
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

17 octombrie 2007, ora 10.30 
 

 
Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei 

Deputaţilor. 
Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Ioan Oltean, Lucian 

Augustin Bolcaş – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, doamna Daniela Popa – secretari; 
Gheorghe Albu, Gelil Eserghep, Miron Ignat – chestori; doamna Aurelia Vasile – 
PSD, Ioan Aurel Rus – PRM, Valeriu Tabără – PD, Gheorghe Gabor – PNL, Márton 
Árpád-Francisc – UDMR, Bogdan Ciucă – Partidul Conservator, Cornel Ştirbeţ – 
Grup deputaţi independenţi şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei 
Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul; Mihai Unghianu, - 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. Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţă comună a celor două Camere ale 
Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi Regulamentului şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- la Birourile permanente reunite 



  

5. Hotărârea Birourilor permanente reunite privind avizarea transmiterii în 
administrarea Senatului a unor spaţii din imobilele „Palatului Parlamentului” şi 
„Parcaj subteran” aflate în administrarea Camerei Deputaţilor 
- amânată 
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice privind constituirea unei subcomisii de anchetă
-amânată 
 

7. Solicitare din partea domnului deputat Crin Antonescu, liderul Grupului 
parlamentar al PNL, privind motivarea absenţelor domnilor deputaţi Horea 
Uioreanu şi Mircea Puşcă, în perioada 24-28 octombrie 2007, când vor participa 
la cursul de nivel înalt “Securitate şi buna guvernare. România în NATO şi UE – 
şansa modernizării” 
- aprobat 
 

8. Memorandum intern: Organizarea acţiunii „celebrarea a 18 ani de la 
Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi a unui an de la Aderarea 
României la Uniunea Europeană” 
- amânat 
 

9. Cerere din partea organizaţiei Mişcarea Europeană – Secţia Română, 
privind utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul 
Parlamentului 
- aprobată 
 

10. Memorandum intern: Acţiunea „Parlamentul tinerilor”, ediţia a doua, prin care 
se solicită utilizarea sălilor de şedinţă ale grupurilor parlamentare (în zilele de 26 
şi 27 octombrie 2007) şi a sălii de plen (în ziua de 26 octombrie 2007) 
- aprobat 
 

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:  
• Memorandum intern: Participarea la reuniunea Adunării 

Parlamentare a Iniţiativei Central-Europene – dimensiunea 
Parlamentară (Sofia, Bulgaria, 20-22 noiembrie..2007) – Participă 
domnii deputaţi Bogdan Pascu (PC), Ştefan Baban (PRM), Liviu 
Câmpanu (PNL), Iulian Iancu (PSD) şi Adrian Miroslav - Merka 
(minorităţi naţionale), precum şi domnul Mario Ruse, consilier 

-aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la cel de-al 9-lea Summit 
anual al Forumului Baltic pentru Dezvoltare, 4-6 noiembrie 2007, 
Tallinn, Estonia – Participă domnul deputat Adrian Năstase (PSD) 

- aprobat  



  

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei 
delegaţii de înalţi funcţionari guvernamentali, cursanţi ai Şcolii 
Naţionale de Politici Publice din Republica Islamică Pakistan (29 
octombrie 2007)  

- aprobat - dl. chestor Gelil Eserghep 
 

12. Memorandum intern: Modificarea listei dotărilor independente şi a altor 
cheltuieli asimilate investiţiilor pe anul 2007 
- aprobat 
 

13. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, privind 
desfăşurarea lucrărilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în 
paralel cu lucrările Plenului în ziua de luni, 22.10.2007 
- aprobată  
 

14. Informare din partea Grupului parlamentar al P.R.M., privind alegerea 
domnului deputat Ioan Aurel Rus , în funcţia de lider 
- s-a luat act  
 
 


