
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

4 decembrie 2006, ora 13.00 
 

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

Au participat: domnul Lucian Augustin Bolcaş şi doamna Daniela Popa – 
vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Dan-Radu Ruşanu, Gheorghe Albu – secretari; Ioan 
Oltean, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; Anghel Stanciu  – PSD, Ion Mînzînă 
–  PRM, Cristian Rădulescu – PD, Marian Hoinaru – PNL, Márton Árpád-Francisc – 
UDMR, Petru Călian – Partidul Conservator şi doamna Georgeta Ionescu, secretar 
general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Mihai Alexandru Voicu - ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul; Mihai Unghianu - secretar general adjunct; doamna Bogdana Balmuş - 
Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; Cristian Ionescu - Departamentul 
Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; 
Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin 
Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii; Florin Dumitraşcu - 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.  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 
 

2.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

3.  Memorandum intern: Dezbatere asupra Programului legislativ şi de lucru 
al Comisiei Europene 
- aprobat 
 

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

5.  Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.778/2006 şi PLx nr.783/2006 
- nu a fost aprobată 



6.  Cererea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport privind 
prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.800/2006 
- aprobat 
 

7.  Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor privind prelungirea termenului de depunere a raportului la 
PLx nr.817/2006 
- aprobat 
 

8.  Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a fi 
sesizată în fond  alături de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de 
Comisia pentru şi servicii cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii patronatelor nr.356/2001 
- nu a fost aprobată 
 

9.  Solicitare din partea Grupului parlamentar al PSD referitoare la 
includerea pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de 
Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 
- se solicită celor două comisii sesizate în fond să lucreze împreună în ziua de 
joi, 7 decembrie 2006 în vederea întocmirii raportului comun 
 

10.  Comunicare din partea Grupului parlamentar al PNL referitoare la 
situaţia celor doi deputaţi independenţi: Raluca Turcan şi Cristian 
Boureanu 
- s-a luat act 
 

11.  Cererea domnului deputat Ştefan Glăvan de motivare a absenţelor din 29 şi 
30 noiembrie 2006  
- aprobat 
 

12.  Propuneri nominale pentru componenţa Comisiei de anchetă parlamentară 
pentru analiza activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului  
- la plen; miercuri, 6.12.2006 
 

13.  Memorandum intern: Completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.30/2006 privind bugetul Camerei Deputaţilor 
- la plen ; miercuri, 6.12.2006 
 

14.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 • Memorandum intern: Vizita în România a unei delegaţii a Grupului 

parlamentar de prietenie cu România din Parlamentul Republicii 
Arabe Siriene, conduse de domnul Mousa Al-Zubi, preşedintele 
Grupului (decembrie 2006) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea unor deputaţi români la un studiu 
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în politică, 
organizat de Uniunea Inter-Parlamentară  

- aprobat 



 • Memorandum intern: Participarea la reuniunile Biroului şi Comisiei 
pentru probleme sociale, sănătate şi familie din cadrul Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 10-12 ianuarie 2007) – 
Participă doamna deputat Minodora Cliveti (PSD), domnul deputat Cezar 
Preda (PD) şi doamna Nadia Ionescu, secretara delegaţiei Parlamentului 
României la APCE 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli 
- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Contribuţia financiară a Parlamentului 
României la bugetul Adunării parlamentare a NATO pentru anul 
2007 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea comisiilor AUEO cu 
preşedinţii comisiilor de politică externă şi de apărare din cadrul 
celor două camere ale Parlamentului belgian, cu reprezentanţi ai 
Consiliului Permanent al UEO şi ai Comitetului politic şi de 
securitate şi ai Comitetului Militar al Uniunii Europene (Bruxelles, 
11-12 octombrie 2006) 

- aprobat 
 

15.  Scrisoarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitoare la 
programul de lucru 
- s-a luat act 
 

16.  Notă cu privire la PLx nr. 641/206 şi PLx nr.476/2006  
- în termen de o săptămână, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
va întocmi rapoarte de reexaminare la PLx nr.641/206 şi PLx nr.476/2006 în 
conformitate cu dispoziţiile art.135 alin.(2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor 
 

17.  Solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci privind 
prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.829/2006  
- aprobat 
 

 


