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SINTEZA 
 şedinţei din 13 martie 2007 

 
 
 La lucrările Comisiei au participat : dl. deputat Bivolaru Ioan – 

PSD, dl. deputat Ion Preda – PNL, dl. deputat Buda Daniel – PD, dna. 

deputat Lia Olguţa Vasilescu – PRM,  dl. deputat Ciucă Liviu Bogdan –

PC, dna. Liana Dumitrescu – deputat Grupul Minorităţilor Naţionale şi dl. 

deputat Varga Attila – UDMR.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Bivolaru Ioan – 

preşedinte al  comisiei. 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

- elaborarea unui punct de vedere referitor la solicitarea 

Comisiei pentru sănătate şi familie privind modificarea şi completarea 

prevederilor art.44 alin.(2) din Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor 

nr.12/2006 pentru aprobarea Regulamentului intern al funcţionarilor 

publici parlamentari din serviciile Camerei Deputaţilor; 

- avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a subcomisiei de anchetă parlamentară pentru cercetarea legalităţii 

retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare. 

 La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au stabilit, în 

unanimitate, faptul că elaborarea unui punct de vedere cu privire la 
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Regulamentului intern al funcţionarilor publici parlamentari nu este de 

competenţa Comisiei pentru Regulament. 

 În urma analizei ideilor exprimate de membrii Biroului Permanent 

în şedinţa din 7 februarie a.c. a rezultat, însă, că problematica raporturilor 

de serviciu ale unor categorii de funcţionari publici parlamentari poate fi 

abordată şi prin prisma unor reglementări din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. Având în vedere acest lucru, membri Comisiei pentru 

Regulament au decis în unanimitate să înainteze Biroului Permanent un 

punct de vedere privind respectiva problemă. 

 La punctul al doilea al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, înaintarea către Biroul Permanent a  avizului 

privind Regulamentului de organizare şi funcţionare a subcomisiei de 

anchetă parlamentară pentru cercetarea legalităţii retrocedării Castelului 

Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare. 

  

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
  Ioan BIVOLARU 

 
 
 
 

 


