
LISTA PROBLEMELOR 
 CARE FAC OBIECTUL ŞEDINŢELOR COMUNE ALE CAMEREI 

DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI  
 
 

 Probleme care pot fi înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului  

 
 
 
  
 
 
 

I. Proiecte de legi şi propuneri legislative 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie   a bugetului de stat, a contului 
anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic   de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2010 (PL-x  524/2011, L 616/2011) - lege ordinară 
 
Raportul public al  Curţii de Conturi pe anul 2010. 
 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului (Adoptare)  - 
DEPUS - 24.10.2011 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe 
anul 2010 (PL-x  525/2011, L 617/2011) -lege ordinară 
 
 
Raportul public al Curţii de Conturi pe anul 2010. 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului (Adoptare)  - 
DEPUS - 24.10.2012 
 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie    a  bugetului de stat, a 
contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic   de asigurări sociale de sănătate 
şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 (PL-x 203/2013,  L 241/2013)  
- lege ordinară 
 
Raportul public al  Curţii de Conturi pe anul 2011 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului DEPUS - 
23.10.2013 
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4. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2011 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
pentru şomaj pe anul 2011 (PL-x 428/2012, L 394/2012) ) - lege ordinară 
 
Raportul public al  Curţii de Conturi pe anul 2011 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului DEPUS - 
23.10.2013 
 
 

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PL-x  415/2013, L548/2013 ) - lege ordinară 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului (Adoptare)  - 
DEPUS - 28.11.2013 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (PL-x  416/2013, L549/2013) - lege ordinară 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului -  (Adoptare) 
-  DEPUS - 28.11.2013 
 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2013 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, primit de la Guvern (PLx 442/2013,L605/2013 )  

 - lege ordinară 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului -  (Adoptare) 
-  DEPUS - 28.11.2013 
 

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2013 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, primit de la Guvern   
(PLx 443/2013,L606/2013)  
 - lege ordinară 
 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului (Adoptare)  - 
DEPUS - 28.11.2013 
 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi senatorilor (Pl - x 25/2013) – lege organică 
 
Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
(Respingere)- DEPUS – 20.03.2013 
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10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor, cu completările ulterioare (Pl-x 867/2010, L242/2011) – lege organică 

Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
(Adoptare) – DEPUS- 26.05.2011  şi Raport suplimentar (Respingere) – DEPUS - 20.03.2013 

 

11. Propunerea legislativă pentru  modificarea alin.(2) şi (4) ale articolului 24 din Legea nr. 96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al  senatorilor (Pl-x 787/2011, L122/2012) – lege organică 

Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului -
(Adoptare) –DEPUS- 21.03.2012  şi Raport suplimentar (Respingere) – DEPUS - 20.03.2013 
 

12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi al senatorilor (Pl-x 660/2011, L120/2012) – lege organică 

Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului -
(Adoptare) –DEPUS- 21.03.2012  şi Raport suplimentar (Respingere) – DEPUS- 20.03.2013 

 

13. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor 
(Pl-x 238/2009, L169/2009) – lege organică 

Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
(Adoptare) – DEPUS- 22.12.2009  şi Raport suplimentar (Respingere) – DEPUS - 20.03.2013 
 

14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor 
şi senatorilor (Pl-x 67/2013) – lege organică 

Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
(Respingere) – DEPUS - 20.03.2013 
 

15. Reexaminarea  Legii educaţiei naţionale, adoptată prin angajarea  răspunderii Guvernului şi  declarată 
neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1557 din 18 noiembrie 2009.  
(Pl-x  393/2009, L491/2009) – lege organică 

Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului ( Admiterea cererii 
de reexaminare şi  Respingerea legii) – DEPUS - 20.11.2013 
 

 
 
 
 
 
 

   II.  Rapoarte de activitate ale unor autorităţi/ instituţii publice 
 

1.  Raportul privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii în anii 2007 şi  2008. 
 

Raportul privind concluziile şi propunerile Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii în legătură cu Raportul  privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii 
în anii 2007 şi  2008. – DEPUS - 5.04.2010 
 

A  fost înscris pe ordinea de zi  în şedinţa din 31.05.2011, dar nu au fost dezbătute 
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2.  Raportul privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii în anul 2009. 
 

