
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

6 februarie 2008, ora 10.00 

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

Deputaţilor. 
Au participat: domnii Valer Dorneanu, Miron Tudor Mitrea, Ioan Oltean, 

Lucian Augustin Bolcaş  – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Dan Radu Ruşanu, Gelil 
Eserghep, doamna Daniela Popa – secretari; Cornel Popa, Gheorghe Albu, Hunor 
Kelemen – chestori; Aurelia Vasile – PSD, Gheorghe Gabor – PNL, Cristian 
Rădulescu – PDL, Octavian-Mircea Purceld – PRM, Márton Árpád-Francisc – 
UDMR, Ioan Ţundrea  – Partidul Conservator, Varujan Pambuccian  – Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale şi doamna Georgeta Ionescu, secretarul 
general al Camerei Deputaţilor. 

 
Invitaţi: domnul Kelemen Attila Bela Ladislau – preşedintele Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, domnul Kovacs 
Carol Emil – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul; domnii 
Mihai Unghianu – secretar general adjunct, Nicolae Sfăcăreanu - secretar general 
adjunct; Cristian Ionescu – şeful Departamentului Legislativ; Georgică Tobă şi 
Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia 
pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în 
comisii, şi doamnele Gabriela Enea - Direcţia pentru relaţii publice şi Nicoleta Laura 
Riteş – Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări. 
 

În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe 
aceasta au fost adoptate următoarele decizii: 

 
 

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

2.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor  
- aprobat  
 

3. Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor  
- aprobată  
 



  

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

5. Notă privind reprezentarea numerică a grupurilor parlamentare în 
componenţa comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor  
- amânată  
 

6. Cererea domnului deputat Hoinaru Marian referitoare la transferul de la 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
- amânată  
 

7. Scrisoare din partea deputaţilor fără apartenenţă la un Grup parlamentar 
cu privire la delegarea unui reprezentant comun care să participe ca 
observator la lucrările Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
- aprobată  
 

8. Memorandum intern: Efectuarea prezenţei în sala de plen a Camerei 
Deputaţilor cu ajutorul cartelelor de vot  
- amânat  
 

9. Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor  
- H.BP. nr. 2/2008  
 

10. Memorandum intern: Abonamente la fluxuri de ştiri, buletine ale agenţiilor 
de ştiri şi presa scrisă, pentru anul 2008  
- aprobat  
 

11. Scrisoarea domnului senator Corneliu Vadim Tudor, vicepreşedinte al 
Senatului României referitoare la proiectul de Lege PLx nr. 406/2007  
- s-a luat act  
 

12. Memorandum intern: Programul activităţilor de relaţii externe ale 
Parlamentului României pentru anul 2008  
- amânat  
 

13. Memorandum intern: Soluţionare de plată  
- aprobat  
 



  

14. Solicitare din partea domnului deputat Cristian Rădulescu, liderul 
Grupului parlamentar al PD-L referitoare la suplimentarea numărului de 
posturi din cadrul Secretariatului Grupului parlamentar al PD-L  
- amânată  
 

15. Scrisoarea domnului deputat Valeriu Tabără privind deplasarea sa la 
Melbourne, Australia, 11-27 februarie 2008 
- aprobată  
 

16. Scrisoarea domnului deputat Traian Constantin Igaş cu privire la 
organizarea Forumului Mondial al GPH la Bucureşti în perioada 23 – 24 
aprilie 2008  
- amânată  
 

17. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 

migraţii, refugiaţi şi demografie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Bruxelles, 6 - 7 martie 2008) – Participă doamna 
deputat Minodora Cliveti (PSD), domnul deputat Cezar Preda (PD-L), 
precum şi doamna Nadia Ionescu, secretar  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru 
respectarea obligaţiilor şi angajamentelor statelor membre din cadrul 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 18 martie 2008) 
– Participă domnul deputat Mihai Tudose (PSD)  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la grupul de observatori a 
Misiunii Uniunii Europene la alegerile parlamentare din Pakistan (5 - 
22 februarie 2008, Pakistan) – Participă domnul deputat Alin 
Teodorescu (PSD)  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
probleme politice a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Paris, 12 - 13 martie 2008) – Participă doamna deputat Florentina Toma 
(PSD)  

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Bundestag-ul german, 
conduse de domnul Gerald Weiss, preşedintele comisiei (27 februarie 
2008)  

- aprobat  



  

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unui grup de 
stagiari ai Adunării Naţionale din Quebec (27 şi 29 februarie 2008)  

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei economico-
financiare, pentru afaceri sociale şi educaţie a Adunării Parlamentare 
Euro-Mediteraneene (Bruxelles, Parlamentul European, 21-22 
ianuarie 2008)  

- aprobată  
 

 • Informare privind participarea la Forumul parlamentar privind 
interzicerea muniţiei cu submuniţii (Viena, 4 decembrie 2007)  

- aprobată  
 

18. Notă cu privire la desfaşurarea procedurii legislative referitoare la Proiectul 
de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe (PL-x 463/2007) - lege ordinară  
- amânată  
 

19. Memorandum intern: Programul "Parteneriat cu societatea civilă" – 
situaţie 2007  
- amânat  
 

20. Scrisoare din partea doamnei deputat Lia Ardelean privind consultanţa 
juridică externă de specialitate pentru Comisia parlamentară de anchetă 
referitoare la 2% din sumele obţinute din privatizări destinată construcţiei 
de locuinţe sociale 
- aprobată - în condiţiile din stenogramă  
 

21. Informare referitoare la organizarea Summit-ului NATO  
- s-a luat act  
 

22. Memorandum intern: Solicitarea Asociaţiei Primind Ajutor, Viaţa Este 
Luminoasă cu privire la organizarea unui eveniment ce va avea loc cu 
ocazia Zilei Internaţionale a Copilului bolvan de Cancer 
- aprobat - gratuit  
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