
S I N T E Z A  
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 

 
29 martie 2006, ora 10.00 

 
 

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

La şedinţă au participat: domnul Augustin Lucian Bolcaş, doamna Daniela Popa - 
vicepreşedinţi; domnii Dan Radu Ruşanu, Gelil Eserghep – secretari; domnii Marin 
Diaconescu, Kelemen Hunor, Miron Ignat - chestori; doamna Aurelia Vasile – PSD, domnii 
Ion Mînzînă – PRM, Cristian Rădulescu – PD, Cornel Ştirbeţ, Nicolae Titu Gheorghiof – 
PNL, Marton Arpad-Francisc – UDMR, Bogdan Pascu – Partidul Conservator, Longher 
Ghervazen – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale,  şi doamna Georgeta Ionescu, 
secretar general al Camerei Deputaţilor. 

Invitaţi: domnii Mihai Unghianu şi Nicolae Sfăcăreanu, secretari generali adjuncţi; 
doamnele Bogdana Balmuş – Cancelaria Preşedintelui; Cecilia Păduroiu –director general 
la Departamentul pentru activităţi parlamentare; domnii Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - 
Direcţia secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor 
în plen; Constantin Bantaş - Direcţia pentru lucrările în comisii; doamna Rodica Avram - 
Direcţia pentru comunicare, presă şi relaţii publice; domnul Traian Chebeleu - Direcţia 
generală pentru relaţii externe şi protocol. 
 

 
În urma dezbaterii şi aprobării ordinii de zi a şedinţei, la punctele înscrise pe aceasta au 

fost adoptate următoarele decizii: 
 

1.  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor   
- aprobată, cu modificări 
 

2.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor   
- aprobat 
 

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

4.  Solicitare din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice privind prelungirea termenului de depunere a 
raportului la PLx nr. 27/2006 
- aprobată 
 

5. Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport privind 
termenul de depunere a rapoartelor la PLx nr.170, PLx nr.171 şi PLx nr.175/2006 
- aprobată 
 

6. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la amânarea 
dezbaterii privind domeniul petrochimic în ziua de joi, 30 martie 2006, ora 10.00, 
în timpul şedinţei de plen   
- aprobată 
 



7. Propuneri ale Grupului parlamentar al PSD privind modificări în componenţa 
unor comisii permanente  
- amânate pentru luni 3.04.2006 
 

8. Scrisoare din partea Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 
1989 referitoare la acţiunile în justiţie formulate de domnul Ţugui Costin 
- la Birouri permanente reunite 
 

9. Cererea domnului deputat Mircea Ifrim referitoare la restituirea contravalorii 
biletului de întoarcere, pe ruta Bruxelles-Bucureşti, suportată de domnul deputat 
- aprobată 
 

10. Solicitare din partea Comisiei pentru industrii şi servicii referitoare la 
repartizarea pentru dezbatere în fond, Proiectul de lege privind aprobarea OUG 
nr.189/2005 
-  aprobat, raport comun Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii 
 

11. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 
• Memorandum intern: Vizita la Praga a domnului deputat Adrian Miroslav 

Merka, reprezentantul Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din 
România, în Parlamentul României (4-8 aprilie 2006) 

- aprobat 
 
• Memorandum intern: Reuniunile comisiilor Adunării Uniunii Europei 

Occidentale, Paris (Franţa), 4 aprilie 2006 – participă doamnele deputat Florina 
Ruxandra Jipa, Anca Petrescu Mărculeţ (PRM), domnii deputaţi Cristian Silviu 
Buşoi (PNL), Csaba Levente Szekely (UDMR) şi dl Răzvan Tănase, secretarul 
delegaţiei parlamentare române la AUEO 

- aprobat 
 
•  Memorandum intern: Conferinţa privind directiva INSPIRE (Infrastructură 

de Informaţii Spaţiale în Europa), Gävle, Suedia, 2-4 aprilie 2006 – participă 
domnii deputaţi Mircea Duşa, Traian Constantin Igaş, Cornel Bardan şi doamna 
deputat Mona Petri. 

- aprobat  
 
•  Memorandum intern: Vizita oficială la Oslo a domnului deputat Bogdan 

Pascu, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Norvegia, din 
Parlamentul României (3-5 aprilie 2006)    

- aprobat 
 
•  Memorandum intern: Participarea la cea de-a XXVI-a reuniune a Comisiei 

pentru cultură, învăţământ şi probleme sociale a Adunării Parlamentare a 
Cooperării Economice a Mării Negre – APCEMN (Belgrad, Serbia şi 
Muntenegru, 5-6 aprilie 2006) – participă domnii deputaţi Mircea Ciopraga şi 
Karoly Kerekeş. 

- aprobat 
 
 



• Informare privind participarea la reuniunile Comisiei pentru probleme 
sociale, sănătate şi familie, Biroului şi Comisiei Permanente ale Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, Paris  15-17 martie 2006 

- aprobată 
 
• Informare privind participarea la reuniunea Comisiei pentru migraţii, 

refugiaţi şi demografie a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 
Bruxelles, 20-21 martie 2006 

- aprobată 
 

12. Scrisoare din partea postului de televiziune REALITATEA TV referitoare la 
obţinerea dreptului de filmare gratuită în interiorul Casei Poporului 
- se propune mandatarea directorului CIC-ului, împreună cu domnul chestor Ignat, să 
stabilească o relaţie contractuală cu postul de televiziune 
 

13. Raport de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului pe anul 2005
- pentru informare, la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 
 

14. Hotărâre privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor 
- amânată 
 

15. Scrisoarea Consiliului Economic şi Social referitoare la invitarea membrilor săi 
din partea partenerilor de dialog social (sindicate şi patronate), la şedinţele 
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
- Biroul permanent a decis transmiterea solicitării CES la comisiile permanente ale 
Camerei Deputaţilor pentru a fi avută în vedere la invitarea reprezentanţilor acestui 
organ consultativ la lucrările comisiilor, în condiţiile art.55, alin.(2) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 
 

16.   Memorandum intern: Introducerea stenogramelor şedinţelor Biroului permanent 
pe site-ul Camerei Deputaţilor 
- nu a fost aprobat 
 

17. Notă CIC privind asigurarea serviciilor de transport şi cazare pentru activităţi 
parlamentare externe 
- amânată pentru luni, 3 aprilie 2006 
 

 


