
 
 
 

S I N T E Z A  
 

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 
 

18 decembrie 2006, ora 15.10 
 
 
 

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

Au participat: domnii Viorel Ponta şi Lucian Bolcaş, doamna Daniela 
Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Valeriu Zgonea, Gheorghe Albu  – secretari; 
Cornel Popa, Ioan Oltean, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; Vladimir 
Mănăstireanu  – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Cristian Rădulescu – PD, Crin Laurenţiu 
George Antonescu – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Nicolae Popa – Partidul 
Conservator, Longher Ghervazen – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi 
doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.  

Invitaţi: domnii Mihai Unghianu şi Nicolae Sfăcăreanu - secretari generali 
adjuncţi; doamna Bogdana Balmuş - 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; 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.IIB s-a aprobat procedura de urgenţă numai pentru BPI 
1271/2006 
 

4.  Memorandum intern: Informare asupra dezbaterii din 2005 asupra 
Programului legislativ şi de lucru al Comisiei Europene 
- s-a luat act 
 



5.  Hotărâre privind asigurarea permanenţei la Camera Deputaţilor de către 
membrii Biroului permanent în perioada vacanţei parlamentare (3-31 
ianuarie 2007) 
- aprobată 
 

6.  Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei parlamentare 
(3-31 ianuarie 2007) 
- aprobată 
 

7.  Solicitare din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind prelungirea termenului de depunere 
a raportului la PLx nr.781/2006 
- aprobată 
 

8.  Solicitare din partea Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.837/2006 
- aprobată 
 

9.  Solicitarea din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind prelungirea termenului de depunere 
a raportului la PLx nr.792/2006 
- aprobată 
 

10.  Solicitare din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.905/2006 
- aprobată 
 

11.  Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor privind prelungirea termenului de depunere a raportului la 
PLx nr.817/2006 
- aprobată 
 

12.  Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx 
nr.880/2006 
- nu s-a aprobat; se înscrie pe ordinea de zi fără raport 
 

13.  Cererea Grupului parlamentar al PNL privind modificări în componenţa 
unor comisii permanente 
- la plen 
 

14.  Cererea Comisiei pentru sănătate şi familie privind suplimentarea Statului 
de funcţii 
- amânată 
 
 



15.  Cererea Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi privind 
suplimentarea Statului de funcţii 
- amânată 
 

16.  Memorandum intern: Statutul personalului care desfăşoară activităţi la 
grupurile parlamentare şi la Cabinetele membrilor Biroului permanent 
- amânat 
 

17.  Memorandum intern: Propuneri de abonamente la unele publicaţii 
legislative pentru anul 2007 
- aprobat 
 

18.  Memorandum intern: Participarea la reuniunea parlamentară “Zona Euro 
- în convergenţă sau divergenţă?” (Bruxelles, 28 februarie - 1 martie 2007) 
- aprobat 
 

19.  Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe: 
• Memorandum intern: Vizita la Camera Deputaţilor a domnului Gert 

Weisskirchen, membru al Bundestag-ului german, purtător de cuvânt 
pentru politică externă al grupului parlamentar SPD, 20 decembrie 
2006 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la vizita Comisiei de apărare şi 
securitate a AP NATO în Statele Unite (22-25 ianuarie 2007) –
Participă domnii deputaţi Eduard Raul Hellvig (PC) şi Cristian Valeriu 
Buzea (PRM) 

- aprobat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la lucrările Conferinţei privind 
viitorul Politicii Europene de Securitate şi Apărare (Berlin, 6-7 
februarie 2007) – Participă domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc (PSD), 
Valeriu Ştefan Zgonea (PSD), Marian-Jean Marinescu (PSD), Cristian 
Adomniţei (PSD) şi domnul Dan Matei, consilier 

- amânat 
 

 • Memorandum intern: Participarea la sesiunea plenară a AP NATO 
(Madeira, 25-28 mai 2007) – Participă domnii deputaţi Mihai Stănişoară 
(PD), Ioan Mircea Paşcu (PSD), Marcu Tudor (PRM), Constantin Niţă 
(PSD), Eduard Raul Hellvig (PC), Cristian Valeriu Buzea (PRM) şi 
doamna Irina Bojin, secretara Delegaţiei 

- amânat 
 

 • Memorandum intern: Punerea în aplicare a Rezoluţiei 1516 (2006) ce 
invită parlamentele naţionale să înfiinţeze un mecanism destinat 
controlului executării deciziilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului de către autorităţile naţionale  

- amânat 



 • Informare privind Reuniunea parlamentară cu tema “Viitorul 
Europei: de la reflecţie la acţiune” (Bruxelles, 4-5 decembrie 2006) 

- aprobată 
 

 • Informare privind participarea la seminarul cu tema “Rolul 
comisiilor parlamentare în integrarea politicilor de gen şi în 
promovarea statutului femeii”, organizat de Uniunea 
Interparlamentară (Geneva, 4-6 decembrie 2006) 

- aprobată 
 


