SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
1 noiembrie 2006, ora 10.00

Lucrările au fost conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaş,
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.
Au participat: doamna Daniela Popa – vicepreşedinte; domnii Ioan
Munteanu, Gheorghe Albu – secretari; Dan Ştefan Motreanu, Ioan Oltean, Kelemen
Hunor, Miron Ignat – chestori; doamna Aura Vasile – PSD, Cristian Rădulescu – PD,
Horea Dorin Uioreanu– PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Constantin Tudor –
Partidul Conservator, Ibram Iusein – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale
şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.
Invitaţi: doamna Cristina Pocora - secretar de stat la Departamentul
pentru relaţia cu Parlamentul; domnii Mihai Unghianu şi Nicolae Sfăcăreanu secretari generali adjuncţi; Mihai Şaptefraţi - Cancelaria Preşedintelui Camerei
Deputaţilor; domnul Cristian Ionescu - Departamentul 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; 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. 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.IB şi IIB nu a fost aprobată procedura de urgenţă
4. Retragerea unei propuneri legislative (PLx nr.701/2006)
- aprobată

5. Memorandum intern: Avizarea Regulamentului de organizare
funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Statului de funcţii
- aprobat

şi

6. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL privind înfiinţarea unei
comisii de anchetă parlamentară
- la Birourile permanente reunite
7. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la
scrisoarea domnului Adrian Năstase privind încălcarea de către procurorii
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unor prevederi
constituţionale
- amânat
8. Comunicare din partea doamnei deputat Monica-Mihaela Ştirbu
referitoare la numirea sa în funcţia de Consul general, şef al Consulatului
General al României la Sevilla – Regatul Spaniei
- s-a luat act
9. Punctul de vedere al Secretariatului General al Camerei Deputaţilor cu
privire la solicitarea Senatului de transmitere în administrarea acestuia a
unor părţi din imobilul Palatul Parlamentului aflate în administrarea
Camerei Deputaţilor
- pentru şedinţa Biroului permanent din 8.11.2006, domnii chestori vor prezenta
un proiect de răspuns pentru Secretariatul General al Guvernului
10. Cererea Asociaţiei Pro Democraţia referitoare la utilizarea, în regim de
gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului
- aprobată
11. Solicitare a Transparency International România referitoare la utilizarea,
în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului
- amânată
12. Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
• Memorandum intern: Deplasarea în Turcia a domnilor deputaţi
Petru Movilă şi Amet Aledin, 30 octombrie – 5 noiembrie 2006
- aprobat
• Memorandum intern: Deplasarea la Moscova a domnului deputat
Miron Ignat, chestor al Camerei Deputaţilor, 3-5 noiembrie 2006 –
- aprobat
• Memorandum intern: Reuniunea Comisiei prezidenţiale lărgite a
Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO), Berlin, 6 noiembrie
2006 – Participă domnul deputat Florina Ruxandra Jipa şi domnul Daniel
Dulca, secretarul delegaţiei
- aprobat

• Memorandum intern: Vizita în România a doamnei Szily Katalin,
preşedintele Adunării Naţionale Ungare, Baia Mare, 10 noiembrie
2006
- aprobată
• Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegaţiei
parlamentare macedonene, conduse de E.S. domnul Ljubia
Georgievski, preşedintele Adunării Republicii Macedonia, 12-14
noiembrie 2006
- aprobat
• Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor de deplasare
pentru domnul deputat Adrian Severin la reuniunile Biroului şi
Comisiei Permanente ale APCE (San Marino, 16-17 noiembrie a.c.)
- aprobat
• Memorandum intern: Informare privind Conferinţa Preşedinţilor
Comisiilor de agricultură din parlamentele statelor membre ale UE şi
din Parlamentul European (Helsinki, 11-13 octombrie 2006)
- aprobat
• Memorandum intern: Informare privind Reuniunea Consiliului
Director European al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat
(Bruxelles, 20 octombrie 2006)
- aprobat
13. Notă GRUI privind solicitările de modificare a componenţei nominale a
Grupurilor parlamentare de prietenie
- la Birourile permanente reunite
14. Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli de cazare privind
participarea delegaţiei parlamentare la Audierile Parlamentare cu ocazia
celei de-a 61-a Adunări Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (New
York, 13-14 noiembrie 2006)
- aprobat
15. Memorandum intern: Solicitarea avizului Biroului permanent pentru
eliberarea din funcţie şi numirea în funcţie a unor persoane
- aprobat