Raportul privind concluziile şi propunerile Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii în legătură cu Raportul  privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii 
în anul  2009. – DEPUS - 5.04.2010 
 
 

Raportul privind activitatea desfăşurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii  în anul 2009. – DEPUS -5.04.2010 
 

 

Au  fost înscrise pe ordinea de zi  în şedinţa din 31.05.2011, dar nu au fost dezbătute 
 

3.  Raportul privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii în anul 2010. 
 

Raportul privind concluziile şi propunerile Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii în legătură cu Raportul  privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii 
în anul  2010. – DEPUS - 31.05.2011 
 

Raportul privind activitatea desfăşurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii  în anul 2010. – DEPUS - 31.05.2011 
 

4.  Raportul privind activitatea desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii în anul 2011. 
 

Raportul referitor  la constatările,  concluziile şi propunerile  rezultate  din examinarea şi dezbaterea 
în Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii a Raportului  privind activitatea 
desfăşurată de Serviciul Român de Informaţii în anul  2011. - DEPUS 
 

Raportul privind activitatea desfăşurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de 
Informaţii  în anul 2011. – DEPUS - 13.11.2012 
 

5.  Raportul Ministerului Educaţiei Naţionale asupra stării sistemului naţional de învăţământ pe anul 2009  
Raportul comun al Comisiilor  pentru învăţământ  ale celor două Camere ale Parlamentului  - 
DEPUS - 25.05.2011 
 

6.  Raportul Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului asupra stării sistemului naţional de 
învăţământ pe anul 2010  
Raportul comun al Comisiilor  pentru învăţământ  ale celor două Camere ale Parlamentului – 
DEPUS - 25.05.2011 

 

7.  Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2010. 

Raportul  comun al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera 
Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat – DEPUS - 16.06.2011 
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8.  Raportul   de activitate al  Autorităţii Naţionale pentru administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2011 
Raportul comun al Comisiei  economice din Senat  şi  al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din Camera Deputaţilor  - DEPUS - 19.06.2012 
 

9.  Raportul   de activitate al  Autorităţii Naţionale pentru administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2012 
Raportul comun al Comisiei  economice din Senat  şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei din 
Camera Deputaţilor  -DEPUS -10.09.2013 
 

10.  - Raportul privind  starea justiţiei – 2006, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii. 
- Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii pe anul  2006. 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
- 16.06.2011 

 

11.  - Raportul privind  starea justiţiei – 2008, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii. 
- Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii pe anul  2008. 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS- 
16.06.2011 

 

12.  - Raportul privind starea justiţiei pe anul 2009, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii. 
- Raportul de activitate pentru anul 2009 a Consiliului Superior al Magistraturii 

Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS - 
16.06.2011 

 

13.  - Raportul privind starea justiţiei pe anul 2010, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii. 
- Raportul de activitate pentru anul 2010 a Consiliului Superior al Magistraturii 

Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS - 
16.06.2011 

 

14.  Raportul asupra activităţii Autorităţii Electorale Permanente pe perioada 15 iulie 2004 – 31 decembrie 
2005. 
Retrimis la comisii pentru un nou raport- Plen -31.05.2011 
Noul Raport comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS - 
16.06.2011 
 

15.  Raportul de activitate pentru anul 2009 al Autorităţii Electorale Permanente 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
- 16.06.2011 
 

16.  Raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente  pe anul 2010  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
- 13.11.2013 

 

17.  Raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente  pe anul 2011  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
- 13.11.2013 
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18.  Raportul de activitate al Autorităţii Electorale Permanente  pe anul 2012  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
- 19.11.2013 
 

19.  Raportul Autorităţii Electorale Permanente  asupra organizării şi desfăşurării alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din iunie 2012 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.   – DEPUS  
- 13.11.2013 
                    

20.  Raportul Autorităţii Electorale Permanente privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS    - 
19.11.2013 

 

21.  Raportul  Autorităţii Electorale Permanente privind referendumul naţional din 29 iulie 2012 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.  – DEPUS    - 
19.11.2013 

 

22.  Raportul de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2008.  
Raportul comun al Comisiilor juridice şi al Comisiilor pentru drepturile omului ale celor două 
Camere ale Parlamentului. – DEPUS - 16.06.2011 
 

23.  Raportul de activitate al Avocatului Poporului pentru anul 2010  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
-21.06.2011 

 

24.  Raportul de activitate al Avocatului Poporului pentru anul 2011  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
-20.11.2013 

 

25.  Raportul de activitate al Avocatului Poporului pentru anul 2012  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
-20.11.2013 

 

