SINTEZA
şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de
14 mai 2007, ora 13.00
Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei
Deputaţilor.
Au participat: domnii Eugen Nicolicea, Valer Dorneanu, Lucian Augustin
Bolcaş, doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Valeriu Zgonea, Dan
Radu Ruşanu – secretari; Gelil Eserghep, Hunor Kelemen, Miron Ignat – chestori;
Aurelia Vasile – PSD, Ion Mînzînă – PRM, Cristian Rădulescu – PD, Nicolae Titu
Gheorghiof – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Varujan Pambuccian – Grupul
minorităţilor naţionale; Corneliu Ciontu – Grup deputaţi independenţi şi doamna
Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.
Invitaţi: Mihai Unghianu - secretar general adjunct; doamna Bogdana
Balmuş, Laura Riteş - 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; 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.

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor
- aprobat

2.

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor
- aprobată

3.

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

4.

Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi
privatizare privind prelungirea termenului de depunere a raportului la
PLx nr.227/2007
- aprobată

5.

Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire
la raportul suplimentar al Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic asupra proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente
- s-a luat act; se trimite Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic

6.

Cerere din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale cu privire la solicitarea domnului Dragomir Ionel,
fost cadru al Serviciului de Informaţii Externe
- la Birourile permanente reunite

7.

Scrisoarea domnului deputat Vasile Puşcaş referitoare la exercitarea
funcţiei de europarlamentar
- s-a luat act

8.

Memorandum intern: Repunerea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor
a proiectului de „Hotărâre privind atribuirea de spaţiu pentru sediul
Clubului Parlamentarilor români – Ion Raţiu”, ca urmare a mutării
acestuia din sediul iniţial
- amânat

9.

Scrisoare din partea doamnei Laura Codruţa Kövesi, procuror general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- să trimite Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor
pentru formularea unui punct de vedere comun, împreună cu Comisia juridică
de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului

10.

Scrisoare din partea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
referitoare la propunerea legislativă privind organizarea activităţii de
expertiză criminalistică şi extrajudiciară
- se trimite la Senat în calitate de primă cameră sesizată cu respectivul proiect
de lege

11.

Solicitare din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului de utilizare,
în regim de gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului
- aprobată

12.

Cerere din partea Asociaţiei „Tineri în acţiune” de utilizare, în regim de
gratuitate, a unei săli din Palatul Parlamentului
- aprobată

13.

Proiect de Hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru
aprobarea Regulamentului de constituire a Comisiei de disciplină,
componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale
acesteia
- aprobat; HBP nr.9/2007

14.

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe:
• Memorandum intern: Vizita şi reuniunile Comisiei politice a
Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) în SUA
(Washington şi New York, 10-14 iunie 2007) – Participă doamna
deputat Ruxandra Florentina Jipa (PRM), domnii deputaţi Nicolae Popa
(independent), Alexandru Ungureanu (PSD) şi domnul Răzvan Tănase,
secretarul delegaţiei
- aprobat
• Memorandum intern: Participarea la lucrările Comisiei pentru
afaceri juridice şi drepturile omului din cadrul Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 8 iunie 2007) – Participă
domnul deputat Tamas Sandor (UDMR)
- aprobat
• Memorandum intern: A 18-a sesiune anuală a Forumului Crans
Montana (Monaco, 28 iunie – 1 iulie 2007) – Participă domnul deputat
Horea Dorin Uioreanu (PNL)
- aprobat
• Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei pentru
economie şi securitate a AP NATO în Japonia (11-15 iunie 2007) –
Participă domnii deputaţi Constantin Niţă (PSD), Marcu Tudor (PRM)
şi doamna Irina Bojin, secretara delegaţiei
- aprobat

15.

Memorandum intern: Modificarea datei Acţiunii "Model Uniunea
Europeană"
- aprobat

16.

Memorandum intern: Depuneri de coroane cu ocazia" Zilei Eroilor "
- aprobat; participă domnul Lucian Augustin Bolcaş, vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor - Mormântul Ostaşului Necunoscut

17.

Scrisoare din partea Direcţiei Afaceri Interne referitoare la desfăşurarea
competiţiei automobilistice „Bucharest Challenge 2007”
- s-a luat act

18.

Solicitare din partea Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi
bărbaţi
- aprobată

