
  

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

12 decembrie 2007, ora 10.00 
 

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

Au participat: domnii Valer Dorneanu, Eugen Nicolicea, Ioan Oltean, Lucian 
Augustin Bolcaş – vicepreşedinţi; Valeriu Ştefan Zgonea, Ioan Munteanu – secretari; 
Gelil Eserghep, Miron Ignat – chestori; Aurelia Vasile – PSD, Ilie Merce – PRM, 
Cristian Rădulescu – PD, Nicolae Titu Gheorghiof – PNL, Márton Árpád-Francisc – 
UDMR, Dragoş Petre Dumitriu – Partidul Conservator, şi doamna Georgeta Ionescu, 
secretarul general al Camerei Deputaţilor.  

 
Invitaţi: domnii Kovacs Carol Emil – secretar de stat la Departamentul 

pentru relaţia cu Parlamentul; Mihai Unghianu – secretar general adjunct, Nicolae 
Sfăcăreanu - secretar general adjunct; 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; doamna Bogdana 
Balmuş şi doamna Nicoleta Laura Riteş - Cancelaria Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor. 

 
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 şi a Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice privind prelungirea 
termenului de depunere a raportului la PLx 719/2007  
- aprobată; termen: a doua săptămână din februarie 2008 
 



  

5. Comunicare din partea domnului deputat Cristian Rădulescu, liderul 
Grupului parlamentar al PD, privind excluderea din PD a domnului 
deputat Liviu Nistoran 
- s-a luat act  
 

6. Scrisoare din partea domnului deputat Liviu Nistoran referitoare la 
apartenenţa sa la Grupul parlamentar al PD  
- s-a luat act 
 

7. Scrisoare din partea domnului deputat Bogdan Liviu Ciucă, liderul 
Grupului parlamentar al PC privind realizarea unei dezbateri publice pe 
tema taxei de primă înmatriculare  
- de organizare se va ocupa Cabinetul preşedintelui Camerei Deputaţilor  
 

8. Scrisoare din partea Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie prin care solicită trimiterea raportului 
Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului 
Economiei şi Comerţului  
- adresă domnului procuror şef- secţie Doru Florin Ţuluş  
 

9. Memorandum intern: Acţiunea „Colindători la Camera Deputaţilor” 
- aprobat  
 

10. Notă referitoare la plângerea directă adresată preşedintelui Camerei 
Deputaţilor de domnul avocat Doru Mihai Giugula, plângere făcută  
împotriva domnului Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS  
- se trimite Comisiilor juridice din cele două Camere 
 

11. Informare privind Reuniunea parlamentară comună cu tema „Viitorul 
Europei” – Tratatul de la Lisabona  
- aprobată  
 

12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe 
• Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 

probleme economice şi financiare, probleme sociale şi educaţie a 
APEM (Bruxelles, 21-22 ianuarie 2008) – Participă domnul deputat 
Alecsandru Ştiucă (PSD) 

- aprobat  
 

 • Memorandum intern: Oportunitatea constituirii grupului GOPAC 
(Organizaţia Globală a Parlamentarilor Împotriva Corupţiei) în 
Camera Deputaţilor 

- s-a trimis liderilor grupurilor parlamentare pentru un punct de vedere  
 



  

 • Memorandum intern: Soluţionare de plată 
- aprobat 
 

 • Informare privind participarea Delegaţiei Parlamentului României la 
„Reuniunea de toamnă 2007” a Adunării Parlamentare a Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Portoroz, Slovenia, 29 
septembrie – 2 octombrie 2007) 

- aprobată  
 

 • Informare privind Audierile Parlamentare din 2007 la Naţiunile Unite 
(New York, 20-21 noiembrie 2007) 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la cea de-a 2-a Reuniune a Adunării 
Mondiale pentru Energie Regenerabilă (Bonn, Germania, 19-21 
noiembrie 2007) 

- aprobată 
 

13. Scrisoare din partea domnului deputat Cristian Rădulescu, liderul grupului 
parlamentar al PD privind realizarea, în temeiul art.180 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, a unei dezbateri politice pe tema taxei de primă 
înmatriculare 
- dezbaterea va fi realizată în şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 17 decembrie, 
ora 17.30  
 

14. Scrisoarea Grupului de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală către 
Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă  
- Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă va analiza această 
scrisoare 
 

15. Memorandum intern: Spaţii pentru desfăşurarea de servicii bancare  
- aprobat; cu precizările din stenogramă  
 

16. Memorandum intern: Mutarea punctului farmaceutic  
- aprobat  
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