
 
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

16 octombrie 2006, ora 13.00 
 
 
 

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

Au participat: domnii Victor Ponta, Miron Mitrea, Lucian Augustin Bolcaş, 
doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Gheorghe Albu, Valeriu 
Zgonea, Ioan Munteanu – secretari; Dan Ştefan Motreanu, Ioan Oltean,  Miron Ignat 
– chestori; doamna Aurelia Vasile  – PSD, Ilie Merce –  PRM, Valeriu Tabără – PD, 
Crin Laurenţiu George Antonescu – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Nicolae 
Popa – Partidul Conservator şi Mihai Unghianu,  secretar general adjunct al 
Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul; Mihai Şaptefraţi, doamna Bogdana Balmuş - Cancelaria Preşedintelui 
Camerei Deputaţilor; Cristian Ionescu - şeful Departamentului Legislativ; Georgică 
Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - 
Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Serviciul pentru 
lucrări în comisii; Traian Chebeleu - Direcţia generală Afaceri externe; Florin 
Dumitraşcu - 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.  Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii pe semestrul I al anului 2006 
- se difuzează deputaţilor 
 

2.  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 
- aprobată 
 

3.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

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



5.  Informare privind iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor, care se dezbat în şedinţă comună a celor două 
Camere ale Parlamentului, potrivit Constituţiei României şi 
Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
- se discută în şedinţa Birourilor permanente reunite din data de 19.10.2006 
 

6.  Reprezentarea grupurilor parlamentare în componenţa Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi (22.11.2004 –16.10.2006) 
- amânat 
 

7.  Memorandum intern: Modificarea listei detaliate a lucrărilor de investiţii 
pe anul 2006 la obiectivele de investiţii ale Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

8.  Scrisoarea doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu referitoare la unele 
declaraţii făcute de domnul vicepreşedinte Victor Ponta în plenul Camerei 
Deputaţilor 
- s-a luat act 
 

9.  Cererea domnului deputat Romeo Raicu, preşedintele Comisiei SIE, 
referitoare la organizarea întâlnirii cu Comisia temporară a Parlamentului 
European pentru investigarea presupuselor activităţi ilegale CIA în Europa 
- aprobat 
 

10.  Memorandum intern: Solicitare a Asociaţiei Ovidiu Rom privind utilizarea 
în regim de gratuitate a unor facilităţi şi a unei săli din Palatul 
Parlamentului, pentru organizarea celei de a doua ediţii a Balului de 
Caritate 
- aprobat 
 

11.  Regulamentul intern al funcţionarilor publici parlamentari din serviciile 
Camerei Deputaţilor 
- amânat 
 

12.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Vizita în Germania a delegaţiei conduse de 

domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, 17-18 
octombrie 2006 - Participă domnii deputaţi Bogdan Olteanu preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Hunor Kelemen (UDMR), Cristian Buşoi (PNL), 
Marius Rogin (PD), Titus Corlăţean (PSD) şi doamna Iuliana Leferman, 
consilier 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor pentru vizita la 
Berlin a delegaţiei conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele 
Camerei Deputaţilor 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern: Memorandum intern – Participarea la 
reuniunea Grupurilor parlamentare socialiste din Parlamentul 
European (Nantes, 19-20 octombrie 2006) – Participă domnul deputat 
Viorel Hrebenciuc 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Montreal, Quebec – Canada, 25-
28 octombrie 2006) – Participă domnul deputat Laurenţiu Mironescu 
(PD) 

- aprobat 
  

 • Memorandum intern: Participarea domnului deputat Cristian 
Rădulescu, liderul Grupului parlamentar al PD din Camera 
Deputaţilor, la conferinţa „Finanţarea şi dezvoltarea afacerilor 
europene”, Roma, 30-31 octombrie 2006  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a delegaţiei 
Comisiei pentru Politici Europene a Senatului Republicii Italiene, 1 
noiembrie 2006 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
problemele juridice a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
(Paris, 6 noiembrie 2006) – Participă domnul deputat Adrian Severin 
(PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunile Comisiei pentru 
problemele sociale, sănătate şi familie (Budapesta, 9-10 noiembrie), 
Comisiei pentru migraţii, refugiaţi şi demografie (Manchester şi 
Londra, 13-14 noiembrie), Biroului şi Comisiei Permanente ale APCE 
(San Marino, 16-17 noiembrie a.c.) – Participă doamna deputat 
Minodora Cliveti (PSD), domnii deputaţi Adrian Severin (PSD), Cezar 
Preda (PD) şi doamna Nadia Ionescu, secretara delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suportarea din bugetul Camerei Deputaţilor a 
unor cheltuieli ocazionate de participarea la reuniunea parlamentară 
„Evoluţia Spaţiului de libertate, securitate şi justiţie de la Tampere la 
Haga: progrese şi deficienţe” (Bruxelles, 2-3 octombrie 2006)  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suportarea din bugetul Camerei Deputaţilor a 
costului unor bilete de tren achiziţionate şi neutilizate 

- aprobat 



 • Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli 
- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Informare privind participarea Delegaţiei 
Parlamentului României la Misiunea de observare a alegerilor 
generale din Bosnia şi Herţegovina, 1 octombrie 2006 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Informare privind participarea la reuniunea 
Comisiei pentru mediu, agricultură, probleme locale şi regionale a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), (Strasbourg, 
28-29 septembrie 2006) şi la conferinţa organizată de Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) împreună cu Uniunea 
Asociaţiilor Europene de Fotbal (UEFA), (Strasbourg, 29 septembrie 
2006) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Oferirea unui dineu oficial  
- aprobat 
 

 


