
 
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

12 iunie 2006, ora 13.00 
 
 
 

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

Au participat: domnii Miron Tudor Mitrea, Valer Dorneanu, Lucian 
Augustin Bolcaş, doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; Victor Viorel Ponta, Dan-
Radu Ruşanu, Gelil Eserghep – secretari; Ioan Oltean, Kelemen Hunor, Miron Ignat 
– chestori; Vladimir Alexandru Mănăstireanu  – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Valeriu 
Tabără – PD, Crin Laurenţiu George Antonescu – PNL, Márton Árpád-Francisc – 
UDMR, Bogdan Pascu – Partidul Conservator, Varujan Pambuccian – Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general 
al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: doamna Cristina Pocora - secretar de stat la Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul; domnii Mihai Unghianu - secretar general adjunct; 
domnul Mihai Şaptefraţi - Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; doamna 
Cecilia Păduroiu - director general al Departamentului pentru activităţi 
parlamentare; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - Direcţia Secretariatului tehnic; 
Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin 
Bantaş - Direcţia pentru lucrări în comisii; Traian Chebeleu - Direcţia generală 
pentru relaţii externe şi protocol; Mihai George Haritinian - Direcţia de Achiziţii; 
doamna Rodica Avram - Direcţia pentru comunicare, presă şi 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.  Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată 
 



4.  Scrisoare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la dezbaterea în fond a Proiectului de 
Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 
- amânată pentru miercuri, 14.06.2006 
 

5.  Solicitarea  Comisiei pentru apărare, siguranţă naţională şi ordine publică 
privind prelungirea termenelor de depunere a rapoartelor la PLx 
nr.310/2006 şi PLx nr. 312/2006 
- aprobată 
 

6.  Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale referitoare la depunerea rapoartelor pentru 
proiectele de lege PLx 302/2006 şi respectiv, PLx 25/2006 
- aprobată 
 

7.  Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 453/2006 
- aprobată 
 

8.  Sinteza declaraţiilor politice prezentate de deputaţi în şedinţa din 23 mai 
2006 
- s-a luat act 
 

9.  Sinteza declaraţiilor politice prezentate de deputaţi în şedinţa din 30 mai 
2006 
- s-a luat act 
 

10.  Lista dotărilor independente şi a altor cheltuieli asimilate investiţiilor pe 
anul 2006 
- amânat pentru a fi avizat de chestori 
 

11.  Lista dotărilor independente pentru activitatea Centrului Internaţional de 
Conferinţe pe anul 2006  
- amânat pentru a fi avizat de chestori 
 

12.  Declaraţia şi recomandările celei de-a 20-a reuniuni a Comitetului 
parlamentar mixt Uniunea Europeană - România 
- s-a luat act 
 

13.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Vizita la Damasc a  unei delegaţii a Grupului 

parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Siriană din 
Parlamentul României, condusă de domnul deputat Voinea Florea, 
preşedintele Grupului (16-23 iunie 2006) – Participă domnii deputaţi 
Voinea Florea (PSD), Sârb Gheorghe (PSD), Duţu Stelian (PD), Ibram 
Iusein (Minorităţi), Popescu Florin Aurelian (PNL), Tabără Valeriu (PD) 

- nu a fost aprobat 
 



 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Adunării generale 
anuale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, 21-25 iunie 2006, 
Veneţia, Italia – Participă domnii deputaţi Miron Ignat (Minorităţi) şi 
Petru Andea (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunile comisiilor pentru 
cultură, ştiinţă, educaţie şi pentru probleme economice şi dezvoltare 
şi la a treia parte a Sesiunii ordinare 2006 a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Paris, 22-23 iunie a.c., Strasbourg, 26-30 iunie 
a.c.) – Participă domnii deputaţi Ştefan Glăvan (PC), Relu Fenechiu 
(PNL) şi doamna consilier Nadia Ionescu 

- aprobat; doamna consilier Nadia Ionescu va merge numai la Strasbourg 
 

 • Memorandum intern: Participarea la seminarul AP NATO “Rusia – 
NATO: Cooperare şi securitate în Caucazul de Sud” (Soci, Federaţia 
Rusă, 22-24 iunie 2006) – Participă domnii deputaţi Traian Dobre (PNL) 
şi Mihăiţă Calimente (PNL) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la cea de-a XV-a Sesiune anuală a 
Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa, Bruxelles, 3-7 iulie 2006) – Participă doamna 
deputat Rodica Nassar (PSD), domnii deputaţi Cristian Rădulescu (PD), 
Vladimir Mircea Fârşirotu (PRM), Attila Kovacs (UDMR) şi domnul 
Mario Ruse  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea Delegaţiei parlamentare 
permanente a secţiunii române la cea de a XXXII-a sesiune a 
Adunării Parlamentare a Francofoniei (APF), Rabat, 29.06-3.07.2006 
– Participă doamna deputat Oana Manolescu (Minorităţi), domnul deputat 
Vasile Soporan (PSD) şi doamna Florica Ionea  

- amânat 
 

 • Memorandum intern: Plata pentru anularea cazării la Hotelul 
Orlyonok din Moscova 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Informare privind participarea la reuniunile 
Biroului şi comisiei Permanente ale Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, Moscova, 29 iunie 2006 

- aprobat 
 
 
 
 
 



 • Memorandum intern: Informare privind vizita oficială în România a 
delegaţiei parlamentare chineze conduse de domnul Wu Bangguo, 
preşedinte al Comitetului Permanent al Adunării Naţionale Populare 
a R.P.Chineze, 17-20 mai 2006 

- aprobat 
 

14. Proiect de răspuns la sesizarea doamnei deputat Anca Petrescu adresată 
Biroului permanent 
 - aprobat 
 

15. Notă privind Lista de dotări independente şi alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor pe anul 2006 
- s-a luat act 
 

16. Punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la procedură aplicată în 
vederea asigurării serviciilor de cazare şi transport în străinătate pentru 
2006 
- amânat; miercuri, 14.06.2006 
 

17. Memorandum intern: Participarea la seminarul AP NATO privind 
securitatea în zona Mediteranei şi a Orientului Mijlociu (Neapole, 2-3 iulie 
2006) – Participă domnii deputaţi Eduard Raul Hellvig (PC), Cristian Valeriu 
Buzea ( PRM), Marcu Tudor (PRM) şi doamna consilier Irina Bojin 
- aprobat 
 

18.  Memorandum intern: Participarea la cea de-a IV-a Adunare Generală a 
Asociaţiei Internaţionale a parlamentarilor pentru tehnologia informaţiilor 
Rabat, Maroc, 22-24 iunie 2006 – Participă doamna deputat Monica Mihaela 
Ştirbu (PNL), domnul deputat Valeriu Alexandru Ungureanu (PSD) şi doamna 
consilier Carmen Elian 
- nu a fost aprobat 
 

19. Memorandum intern: Deplasarea în Germania a domnului deputat Valeriu 
Tabără, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a Camera Deputaţilor (19-25 iunie 
2006) 
- aprobat 
  

20. Cererea domnului deputat Gheorghe Albu prin care acesta solicită o zi 
liberă, fără indemnizaţie, din motive personale 
- aprobată 
 

21. Memorandum intern: Propunere privind sancţionarea nerespectării 
Regulamentului Camerei Deputaţilor  
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi  imunităţi  
 

 


