
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

5 mai 2008, ora 13.00 
 

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

Au participat: domnul Miron Tudor Mitrea, domnul Valer Dorneanu, domnul 
Ioan Oltean, domnul Lucian Augustin Bolcaş - vicepreşedinţi; domnul Ioan 
Munteanu, domnul Dan Radu Ruşanu, domnul Gelil Eserghep şi doamna Daniela 
Popa – secretari; domnul Cornel Popa, domnul Gheorghe Albu şi domnul Hunor 
Kelemen – chestori; doamna Aurelia Vasile – PSD, domnul Gheorghe Gabor – PNL, 
domnul Cristian Rădulescu – PD-L, domnul Octavian-Mircea Purceld – PRM, 
domnul Marton Arpad-Francisc – UDMR, domnul Liviu Bogdan Ciucă – Partidul 
Conservator, domnul Varujan Pambuccian şi domnul Iusein Ibram – Grup 
parlamentar al minorităţilor naţionale, şi domnul Titu Nicolae Gheorghiof, secretarul 
general al Camerei Deputaţilor. 

 
Invitaţi: domnul Sergiu Andon – preşedintele Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, domnul Tudor Mohora – preşedintele Comisiei pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii (până la ora 13,15), domnul Kovacs Carol Emil 
– secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul; domnul Mihai 
Unghianu – secretar general adjunct, domnul Nicolae Sfăcăreanu – secretar general 
adjunct, domnul Cristian Ionescu – şeful Departamentului Legislativ; domnii 
Georgică Tobă şi Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; doamna 
Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea 
lucrărilor în plen; doamna Nicoleta Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, 
sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii, 
doamna Gabriela Enea - Direcţia pentru relaţii publice, şi doamna Bogdana Balmuş 
– consilier Cancelarie Preşedinte. 

 
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe 

aceasta au fost adoptate următoarele decizii: 
 

1.  Raport de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 
petiţii pe semestrul II 2007 
- se va prezenta la plen 
 

2.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

3.  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 



  

4. 0Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată - la pct. I B şi pct II B nu s-au aprobat procedurile de urgenţă 
 

5.  Scrisoare din partea Consiliului Superior al Magistraturii privind modul de 
utilizare şi gestionare a  documentelor primite din partea Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie 
- s-a luat act 
 

6.  Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea  legii 16/2007 
- aprobată 
 

7.  Cerere din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind transmiterea 
propunerii legislative  Plx 429/2007 şi Comisiei pentru sănătate şi familie 
- adresă Comisiei pentru industrii şi servicii 
 

8.  Solicitarea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi privind desfăşurarea 
şedinţei Comisiei paralel cu lucrările Plenului în zilele de 5 şi 6 mai 2008 
- aprobată - pentru zilele de 5, 6, 12, 13 mai 2008 
 

9.  Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi privind 
sesizarea domnului senator Ioan Talpeş 
- s-a luat act 
 

10.  Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind pornirea 
unei anchete 
- adresă Comisiei pentru industrii şi servicii 
 

11.  Cererea domnilor deputaţi Cezar Preda, Marius Bălu, Mircea Man, Stelian 
Fuia, Bobeanu Răzvan-Petrică privind efectuarea unor zile de concediu 
- aprobată 
 

12.  Scrisori din partea domnului deputat Nati Meir 
 • Solicitare privind concediu fără plată  

- aprobată 
 • Solicitare privind anularea concediului fără plată  

- aprobată 
 

13.  Scrisoare din partea doamnei deputat Anca Petrescu privind participarea la 
lucrările Summit-ului NATO din 2-4 aprilie 2008 
- Secretariatul general al Camerei Deputaţilor va prezenta o informare asupra 
celor semnalate 



  

14.  Scrisoare din partea Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România 
referitoare la Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic 
- adresă de răspuns Federaţiei Naţionale a Pescarilor Sportivi din România 
 

15.  Raport de activitate al IRDO pe anul 2007 
- la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
 

16.  Solicitare din partea Asociaţiei Ovidiu Rom privind utilizarea, în regim de 
gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobată - conform stenogramei 
 

17.  Solicitare din partea Agenţiei Naţionale Antidrog privind utilizarea, în 
regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobată - sala Nicolae Bălcescu 
 

18.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Sesiunii plenare a 

Adunării parlamentare pentru cooperare economică la Marea Neagră 
(APCEMN) (Atena, 9-11 iunie 2008)  
- aprobat - participă domnul vicepreşedinte Lucian Augustin Bolcaş 
 

 • Informare privind participarea la reuniunile Comisiilor ale Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (AUEO) (Paris, 17-18 martie 2008)  

     - aprobată 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru politică 
externă a Adunării Parlamentare a Francofoniei (Strasbourg, Franţa, 
9 - 11 aprilie 2008)  
- aprobată 
 

19.  Solicitarea domnului deputat Dumitru Pardău referitoare la un presupus 
„conflict de competenţe” apărut între diverse compartimente ale 
Secretariatului general în ceea ce priveşte avarierea totală a autoturismului 
de serviciu 
- scrisoare de răspuns domnului deputat Dumitru Pardău 
 

20.  Scrisoarea Ministerului Afacerilor Externe referitoare la vizita în România 
a unei delegaţii parlamentare afgane 
- la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

21.  Solicitare din partea domnului deputat Drăguş Radu-Cătălin  privind 
participarea la cursul „Competitiveness, Strategy and National Security” 
- aprobată 



  

22.  Cerere din partea domnului deputat Romeo Hanganu privind efectuarea 
unor zile de concediu 
- aprobată 
 

23.  Informare privind participarea la Conferinţa Secretarilor Generali ai 
Parlamentelor din Uniunea Europeană  
- aprobată - plata sumei precizate în material 
 

24.  Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
- aprobată - cu completările aduse în şedinţa Biroului permanent din data de 5 
mai 2008, conform stenogramei 

 