26.  Raportul de activitate pe anul 2005 al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
- 16.06.2011 
 

27.  Raportul de activitate pe anul 2006 al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.  
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS  
-16.06.2011 
 

28.  Raportul de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului  - DEPUS  
- 9.12. 2011 
 

29.  Raportul de activitate pe anul 2011 al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului - DEPUS  
- 19.11. 2013 
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30.  Raportul de activitate pe anul 2012 al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului Parlamentului - 
DEPUS   - 19.11. 2013 
 

31.  Raportul de activitate pe anul 2009 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei 
economice, industrii şi servicii a Senatului şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a Camerei Deputaţilor – DEPUS - 21.06.2011 
 

32.  Raportul de activitate pe anul 2010 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei 
economice, industrii şi servicii a Senatului şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a Camerei Deputaţilor – DEPUS - 21.06.2013 
 

33.  Raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2010 
Raportul comun al Comisiilor  pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului – DEPUS 
- 20.10.2011 

 

34.  Raportul  privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2011 
Raportul comun al Comisiilor de apărare ale celor două Camere ale Parlamentului – DEPUS  
- 11.10.2012 

 

35.  Raportul  privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2012 
Raportul comun al Comisiilor de apărare ale celor două Camere ale Parlamentului – DEPUS  
- 28.05.2013 
 

36.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale  Anti-Doping pe anul 2010  
Raportul comun al Comisiilor pentru învăţământ şi sănătate ale celor două Camere ale 
Parlamentului – DEPUS - 14.06.2012 

 

37.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale  Anti-Doping pe anul 2011  
Raportul comun al Comisiilor pentru învăţământ şi sănătate ale celor două Camere ale 
Parlamentului .  – DEPUS - 31.10.2013 

 

38.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale  Anti-Doping pe anul 2012  
Raportul comun al Comisiilor pentru învăţământ şi sănătate ale celor două Camere ale 
Parlamentului .    – DEPUS -15.05.2013 
 

39.  Raportul de activitate şi Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private pe anul 2009. 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget şi al Comisiilor pentru muncă ale celor două Camere ale 
Parlamentului  - DEPUS -26.06.2012 
 

40.  Raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010. 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget şi al Comisiilor pentru muncă ale celor două Camere 
ale Parlamentului – DEPUS - 31.10.2012 
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41.  Raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011. 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget şi al Comisiilor pentru muncă ale celor două Camere 
ale Parlamentului.  – DEPUS - 31.10.2012 

 

42.  Raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2012. 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget  şi al Comisiilor pentru muncă ale celor două Camere 
ale Parlamentului. – DEPUS - 27.06.2013 
 

43.  Raportul asupra pieţei de asigurări şi a activităţii desfăşurate de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor în anul 2010 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului – DEPUS - 
24.10.2012 
 

44.  Raportul asupra pieţei de asigurări şi a activităţii desfăşurate de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor în anul 2011 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS- 
24.10.2012 
 

45.  Raportul de activitate pe anul 2010 al Băncii Naţionale a României 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului. – DEPUS -
24.10.2012 
 

46.  Raportul de activitate pe anul 2011 al Băncii Naţionale a României 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului   - DEPUS- 
24.10.2012 
                

47.  Raportul    privind starea învăţământului  preuniversitar în anul 2011 
Raportul comun al Comisiilor  pentru învăţământ ale celor două Camere ale Parlamentului  
- DEPUS – 31.10.2012 
 

48.  Raportul de activitate pe anul 2010 al  Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei 
economice, industrii şi servicii a Senatului şi al Comisiei pentru politică economică a Camerei 
Deputaţilor  - DEPUS - 29.05.2013 
 

49.  Raportul de activitate pe anul 2011 al  Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei 
economice, industrii şi servicii a Senatului şi al Comisiei pentru politică economică a Camerei 
Deputaţilor  - 29.05.2013 
 

50.  Raportul de activitate pe anul 2012 al  Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
Raportul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului, al Comisiei 
economice, industrii şi servicii a Senatului şi al Comisiei pentru politică economică a Camerei 
Deputaţilor  - DEPUS - 27.06.2013 
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51.  Raportul   de activitate al  Autorităţii Naţionale  de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2012 
Raportul comun al Comisiei  economice din Senat  şi Comisiei pentru industrii din Camera 
Deputaţilor şi al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului. Deputaţilor  - 
DEPUS -14.06.2013 
 

52.  Raportul de activitate pe anul 2011 al Consiliului Legislativ 
Raportul comun al Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului - DEPUS -
19.11.2013 
 

