
S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

4 iunie 2007, ora 13.00 
 
 

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

Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Lucian Augustin 
Bolcaş, doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Valeriu Zgonea, Dan 
Radu Ruşanu, Gheorghe Albu – secretari; Ioan Oltean, Hunor Kelemen – chestori; 
Aurelia Vasile  – PSD, Ilie Merce –  PRM, Cristian Rădulescu  – PD,  Márton Árpád-
Francisc – UDMR, Corneliu Ciontu – Grup deputaţi independenţi  şi doamna 
Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: Nicolae Sfăcăreanu - secretar general adjunct;  doamnele 
Bogdana Balmuş şi 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; la pct. IIB nu s-a aprobat procedura de urgenţă  
 

4.  Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent 
al Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţa comună a celor două 
Camere ale Parlamentului, potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- la Birourile permanente reunite 
 

5.  Solicitare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
350/2007 
- aprobat 
 



6.  Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi referitoare la deplasarea membrilor comisiei, la Arad, în zilele de 
5 şi 6 iunie 2007 
- aprobat 
 

7.  Solicitare din partea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza 
activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului referitoare la obiectul de 
activitate al acestei comisii, respectiv analiza domeniului energetic 
- potrivit art. 74 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia şi-a 
încheiat activitatea 
 

8.  Cererea domnului deputat Octavian Ştireanu de acordare a unui 
concediu plătit  
- aprobat 
 

9.  Solicitare din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului referitoare la 
desemnarea unui membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului  
- s-a luat act 
 

10.  Memorandum intern: Vizita în românia a Comisiei pentru afaceri 
europene din Parlamentul Republicii Portugheze, 16-19 iunie 2007 
- aprobat 
  

11.  Informare din partea Centrului Internaţional de Conferinţe referitoare la 
acţiunile ce s-au desfăşurat în luna mai 2007, în spaţiile CIC 
- s-a luat act 
 

12.  Solicitarea Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei de utilizare, în 
regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobat 
 

13. Organizarea la Bucureşti a ediţiei 2007 a " Micului Dejun cu Rugăciune" 
(8-9 noiembrie 2007)  
- aprobat 
 

14. Cererea domnului deputat Nati Meir 
- la plen 
 

15. Punct de vedere din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
referitor la cererea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
privitoare la petiţia depusă de domnul Mareşi Dumitru, fost deputat în 
Parlamentul României în perioada 1990-1992. 
- se trimite Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
 



16. Solicitare din partea Grupului PD de modificare în componenţa unei 
comisii permanente 
- amânat; pentru şedinţa Biroului permanent din data de 6 iunie 2007 

 
 


