
S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

30 mai 2007, ora 10.30 
 
 

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

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Lucian Augustin 
Bolcaş – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu,  Dan Radu Ruşanu – secretari; Gelil 
Eserghep, Hunor Kelemen, Miron Ignat – chestori; Aurelia Vasile  – PSD, Ilie Merce 
–  PRM, Valeriu Tabără– PD, Nicolae Titu Gheorghiof  – PNL, Márton Árpád-
Francisc – UDMR, Ibram Iusein – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, 
Corneliu Ciontu – Grup deputaţi independenţi  şi doamna Georgeta Ionescu, secretar 
general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul; Nicolae Sfăcăreanu - secretar general adjunct;  
doamna Bogdana Balmuş şi doamna Laura Riteş - Cancelaria Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor; Cristian Ionescu – şef Departament Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel 
Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen; 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 
- aprobată 
 

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

4.  Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a fi 
sesizată în fond cu PLx nr.411/2007 
- nu a fost aprobat 
 

5.  Propunere din partea Grupului parlamentar PD privind modificarea 
componenţei nominale a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 
- amânat; luni 4 iunie 2007 
 



6.  Memorandum intern: Nominalizarea de candidaţi pentru ocuparea unui 
loc vacant la Consiliul Naţional al Audiovizualului 
- se transmite Grupului parlamentar al PSD, pentru propuneri atât pentru 
postul de titular cât şi pentru postul de supleant
 

7.  Memorandum intern: Protocol privind folosirea gratuită, de către 
Serviciul de Protecţie şi Pază, a unei părţi dintr-un imobil aflat în 
administrarea Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

8.  Solicitare din partea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO 
referitoare la organizarea Forumului Est – European de Ştiinţă, Politică 
şi Inovare 
- aprobat 
 

9.  Solicitare din partea National Democratic Institut de utilizare, în regim 
de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobat 
 

10.  Comunicare din partea Societăţii Române de Televiziune referitoare la 
demararea alegerilor interne pentru desemnarea reprezentanţilor 
salariaţilor în Consiliul de Activitate al SRTV 
- s-a luat act 
 

11.  Informare din partea Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 
privind participarea la cea de-a 116-a Adunare a Uniunii 
Interparlamentare şi reuniunile asociate 
- aprobată 
 

12.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Suplimentare cheltuieli de transport privind 

participarea domnului deputat Bogdan Pascu la Reuniunea 
Comisiei generale pentru probleme economice a Iniţiativei Central-
Europene-Dimensiunea Parlamentară (Minsk, Republica Belarus, 
5-7 iunie 2007) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la seminarul regional cu tema: 
„Combaterea traficului de persoane” (Viena, Austria, 13 iunie a.c.) 
– Participă doamna deputat Lia Ardelean (PC) şi Lucia Cornelia 
Lepădatu, secretarul delegaţiei  

- aprobat; fără consilier 
 

 • Memorandum intern: Participarea la vizita de studii în Statele 
Unite ale Americii, organizată de Colegiul Naţional de Apărare, 20-
28 iunie a.c. – Participă domnii deputaţi George Scutaru (PNL), Vlase 
Petru Gabriel (PSD), Rogin Marius (PD) şi domnul Vintilă Jean Adrian, 
secretarul delegaţiei  

- aprobat 



 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
chineze conduse de domnul Qiangba Puncog, preşedintele Regiunii 
Autonome Tibet, din Republica Populară Chineză, 7 iunie a.c.  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli (Norvegia, 6-10 
mai a.c.) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor pentru vizita de 
lucru la UNESCO a delegaţiei Camerei Deputaţilor, 3-7 iulie a.c. 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la cea de-a 21 Sesiune a Consiliului 
Guvernator al UN – HABITAT, 16-21 aprilie 2007, Nairobi, Kenya 

- aprobat 
 

13. Memorandum intern: Participare la cea de-a treia reuniune 
parlamentară mixtă asupra viitorului Europei, Bruxelles, 11-12 iunie 
2007 – Participă domnii deputaţi Bogdan Olteanu, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor, Cezar Preda (PD), Octavian Ştireanu (PSD), Bogdan Pascu 
(PC), domnul Călin Racoţi, directorul Direcţiei Afaceri Europene, 
doamna Iuliana Leferman, consilier al preşedintelui Camerei Deputaţilor 
şi domnul Andrei Mociarov, consilier 
- aprobat 
 

14. Scrisoarea Institutului Naţional de Cercetare, Dezvoltare pentru 
Pedologia, Agrochimia şi Protecţia Mediului referitoare la propunerea 
legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” 
- se trimite Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
 

15. Scrisoarea UCECOM referitoare la proiectul Legii meşteşugarilor 
- se trimite Comisiei pentru industrii şi servicii 
 

16. Solicitarea Grupurilor parlamentare PSD referitoare amânarea 
termenului de depunere ale propunerile nominale pentru numirea 
membrilor titulari şi supleanţi ai Consiliului de administraţie al SRTV 
- s-a luat act 
 

17. Propuneri din partea Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
pentru un post de membru şi un post de membru supleant în Consiliului 
de administraţie al SRTV 
- se trimite Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 



18. Scrisoare din partea Grupului Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 
de propunere pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională  
- se trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 

19. Scrisoare din partea domnului Doru Florin Ţuluş, Procuror-şef al Secţiei 
de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie (DNA) 
prin care solicită în copie certificată pentru conformitate cu originalul 
procesul verbal al dezbaterilor ce au avut loc în Senatul României în ziua 
de 28 martie 2006 în legătură cu aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.  
- se trimite scrisoare de răspuns domnului Doru Florin Ţuluş, Procuror-şef al 
Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie şi 
scrisoare de înaintare domnului Tudor Chiuariu, Ministrul justiţiei şi domnului 
Anton Pandrea, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

 
 


