
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

23 iunie 2008, ora 13.00 
 

 
Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei 

Deputaţilor. 
Au participat: domnii Ioan Oltean, Lucian Augustin Bolcaş – vicepreşedinţi; 

Ioan Munteanu, doamna Daniela Popa – secretari; Cornel Popa, Gheorghe Albu, 
Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; Aurelia Vasile – PSD, Ilie Merce – PRM, 
Cristian Rădulescu – PD-L, Gheorghe Gabor – PNL, Marton Arpad – UDMR, 
Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator, Varujan Pambuccian – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Mircia Giurgiu – Grup deputaţi independenţi 
şi Nicolae Titu Gheorghiof, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

 
Invitaţi: domnii Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul 

pentru relaţia cu Parlamentul; Nicolae Sfăcăreanu, Mihai Unghianu – secretari 
generali adjuncţi; doamna Bogdana Balmuş – Cancelaria Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor; Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel 
Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu, Adriana Simion 
– Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; doamna 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 
- abrobată 
 

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

4. Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 
- amânată; se distribuie deputaţilor  
 



  

5. Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera Deputaţilor de către 
membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare 
- aprobată  
 

6. Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare (1 
iulie – 31 august 2008) 
- aprobată  
 

7. Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale privind prelungirea termenului de depunere a 
raportului la PLx nr.253/2007 
- aprobată  
 

8. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la 
desfăşurarea unei şedinţe comune cu Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic în data de 24 iunie 2008 
- nu a fost aprobată  
 

9. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii privind 
desfăşurarea unei şedinţe în data de 23 iunie 2008 
- aprobată  
 

10. Solicitare din partea domnului deputat Aurel Gubandru, preşedintele 
Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte 
referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi a 
României 
- la plen  
 

11. Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare privind prelungirea termenului de depunere a raportului 
referitor la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă 
practicate în supermarketuri 
- la plen  
 

12. Solicitare din partea domnului deputat Dan Radu Ruşanu, secretar al 
Camerei Deputaţilor privind efectuarea a două zile concediu fără plată 
- aprobată  
 

13. Raport de evaluare privind programul „Parteneriat cu societatea civilă” 
derulat în cursul anului 2007 
- amânat  
 



  

14. Programul Parteneriat cu Societatea civilă, teme propuse pentru sesiunea 
2008 
- amânat  
 

15. Solicitare din partea domnului deputat Romeo Gheorghe Leonard Cazan de 
a beneficia de drepturile membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii 
de Previziune 
- se trimite la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi pentru un punct de 
vedere  
 

16. Memorandum intern: Organizarea la Bucureşti a ediţiei 2008 a „Micului 
Dejun cu Rugăciune” 
- scrisoare Grupului Ecumenic de Rugăciune  
 

17. Solicitare din partea Fundaţiei „Ştefan cel Mare şi Sfânt – România”, 
Botoşani de a organiza un eveniment festiv la Palatul Parlamentului 
- adresă Fundaţiei „Ştefan cel Mare şi Sfânt – România”, Botoşani  
 

18. Solicitare din partea domnului deputat Petre Popeangă, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de a aproba deplasarea 
la Paris la întâlnirea interparlamentară cu tema “Ştiinţă, societate şi 
Parlamente” în perioada 21-22 septembrie 2008 
- aprobată  
 

19. Informare din partea Comisiei pentru afaceri europene privind efectuarea 
unei vizite oficiale în Republica Bulgaria 
- aprobată  

 
20. Informare privind participarea delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene 

a Parlamentului României, la cea de-a XXXIX-a reuniune a Conferinţei 
organelor specializate în afaceri comunitare şi europene – COSAC (Bled-
Brdo Kranju, 7-8 mai 2008) 
- aprobată  
 

21. Nota GRUI privind participarea la Sesiunea anuală 2008 a Conferinţei 
parlamentare privind Organizaţia Mondială a Comerţului (Geneva, 11-12 
septembrie 2008) 
- aprobată  
 

22. Notă GRUI privind participarea la cea de-a opta Reuniune a 
parlamentarilor şi experţilor în probleme parlamentare (Oxfordshire 26-27 
iulie 2008) 
- aprobată  
 



  

23. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Participarea la „Reuniunea de toamnă 2008” a Adunării 

Parlamentare a Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în 
Europa (Toronto, Canada, 18-21 septembrie 2008) – Participă domnii 
deputaţi Cristian Rădulescu (PD-L), Vladimir Mircea Fârşirotu (PRM) şi 
Attila Kovacs (UDMR), doamna deputat Rodica Nassar (PSD), precum şi 
domnul Mario Ruse, consilier 

- aprobat  
 

 • Informare privind participarea la cea de-a 7-a Conferinţă a 
Preşedinţilor Parlamentelor din statele participante la Procesul de 
Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (Sofia, 13-15 aprilie 2008) 

- aprobată  
 

 • Informare privind organizarea la Bucureşti a celui de-al VI-lea 
Forum European al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat (HPH) 
„Legi bune pentru îmbunătăţirea vieţii în oraşe” (Bucureşti, 23-24 
aprilie 2008) 

- aprobată  
  

 • Informare privind participarea la Misiunea de observare a alegerilor 
parlamentare anticipate din Republica Macedonia (30 mai – 2 iunie 
2008) 

- aprobată  
 

24. Comunicare din partea domnului deputat Gheorghioni Ionesie privind 
demisia din calitatea de deputat  
- la plen  
 

25. Scrisoare din partea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi referitoare 
la introducerea sistemului de vot cu cartelă la comisie 
- s-a luat act  
 

26. Memorandum intern: Reuniunea comună a preşedinţilor Comisiilor 
parlamentare responsabile cu apărarea şi drepturile omului în Parlamentul 
European şi Parlamentele naţionale (Bruxelles, Belgia, 24 - 26 iunie 2008) – 
Participă domnul deputat Cristian Ilie (PD-L) 
- aprobat  
 

27. Memorandum intern: Raportul de activitate al Camerei în 2007 şi Raportul 
privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2007, elaborate în 
conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 
- amânat  
 



  

28. Solicitare din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor referitoare la 
includea pe ordinea de zi a şedinţei plenului Camerei Deputaţilor a 
Proiectului de lege privind publicitatea înşelătoare şi comparativă 
- la plen  
 

29. Cerere din partea domnului deputat Amet Aledin de a susţine o declaraţie 
politică în plen, cu referire la comunitatea evreilor  
- aprobată  
 

30. Memorandum intern: Vizita de lucru în România a domnului Stefano 
Marservisi, director general pentru dezvoltare al Comisiei Europene, cu 
rang de ministru (25 iunie 2008) 
- aprobat  
 

31. Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei Comisiei 
pentru drepturile femeilor şi egalitate între sexe din Parlamentul European 
(26 iunie 2008) 
- aprobat  
 

32. Informare privind deplasarea la Berlin a unei delegaţii a Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 8-13 
aprilie 2008 
- aprobată  
 

33. Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic de a desfăşura o şedinţă în data de 24 iunie 2008 
- nu a fost aprobată  
 

34. Organizarea celui de al VI-lea Forum Internaţional de Turism pentru 
parlamentari şi autorităţi locale 
- se trimite liderilor grupurilor parlamentare pentru a face propuneri de 
participare  
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