
 
S I N T E Z A  

 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

 
21 mai 2007, ora 13.00 

 
 

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

Au participat: domnii Valer Dorneanu, Lucian Augustin Bolcaş, doamna 
Daniela Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Valeriu Zgonea, Dan Radu Ruşanu, 
Gheorghe Albu – secretari; Gelil Eserghep, Ioan Oltean, Miron Ignat – chestori; 
Anghel Stanciu – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Gheorghe Gabor  – PNL, Sereş Deneş – 
UDMR, Petru Călian – Partidul Conservator, Varujan Vosganian – Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale, Corneliu Ciontu – Grup deputaţi 
independenţi  şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Nicolae Sfăcăreanu - secretar general adjunct;  doamna 
Bogdana Balmuş, doamna Laura Riteş - Cancelaria Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor; 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.  Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a fi 
sesizată în fond, alături de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu PLx 
nr.311/2007 
- nu a fost aprobată; tardivă (art.64 alin.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor) 
 



5.  Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a fi 
sesizată în fond, alături de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă, cu PLx nr.360/2007 
- nu a fost aprobată; tardivă (art.64 alin.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor) 
 

6.  Solicitare din partea Comisiei pentru politică externă referitoare la 
parcursul iniţiativelor legislative 
- s-a luat act 
 

7.  Informare din partea domnului deputat Puşcă Mircea privind dezbaterea 
Comisiei pentru afaceri juridice a Parlamentului European privind 
monitorizarea legislaţiei comunitare de către statele membre 
- s-a luat act 
 

8.  Cereri din partea Sindicatului salariaţilor din Camera Deputaţilor prin 
care solicită unele clarificări asupra organizării şi desfăşurării competiţiei 
automobilistice „Bucharest Challenge 2007” în perioada 18 – 20 mai 
- tardive, întrucât desfăşurarea evenimentului respectiv s-a încheiat 
 

9.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Participarea la Conferinţa Preşedinţilor de 

Parlamente din Statele Europene (Bratislava, 24-27 mai 2007) – 
Participă domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, 
doamna Georgeta Ionescu, secretarul general al Camerei Deputaţilor, 
doamna Iuliana Leferman, consilier la cabinetul preşedintelui Camerei 
Deputaţilor şi domnul Călin Racoţi, directorul Direcţiei de Afaceri 
Europene 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a XIV-a Adunare 
generală anuală a Adunării Interparlamentare privind Ortodoxia 
(Astana, Republica Kazahstan) – Participă domnii deputaţi Miron 
Ignat (minorităţi) şi Petru Andea (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
probleme economice şi pentru dezvoltare din cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 31 mai 2007) – Participă 
domnul deputat Relu Fenechiu (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei ad-hoc 
pentru drepturile femeii din ţările Euro-Mediteraneene din cadrul 
Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (Varşovia, 31 mai 
2007) – Participă domnul deputat Alexandru Ştiucă (PSD) 

- aprobat 



 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale din cadrul 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 12 
septembrie 2007) – Participă domnul deputat Laurenţiu Mironescu 
(PD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunile Comitetului 
preşedinţilor şi Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Roma, 9-10 septembrie 2007) – Participă domnii deputaţi 
Cezar Preda (PD), Ştefan Glăvan (PC) şi doamna Nadia Ionescu, 
secretara delegaţiei  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Cheltuieli suplimentare (Indonezia şi 
Malaezia, 24 aprilie-6 mai a.c.) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Cheltuieli suplimentare (Atena, 9-12 mai 
2007) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea cu tema 
„Parlamentele în epoca informaţiei: mobilizarea factorilor relevanţi 
în jurul unor iniţiative concrete”, Geneva, Elveţia (24 mai 2007) – 
Participă doamna deputat Doina Micşunica Dreţcanu (PSD) şi domnul 
Vasile Lapteş, directorul Direcţiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Conferinţei 
interparlamentare europene pentru spaţiu (Roma, 25-26 iunie a.c.) 
– Participă domnii deputaţi Dorin Liviu Nistoran (PD), Alecsandru 
Ştiucă (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Comisiei pentru mediul înconjurător, ocrotirea naturii şi 
securitatea nucleară din Bundestag-ul german (28 mai – 2 iunie a.c.)

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la Conferinţa preşedinţilor 
Comisiilor pentru drepturile omului din Uniunea Europeană, 14-15 
iunie a.c.) – Participă domnul deputat Ştefan Buciuta (minorităţi) şi 
domnul Valentin Laurenţiu Gheorghiu, secretarul delegaţiei 

- aprobat; fără consilier 



 • Memorandum intern: Vizita oficială în Ungaria a delegaţiei 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, 
29-30 mai 2007 – Participă domnii deputaţi Gheorghe Barbu (PD), 
Kerekes Karoly (UDMR), Chiş Filonaş (PSD), Dan Mocănescu 
(independent) şi Adrian Miuţescu (PNL) 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea delegaţiei Parlamentului României 
la cea de a 28-a reuniune a Comisiei culturale, de învăţământ şi 
probleme sociale a APCMN Tirana, 28-29 martie 2007 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru 
migraţii, refugiaţi şi populaţie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, care a avut loc la Atena 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la şedinţa Comisiei pentru egalitate 
de şanse între femei şi bărbaţi a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, care a avut loc la Paris, în perioada 10-12 mai 
a.c. 

- aprobată 
 

10. Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională prin care solicită modificarea unor aspecte procedurale în ceea ce 
priveşte proiectul de Lege pentru respingerea OUG nr.17/2007 privind 
trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 
Preventivă din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în subordinea 
Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente 
acestuia (PLx nr.373/2007) 
- s-a luat act 
 

11. 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 
- s-a luat act  
 

12. Memorandum intern: Repunerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor 
a proiectului de Hotărâre privind atribuirea de spaţiu pentru sediul 
Clubului parlamentarilor români „Ion Raţiu”, ca urmare a mutării 
acestuia din sediul iniţial 
- amânat; miercuri 23 mai 2007  
 

13. Solicitarea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale referitoare la 
organizarea în Palatul Parlamentului a unei expoziţii de pictură şi 
fotografie 
- aprobată 

 


