
 
S I N T E Z A  

 
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

 
14 mai 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 Olteanu, Miron 
Ignat – chestori; Aurelia Vasile  – PSD, Ilie Merce –  PRM, Cristian Rădulescu – PD, 
Nicolae Titu Gheorghiof  – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Petru Călian – 
Partidul Conservator, Ibram Iusein – Grupul parlamentar al 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; Mihai Unghianu, Nicolae Sfăcăreanu - 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.  Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, de utilizare în regim de gratuitate, a unei 
săli din Palatul Parlamentului 
- aprobat 



5.  Sesizări din partea domnului deputat Ion Mînzînă, liderul grupului 
parlamentar PRM şi a domnului deputat Ioan Aurel Rus referitoare la 
depunerea unor amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.598/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al 
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România  asupra lăcaşurilor de cult, 
cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic (PLx 
nr.406/2007) 
- se trimite scrisoare Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
 

6.  Memorandum intern: Lista lucrărilor de reparaţii capitale a instalaţiilor 
aferente Punctului termic al Palatului Parlamentului 
- aprobat 
 

7.  Memorandum intern: Amenajarea spaţiilor verzi din curtea Palatului 
Parlamentului zonele Unirii şi 13 Septembrie, repararea reţelei de 
hidranţi exteriori, realizarea unei reţele automate de udare, refacerea 
aleilor şi zidurilor de sprijin care susţin terasele Unirii şi construirea unor 
fântâni arteziene 
- aprobat 
 

8.  Memorandum intern: Modificarea listei de dotări independente pentru 
activitatea Centrului Internaţional de Conferinţe pe anul 2007 
- aprobat 
 

9.  Proiect de Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera 
Deputaţilor de către membrii Biroului permanent în perioada vacanţei 
parlamentare (2 iulie-31 august 2007) 
- adoptat; HBP nr.11/2007 
 

10.  Cerere din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie referitoare la soluţionarea unui dosar penal înregistrat la secţia de 
urmărire penală şi criminalistică a Parchetului 
- se trimite grupului  parlamentar PD 
 

11.  Documentele adoptate de Parlamentul European în perioada 23-26 aprilie 
2007  

- se distribuie la casetele deputaţilor şi la comisiile interesate 
 

12.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Oportunitatea organizării la Bucureşti a 

Conferinţei Europene a organizaţiei Parlamentarilor Lumii pentru 
Habitat (GPH), mai, 2008. 

- amânat 
 
 
 



 • Memorandum intern: Participarea domnului deputat Slavomir 
Gvozdenovici, reprezentantul minorităţii sârbe din Parlamentul 
României la Zilele Culturii Sârbe din Franţa (Paris, 18-24 iunie 
2007)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la Reuniunile Uniunii 
Interparlamentare cu ocazia celui de-al 7-lea Forum Global pentru 
Reinventarea Guvernării (Viena, 25-29 iunie 2007) – Participă 
domnul deputat Liviu Codârlă (PRM) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: A 18-a sesiune anuală a Forumului Crans 
Montana (Monaco, 28 iunie – 1 iulie 2007) – Participă domnul deputat 
Adrian Năstase (PSD) 

- aprobat 
 

 • Participarea la cea de-a VI-a ediţie a Universităţii de Vară 
Internaţionale „Universitatea în societate – UNISO (Versailles, 9-12 
iulie 2007) 

- amânat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli 
- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei delegaţii 
a Comisiei pentru muncă din Parlamentul Danez, conduse de 
domnul Ulrik Kragh, 19 iunie 2007 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în Ungaria, la Debrecen, a delegaţiei 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor, 20-22 iunie 2007 – 
Participă domnii deputaţi Relu Fenechiu (PNL), Mircea Duşa (PSD), 
Traian Constantin Igaş (PD), Seres Denes (UDMR), Vasile Filip 
Soporan (PSD), Cornel Bardan (PD) şi doamna Mona Georgeta Baban, 
consilier la comisie 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Propunere de modificare şi completare a 
Hotărârii privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii 
externe (HBP nr.1/2003) 

- amânat 
 

 • Informare privind participarea la reuniunea Comisiei ad hoc 
pentru drepturile femeilor în ţările euro-mediteraneene (Varşovia), 
30-31 mai 2007 

- aprobat 



 • Informare cu privire la participarea la Misiunea OSCE de 
monitorizare a alegerilor parlamentare în Republica Armenia 

- aprobat 
 

12. Cereri de reexaminare din partea Preşedintelui României  
- s-a luat act 
 

13. Cererea domnului deputat Tudor Constantin prin care anunţă înscrierea 
în Grupul parlamentar PD 
- la plen 

 


