asupra anchetei desfăşurate de către Comisia de sănătate şi familie 
cu privire la modul de privatizare a Societăţii comerciale „Antibiotice” S.A. 
Iaşi  
- pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor  
 

8.  Propuneri din partea liderilor Grupurilor parlamentare pentru Comisia de 
anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea modului de utilizare, de 
către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în 
perioada 1 ianuarie 2007-1 iulie 2008  
- pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor 
 

9.  Memorandum intern: Transmiterea către Agenţia Naţională de Integritate a 
copiilor certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese ale 
deputaţilor şi ale funcţionarilor publici parlamentari  
- aprobat 
  

10.  Memorandum intern: Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2009  
- amânat  
 

11.  Memorandum intern: Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe 
anul 2007  
- pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor 
 

12.  Memorandum intern: Modificarea Listei dotărilor independente şi a altor 
cheltuieli asimilate investiţiilor pe anul 2008  
- amânat  
 

13.  Solicitare din partea Grupului parlamentar al PD-L, referitoare la proiectul 
de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 
- amânată  
 
 
 



  

14.  Solicitare din partea domnului deputat Liviu Bogdan Ciucă, liderul Grupului 
parlamentar al PC, privind modificări în componenţa comisiilor permanente  
- s-a luat act  
 

15.  Solicitare din partea comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic 
- s-a retras  
 

16.  Solicitare din partea domnului deputat Octavian Mircea Purceld, liderul 
Grupului parlamentar al PRM, privind modificări în componenţa comisiilor 
permanente  
- s-a luat act  
 

17.  Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, privind 
scrisoarea domnului deputat Romeo Leonard Cazan  
- s-a luat act  
 

18.  Solicitare din partea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de 
Informaţii Externe  
- s-a luat act 
  

19.  Solicitare din partea domnului deputat Adrian Miuţescu, privind efectuarea 
unui concediu fără plată 
- aprobată  
 

20.  Memorandum intern: Măsuri privind încetarea şi începerea mandatului de 
deputat 
- aprobat  
 

21.  Notă privind participarea la cea de-a 119-a Adunare a Uniunii 
Interparlamentare şi la reuniunile asociate (Geneva, 12-16 octombrie 2008). – 
Participă doamna deputat Florentina Marilena Toma. 
- aprobată 
  

22.  Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli  
- aprobat 

23.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participare la reuniunea extinsă organizată de 

Académie de la Paix (Fiugii, Italia, 20-23 octombrie 2008) şi la sesiunea 
de dezbateri privind actualitatea dreptului internaţional fluvial (Paris, 
24-25 octombrie 2008). – Participă  domnul deputat Adrian Năstase. 

- aprobat  



  

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a 60-a aniversare a 
Declaraţiei universale a drepturilor omului (Paris, 29 octombrie 2008). 
– Participă domnul deputat Mihai Mălaimare. 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participare la cea de-a 55-a reuniune a 
Comitetului Corespondenţilor Permanenţi din cadrul Acordului EUR 
– OPA Riscuri Majore (Istanbul, 30 – 31 octombrie 2008). Participă 
domnul deputat Laurenţiu Mironescu. 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a doamnei Uta 
Wimdisch, preşedintele comisiei pentru protecţia mediului din 
Parlamentul landului german Saxonia (9 octombrie 2008) . 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita oficială în Germania a delegaţiei Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul deputat dr. Atilla 
Kelemen, preşedintele Comisiei (13–16 octombrie 2008). – Participă 
domnii deputaţi Atilla Kelemen, Valeriu Tabără, Nicolae Popa, Adrian, 
Moisoiu, Vasile Mocanu, Stan Ioan, Dragoş Dumitru. 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea domnului Bogdan Olteanu, 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, la Conferinţele „Focus Energetics” 
(Roma, 15-17 octombrie 2008). 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la cel de-al 3-lea Congres Mondial 
despre Rolul Femeilor în Politică şi Guvernare. Suplimentare de 
cheltuieli (Manila, Filipine, 19–22 octombrie 2008). – Participă domnul 
deputat Viorel Pupeză. 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la seminarul cu tema „Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului după 60 de ani: realizări şi 
provocări” (Geneva, 3 – 5 noiembrie 2008). – Participă domul deputat 
Cătălin Lucian Matei. 

- aprobat  
 
 
 



  

 • Notă privind participarea unei delegaţii la Audierile Parlamentare din 
2008 la Naţiunile Unite (New York, 20–21 noiembrie 2008). 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la Simpozionul cu tema „Noi categorii 
de materii prime” (Strasbourg, 25–26 iunie 2008). 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la cea de-a XVIII-a ediţie a Forumului 
Economic cu tema: „Dileme europene: Europa Centrală – un partener 
activ sau un spectator pasiv?” (Krynica, Polonia, 10-13 septembrie 
2008). 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la Reuniunea Preşedinţilor Comisiilor 
de Finanţe din ţările membre ale Uniunii Europene (Paris, 15 
septembrie 2008). 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la întâlnirea interparlamentară cu 
tema „Ştiinţă, societate şi Parlamente” (Paris, 21-22 septembrie 2008)  

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la Reuniunea bianuală a Adunării 
Uniunii Europei Occidentale şi a Consiliului Permanent al 
UEO/Comitetul Politic şi de Securitate al Uniunii Europene (Bruxelles, 
22 septembrie 2008)  

- aprobată  
 

24. Solicitare din partea domnului Liviu Moraru, director general al Regiei 
Autonome „Monitorul Oficial”  
- aprobată - H.B.P. nr. 11/2008 
 

25. Comunicare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, referitoare la prorogarea termenului de depunere a 
raportului privind PL-x nr. 439/2008.                         
- s-a luat act                                                    
 

26. Scrisoare din partea doamnei Laura Codruţa Kövesi, procuror general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la 
măsurile întreprinse privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului 
Bran.                                                                                 
- se adaugă la informarea prezentată deputaţilor  
 



  

27. Scrisoare din partea Uniunii Sindicale MediaSind, referitoare la situaţia 
financiară a unor instituţii de interes naţional                   
- la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

28. Memoriu din partea doamnei Maria Sandu, referitoare la aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 şi ale Legii nr. 112/1995       
- la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii  
 

29. Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind "Piaţa 
asigurărilor din România. Dimensiune, evoluţii recente şi impactul crizei 
americane asupra acesteia".           
- la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

30. Scrisoare din partea Asociaţiilor Comunelor din România, cu privire la unele 
probleme cu care se confruntă primarii din România 
- s-a luat act  
 

31. Scrisoare din partea Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ, prin care solicită 
urmărirea penală a unor membri ai Guvernului României      
- la casetele deputaţilor  
 

32. Scrisoare din partea Comisiei pentru politică economică şi privatizare, 
referitoare la aprobarea organizării unei şedinţe a Comisiei în ziua de 14 
octombrie 2008, ora 13.00 
- aprobat; miercuri, după masă 
 

 


