
 
S I N T E Z A  

 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

 
26 martie 2007, ora 13.00 

 
 

Lucrările au fost conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaş, 
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. 

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu  – vicepreşedinţi; 
Valeriu Zgonea, Gheorghe Albu – secretari; Ioan Oltean,  Miron Ignat – chestori; 
Anghel Stanciu  – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Valeriu Tabără – PD, Gheorghe Gabor 
– PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Nicolae Popa – Partidul Conservator, 
Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale.  

Invitaţi: domnul Mihai Unghianu - secretar general adjunct;  doamna 
Laura Riteş - Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; domnii Cornel Poteraşu 
– Cabinet secretar general, Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică 
Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - 
Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; 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 
 

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

4.  Informare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale privind stadiul dezbaterii proiectului Legii lustraţiei (PLx 
nr.282/2006) 
- amânată 
 

5.  Amendamente ale Guvernului la proiectul de Lege privind detalierea 
obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale Ministerului Apărării 
- se trimit Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 



6.  Comunicare din partea Comisiei pentru Regulament referitoare la 
modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.6/2007 
privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, în 
vedere cercetării legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 
scoatere la vânzare a acestuia 
- se trimite Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 
 

7.  Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
referitoare la sesizarea în fond alături de Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu proiectul Legii serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ – 
teritoriale (PLx nr.128/2007) 
- se solicită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi să întocmească un aviz 
detaliat la PLx nr.128/2007, care să fie avut în vedere de către comisia sesizată 
în fond la elaborarea  raportului asupra respectivei iniţiative legislative 
 

8.  Propunere din partea Grupului parlamentar al PD de ocupare a postului 
rămas vacant în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională prin plecarea domnului Mihai Stănişoară 
- la plen 
 

9.  Solicitare din partea domnului deputat Ioan Ghişe referitoare la 
amânarea dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor a  raportului 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport la propunerea 
legislativă privind Programul Naţional „UN LAPTOP PENTRU FIECARE 
ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA” 
- se solicită Comisiei pentru învăţământ o informare cu privire la situaţia 
prezentată de către domnul deputat Ioan Ghişe 
 

10.  Comunicare din partea domnului deputat Mihai Stănişoară de renunţare 
la mandatul de deputat 
- la plen 
 

11.  Cerere din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
referitoare la o petiţie depusă de un fost deputat în Parlamentul României 
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 

12.  Propuneri pentru desemnarea membrilor Adunării Reprezentanţilor 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
- amânate 
 

13.  Comunicare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la 
participarea reprezentanţilor comisiei împreună cu delegaţia Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
la întâlnirile cu Comisia pentru transport din Bundestag-ul german 
- aprobată 



14.  Solicitare din partea  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională referitoare la înregistrarea şedinţei comune a 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi a Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 
- aprobată 
 

15.  Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind constituirea 
unei comisii de anchetă parlamentară 
- amânată 
 

16.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Reuniunile comisiilor Adunării Uniunii 

Europei Occidentale (AUEO) (Paris, 3 aprilie 2007) – Participă 
doamnele deputat Florina Ruxandra Jipa (PRM), Anca Petrescu (PRM), 
Cristian Silviu Buşoi (PNL), Florin Iordache (PSD), Nicolae Popa (PC), 
Alexandru Ungureanu (PSD) şi domnul Daniel Dulca, secretarul 
delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei politice a AP 
NATO în Italia (Roma, 3-5 aprilie 2007) – Participă domnul deputat 
Romeo Raicu (PD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comitetului 
Parlamentar al Iniţiativei Central-Europene – Dimensiunea 
Parlamentară (Sofia, Bulgaria, 23-25 aprilie 2007) – Participă 
domnul deputat Bogdan Pascu (PC) şi domnul Mario Ruse, secretarul 
delegaţiei 

- aprobat; fără consilier 
 

 • Memorandum intern: Vizita la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, ştiinţă şi Cultură din Paris a unei delegaţii din Grupul 
parlamentar de prietenie cu UNESCO din Parlamentul României, 
conduse de domnul deputat Mihai Mălaimare, preşedintele 
grupului de prietenie, 17-22 aprilie 2007 – Participă doamna deputat 
Gabriela Nedelcu (PSD), domnii deputaţi Uioreanu Horea (PNL), 
Străchinaru Petre (PD) şi doamna Luminiţa Iordăchescu 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentare cheltuielilor cu privire la vizita 
în România a unei delegaţii parlamentare a Comisiei pentru 
agricultură, mediu înconjurător şi ocrotirea pădurilor din 
Parlamentul Slovaciei, 24-25 martie 2007 

- aprobat 
 



 • Raport cu privire la întâlnirea Secretarilor generali de parlamente 
UE, Bratislava, Republica Slovacia, 15-16 martie 2007 

- aprobat 
 

17. Notă din partea domnului secretar general adjunct Mihai Unghianu   
- amânată 
 

18. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii pentru a fi 
sesizată cu PLx nr. 560/2006 
- amânată 
 

 


