
 
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

30 octombrie 2006, ora 13.00 
 
 
 

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

Au participat: doamna Daniela Popa – vicepreşedinte; Dan-Radu Ruşanu, 
Gheorghe Albu, Valeriu Zgonea, Ioan Munteanu – secretari; Dan Ştefan Motreanu, 
Ioan Oltean,  Hunor Kelemen, Miron Ignat – chestori; Aurelia Vasile  – PSD, Ion 
Mînzînă –  PRM, Valeriu Tabără – PD, Horea Dorin Uioreanu – PNL, Márton 
Árpád-Francisc – UDMR, Nicolae Popa – Partidul Conservator, Varujan 
Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale  şi doamna Georgeta 
Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Mihai Alexandru Voicu – ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul; Mihai Unghianu - secretar general; Mihai Şaptefraţi, doamna Bogdana 
Balmuş - 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; Traian Chebeleu - 
Direcţia Generală Afaceri Externe; 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.  Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor 

- aprobată 
 

2.  Programul de lucru al Camerei Deputaţilor 
- aprobat 
 

3.  Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor 
- aprobată; la pct. IA, BPI 1019/2006 nu s-a aprobat procedura de urgenţă 
 

4.  Notă privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art.4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
- la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru declanşarea procedurii de 
reexaminare a textului de lege declarat neconstituţional 



5.  Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.740/2006 
- propunerea legislativă a fost retrasă de către iniţiatori 
 

6.  Comunicare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic referitoare la programul dezbaterilor cu 
privire la Legea bugetului de stat pe anul 2007 
- s-a luat act 
 

7.  Retragerea propunerii legislative pentru modificarea alin.83) al art.104 din 
Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic (PLx 740/2006) 
- aprobată 
 

8.  Cererea Grupului parlamentar al PNL privind suplimentarea cu un post de 
expert şi unul de consilier 
- s-a luat act 
 

9.  Solicitare din partea Serviciului de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti 
referitoare la utilizarea, în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul 
Parlamentului 
- aprobată 
 

10.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 

• Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei delegaţii a 
Bundestag-ului German, 2 noiembrie 2006 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita Comisiei politice a Adunării Uniunii 
Europei Occidentale (AUEO) în Republica Moldova (Chişinău, 
Tiraspol), 1-3 noiembrie 2006 – Participă domnul deputat Dumitru 
Bentu (PSD) şi domnul Răzvan Tănase, secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la Sesiunea anuală a AP NATO 
(Quebec, 13-17 noiembrie 2006) – Participă domnii deputaţi Romeo 
Marius Raicu (PD), Cristian Valeriu Buzea (PRM), Constantin Niţă 
(PSD), Marcu Tudor (PRM), Eduard Raul Hellvig (PC) şi doamna Irina 
Bojin, consilier 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Congresului Evreiesc 
European, 9 noiembrie 2006, Munchen, Germania şi la lucrările 
Congresului Evreiesc Mondial, 11-12 noiembrie a.c., Paris, Franţa – 
Participă domnul deputat Aurel Vainer (Minorităţi) 

- aprobat 
 
 



 • Memorandum intern: Participare la Audierile parlamentare cu 
ocazia celei de-a 61-a Adunări Generale a Naţiunilor Unite (13-14 
noiembrie 2006) – Participă doamna deputat Daniela Popa (PC), domnii 
deputaţi Emil Radu Moldovan (PSD), Ionel Palăr (PNL) şi doamna 
Cristina Sava, secretara delegaţiei  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea domnului deputat Adrian Năstase 
la reuniunea Comitetului pentru limba dreptului european şi la 
reuniunea forumului anual al Clubului de la Nisa  

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Sesiunii plenare a 
Adunării Generale a APCEMN, 21-23 noiembrie a.c., Baku, 
Republica Azerbaidjan – Participă domnul deputat Mircea Ciopraga 
(PNL), Kerekes Karoly (UDMR), Sirojea Mihei Andrian (PNL) şi 
domnul Eugen Constantinescu, secretarul delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lansarea Campaniei de 
combatere a violenţei împotriva femeilor şi la reuniunea Comisiei 
pentru egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei (Madrid, 27-28 noiembrie a.c.) – 
Participă doamna deputat Minodora Cliveti (PSD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunile Birourilor 
permanente şi Comisiilor pentru probleme sociale, sănătate şi 
familie; pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi; pentru 
mediu, agricultură, probleme locale şi regionale ale Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, precum şi la reuniunea 
secretarilor delegaţiilor naţionale la APCE (Florenţa şi Paris, 11-15 
decembrie a.c.) – Participă doamna deputat Minodora Cliveti (PSD), 
domnii deputaţi Cezar Preda (PD), Ştefan Glăvan (PC), Sandor Tamas 
(UDMR) şi doamna Nadia Ionescu, secretara delegaţiei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la reuniunea Comisiei pentru 
probleme sociale, sănătate şi familie a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei (Florenţa, 11 decembrie a.c.) – Participă doamna 
deputat Graţiela Iordache (PD) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Aprobarea suplimentării devizului de cheltuieli 
pentru participarea la cea de-a XXI reuniune a Comitetului 
Parlamentar Mixt România-UE 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern: Informare privind lucrările celei de-a 21-a 
reuniuni a Comitetului Parlamentar  Mixt Uniunea Europeană - 
România, 9-10 octombrie 2006, Bruxelles 

- aprobat 
 

10. Sinteza declaraţiilor politice prezentate de deputaţi în şedinţa din 17 
octombrie 2006 
- aprobată 
 

11. Notă cu privire la scrisoarea domnului deputat Dan Zamfirescu, din grupul 
parlamentar PRM, prezentată în şedinţa Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor 
- s-a luat act 
 

12. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei 
Deputaţilor 
- amânat 
 

13. Memorandum intern: Transmiterea fără plată a unor bunuri, în stare de 
funcţionare, către alte instituţii publice 
- aprobat 

 


