
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

12 martie 2008, ora 10.00 

 
Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreşedinte al 

Camerei Deputaţilor. 
Au participat:, Lucian Augustin Bolcaş – vicepreşedinte; Ioan Munteanu, Dan 

Radu Ruşanu, Gelil Eserghep – secretari; Hunor Kelemen, Miron Ignat – chestori; 
doamna Aurelia Vasile – PSD, domnul Gheorghe Gabor – PNL, Octavian-Mircea 
Purceld – PRM, Marian Sorin Paveliu – PD, Márton Árpád-Francisc – UDMR, 
domnul Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator şi domnul Titu Nicolae 
Gheorghiof, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

 
Invitaţi: Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia 

cu Parlamentul; Mihai Unghianu - secretar general adjunct; Cristian Ionescu – şef 
Departament Legislativ; domnii Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul 
Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu şi Adriana Simion - Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen; doamna Nicoleta Laura Riteş – Direcţia proceduri 
legislative, sinteze şi evaluări; 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 - nu s-au aprobat procedurile de urgenţă la BPI 181/2008, BPI 
187/2008  
 

4. Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a fi 
sesizată împreună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru economic cu PLx nr.61/2008  
- nu a fost aprobată  
 



  

5. Solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la utilizarea unei 
săli din Palatul Parlamentului cu ocazia organizării unei conferinţe în data 
de 8 mai 2008 
- aprobată 
 

6. Memorandum intern: Organizarea întrevederii cu doamna Viviane Reding, 
comisar european pentru societatea informaţională şi mass-media 
- aprobat  
 

7. Memorandum intern: Reuniunea preşedinţilor de comisii de cultură din 
parlamentele naţionale ale statelor membre ale UE (Liubliana, Slovenia, 13-
14 martie 2008)  
- aprobat; se transmite Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă 
 

8. Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli pentru cazare cu ocazia 
participării la reuniunea grupurilor socialiste din parlamentele naţionale ale 
statelor membre ale U.E.  (Liubliana, Slovenia, 3-4 aprilie 2008) 
- aprobat  
 

9. Informare privind Reuniunea UIP şi evenimentele asociate, cu ocazia celei 
de-a 52-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeii (New York, 25-27 
februarie 2008)  
- aprobată  
 

10. Solicitare din partea domnului deputat Nati Meir referitoare la iniţierea 
unei anchete parlamenatare privind cazul răpirii celor 3 jurnalişti români în 
Irak 
- se trimite Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  
 

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Participarea la Sesiunea anuală a Adunării 

Parlamentare a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în 
Europa (Astana, Kazahstan, 29 iunie – 3 iulie 2008) – Participă domnii 
deputaţi Cristian Rădulescu (PD-L), Vladimir Mircea Fârşitoru (PRM) şi  
Attila Kovacs (UDMR), doamna deputat Rodica Nassar (PSD), precum şi 
domnul Mario Ruse, consilier 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei de ştiinţă şi 
tehnologie a AP NATO în Polonia (Varşovia, 24 aprilie 2008) -  
Participă domnul deputat Cristian Valeriu Buzea (PRM) 

- aprobat  
 



  

 • Memorandum intern: Participarea la Forumul Crans Montana, 
Manama, Bahrain, 8-9 aprilie 2008 la întâlnirea cu Comitetul pentru 
afaceri internaţionale din Duma de Stat a Adunării federale a 
Federaţiei Ruse, Moscova, 10-13 aprilie 2008 şi la cea de-a VII-a 
Conferinţă a Preşedinţilor de parlamente din statele participante la 
Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), (14 aprilie 
2008, Sofia, Bulgaria) – Participă domnul deputat Adrian Năstase (PSD) 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
afaceri parlamentare a Adunării Parlamentare a Francofoniei 
(Andorra la Vella, 5-9 mai 2008) – Participă doamna deputat Liana 
Dumitrescu (Grup Minorităţi), domnul deputat Alexandru Ciocâlteu (PD-
L), precum şi doamnele Nadia Ionescu şi Cristina Sava, secretar  

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la Reuniunea Comisiei pentru probleme 
economice şi financiare, probleme sociale şi de educaţie din cadrul 
Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene (Atena, 28 februarie 2008) 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei prezidenţiale 
lărgite a Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) 

- aprobată  
 

 • Informare privind vizita Comisiei de apărare şi securitate a AP 
NATO în Statele Unite ale Americii (28 ianuarie – 1 februarie 2008) 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la Conferinţa pentru Schimbări 
Climatice (Bali, Indonezia, 3-14 decembrie 2007) 

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la conferinţa regională „Supravegherea 
securităţii sectorului public” (Pristina, 17-19 mai 2007)  

- aprobată  
 

12. Iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor care se dezbat în şedinţa comună a celor două Camere  
- la Birourile permanente reunite  
 

13. Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
referitoare la aprobarea începerii unei anchete privind acuzaţiile de concurenţă 
neloială şi practică monopolistă practicate de supermaketuri 
- se restituie Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare  



  

14. Notă cu privire la solicitarea Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, 
Corupţiei şi pentru Petiţii referitoare la cercetarea legalităţii retrocedării 
Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia 
- se transmite adresă la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
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