
 
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

5 iunie 2006, ora 13.00 
 
 
 

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

Au participat: domnii Lucian Augustin Bolcaş, Valer Dorneanu  şi doamna 
Daniela Popa – vicepreşedinţi; domnii: Dan-Radu Ruşanu, Gheorghe Albu,– 
secretari; Ioan Oltean, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; Ioan Munteanu  – 
PSD, Octavian-Mircea Purceld  –  PRM, Cristian Rădulescu – PD, Crin Laurenţiu 
George Antonescu – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Varujan Pambuccian – 
Grupul parlamentar al Minorităţilor, doamna Georgeta Ionescu, secretar general.  

Invitaţi: doamna Cristina Pocora - secretar de stat la Departamentul 
pentru relaţia cu Parlamentul; domnul Mihai Unghianu - secretar general adjunct; 
doamna Bogdana Balmuş, domnul Mihai Şaptefraţi - Cancelaria Preşedintelui 
Camerei Deputaţilor; doamna Cecilia Păduroiu - director general al 
Departamentului pentru activităţi parlamentare; domnii Georgică Tobă, Gabriel 
Stecoza - Direcţia Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Direcţia pentru lucrări în comisii; 
Traian Chebeleu - Direcţia generală pentru relaţii externe şi protocol; doamna 
Rodica Avram - Direcţia pentru comunicare, presă şi 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 
 
 



4.  Solicitare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă privind prelungirea termenului pentru depunerea raportului 
suplimentar asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PLx nr.518/2005) 
- aprobată 
 

5.  Scrisoare din partea domnului senator Gheorghe Funar referitoare la 
procedura de dezbatere în Camera Deputaţilor a propunerilor legislative 
iniţiate de către senatori 
- Secretariatul general va prezenta o informare miercuri, 7.06.2006 
 

6.  Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor 
- se trimite Comisiei pentru regulament 
 

7.  Scrisoare a Cercului Liberal, platformă a UDMR referitoare la utilizarea în 
regim de gratuitate a unei săli din Palatul Parlamentului 
- aprobată 
 

8.  Sinteză cu privire la deciziile referitoare la cazarea şi transportul 
deputaţilor în străinătate, care au fost adoptate în şedinţele Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor 
- s-a luat act 
 

9.  Sesizare din partea doamnei deputat Anca Petrescu referitoare la motivul 
respingerii participării la conferinţa cu tema „Prevenirea catastrofelor naturale şi 
gestionarea impactului lor asupra mediului înconjurător” 
- s-a luat act 
 

10.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
 

• Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a unei delegaţii 
parlamentare a Grupului de prietenie Azerbaidjan – România din 
Parlamentul Republicii Azerbaidjan, conduse de domnul Azay 
Guliyev, preşedintele grupului de prietenie 5-6 iunie 2006 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor pentru vizita 
oficială în România a delegaţiei Camerei Deputaţilor din Parlamentul 
Regatului Haşemit al Iordaniei, conduse de domnul Nayef al-Fayez, 
prim-vicepreşedinte al Camerei 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la programul „Noii parlamentari” 
al  AP NATO (Bruxelles, 9-13 iulie 2006) – Participă domnul deputat 
Cosmin Gabriel Popp (PD) 

- aprobat 
 



 • Memorandum intern: Participare la seminarele organizate de 
Parlamentul European – Participă doamnele deputat Raluca Turcan 
(PNL) şi Graţiela Iordache (PC) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Suportarea cheltuielilor pentru participarea 
domnului deputat Cristian Rădulescu, preşedintele Grupului 
parlamentar de prietenie cu Republica Franceză, din Camera 
Deputaţilor, la vizita de lucru a domnului Traian Băsescu, 
preşedintele României (30-31 mai 2006) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Vizita în România a domnului Govanni 
Pittella, membru al Parlamentului European, raportorul pentru 
bugetul pe anul 2006 al Uniunii Europene (Bucureşti, 4-7 iunie 2006) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Informare privind participarea delegaţiei 
Parlamentului României la cel de-al V-lea Forum regional pentru 
Europa al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat, Haga, 11-13 mai 
2006 

- aprobată 
 

11. Notă cu privire la costurile publicării declaraţiilor de avere în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a 
- s-a luat act 
 

12. Solicitare din partea domnului deputat Bogdan Pascu, liderul Grupului 
parlamentar al Partidului Conservator privind invitarea la discuţiile Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare a domnilor Codruţ Sereş - 
ministrul Economiei şi Comerţului, Radu Berceanu - senator şi Victor Ponta - 
deputat 
- se trimite Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
 

  


