
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

11 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; Hunor Kelemen, Ioan Oltean,  Miron Ignat 
– chestori; Aurelia Vasile  – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Cristian Rădulescu – PD, 
Nicolae Titu Gheorghiof  – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Varujan 
Pambuccian – Grupul minorităţilor naţionale  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, Mihai Unghianu - secretari 
generali adjuncţi;  doamna Bogdana Balmuş, 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.  Raportul asupra candidaturii depuse pentru funcţia de judecător la 
Curtea Constituţională, în vederea audierii şi supunerii votului plenului 
Camerei Deputaţilor 
- la plen 



5.  Propunere din partea Grupului parlamentar al PRM de modificare în 
componenţa unor comisii permanente 
- la plen 
 

6.  Propunere din partea Grupului parlamentar PSD pentru ocuparea unui 
loc vacant în Consiliul Naţional al Audiovizualului 
- se trimite Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

7.  Solicitare din partea Grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL de 
utilizare a unui microbuz din parcul auto al Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

8.  Solicitare din partea domnului deputat Aurel Vainer de acordare a unui 
concediu plătit în perioada 8-15 iunie 2007  
- aprobat 
 

9.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Modificarea componenţei nominale a 

Grupului parlamentar de prietenie România – Regatul Spaniei 
- la plen 
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei delegaţii 
cehe, condusă de domnul Peter Gandalovic, ministru ceh al 
agriculturii, 20 iunie 2007 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor de transport 
internaţional pentru vizita de lucru la UNESCO a delegaţiei 
Camerei Deputaţilor, 3-7 iulie 2007 

- aprobat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunile Biroului şi Comisiei 
Permanente din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (Belgrad, 23-24 mai 2007) 

- aprobat 
 

10. Cererea de Reexaminare formulată de domnul Traian Băsescu, 
Preşedintele României 
- s-a luat act 
 

11. Proiect de Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei 
parlamentare (2 iulie -31 august 2007) 
- amânat 
 

12. Proiect de Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera 
Deputaţilor de către membrii Biroului permanent (2 iulie -31 august 
2007) 
- amânat 



13. Notă privind aplicarea unor dispoziţii din Legea nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 25 mai 2007 
- se difuzează la casetele deputaţilor 
 

14. Scrisoarea Parlamentului European referitoare la desemnarea unui 
deputat român în Parlamentul European 
- s-a luat act 

 