53.  Raportul de activitate pe anul 2012 al Institutului de Drept  Public şi Ştiinţe Administrative al României 
Raportul comun al Comisiilor juridice  şi Comisiilor pentru administraţie publică ale celor două 
Camere ale Parlamentului - DEPUS -20.11.2013 

 

54.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2009 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2009 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură şi buget  ale celor două Camere ale Parlamentului 
DEPUS -18.06.2013 
 

55.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2010 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2010 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură şi buget  ale celor două Camere ale Parlamentului 
DEPUS -18.06.2013 
 

56.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2011 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2011 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură şi buget  ale celor două Camere ale Parlamentului  

DEPUS -18.06.2013 
 

57.  Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2012 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2012 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură şi buget  ale celor două Camere ale Parlamentului 
DEPUS -18.06.2013 

 

58.  - Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2008. 
- Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2009. 
- Raportul de activitate al  Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2010. 
Raportul comun al  Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice şi ale Comisiilor 
pentru  egalitate de şanse ale celor două Camere ale Parlamentului.  – DEPUS - 13.12.2011 
 

59.  Raportul de activitate al  Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2011. 
Raportul comun al  Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice şi Comisiilor pentru 
egalitate de şanse ale celor două Camere ale Parlamentului – DEPUS - 6.11.2013 

 

60.  Raportul de activitate al  Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2012. 
Raportul comun al  Comisiilor pentru drepturile omului, Comisiilor juridice şi Comisiilor pentru  
egalitate de şanse ale celor două Camere ale Parlamentului– DEPUS - 6.11.2013 
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61.  - Raportul asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005. 
- Raportul asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2006. 
- Raportul asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2007. 
- Raportul asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2008. 
- Raportul asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2009. 
- Raportul asupra execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2010. 
 

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pentru anii 2005-2010 
 

Raportul Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei 
bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010 – DEPUS - 14.03.2012 
 

62.  Raportul de activitate a Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2010 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului- DEPUS  
- 12.06.2012 
 

63.  Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2012 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului 
Parlamentului – DEPUS  - 18.06.2013 
 

64.  Raportul de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune  pe anul 2012 
Contul de execuţie bugetară  pe anul 2012 
Raportul comun al Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului – DEPUS  
- 19.06.2013 

 

65.  Proiectul Cartei Albe a Apărării 
Raportul comun al Comisiilor pentru apărare ale celor două Camere ale Parlamentului DEPUS -
13.11.2013 
 

 
            
 
          III. Comisii speciale (de anchetă) 

 

1.  Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de Televiziune, 
constituită prin Hotărârea Parlamentului nr.64/2007.  (DEPUS) – la BP 9.12.2008 

 

2.  Raportul Comisiei comune  parlamentare de anchetă pentru  verificarea informaţiilor furnizate cu 
privire la interceptarea comunicaţiilor. (DEPUS) – la BP 15.10.2008 
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  IV. Alte probleme care fac obiectul şedinţelor comune 
 

1. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului nr.12/2006 pentru 
înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
- BP- 27.10. 2010 
A  fost înscris pe ordinea de zi  în şedinţa din 27.09.2011, dar nu a fost dezbătut 
 

2. Depunerea jurământului  de către domnul Belenes Şerban, desemnat membru supleant în Consiliul de 
administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, numit prin Hotărârea Parlamentului nr. 33 din 
29.06.2010 
 

A  fost înscris pe ordinea de zi  în şedinţa din 21.09.2010, dar domnul Belenes Şerban nu a putut 
participa la şedinţă 
 

3. Depunerea jurământului  de către doamnele Drăgan Dida, Ghiţă Andreea - Julika , Popescu Ioana  
Cătălina , domnii  Botez Paul Călin,  Arhire Vasile, Oblu Marius-Costel, Rădulescu Mihai,  desemnaţi 
membri supleanţi în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, numit prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 37 din 9.10.2012 
 

A  fost înscris pe ordinea de zi  în şedinţa din 9.10.2012, dar nu au participat la şedinţă 
 

4. Sinteza Raportului anual privind Starea democraţiei şi a drepturilor omului în Europa elaborat de 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (anul 2007). BP- 15.10.2007 
 

5. Numirea reprezentantului Parlamentului României în calitatea de membru în Comitetul pentru 
finanţe publice locale 
Raportul comun al Comisiilor pentru administraţie publică şi buget  ale celor două Camere ale 
Parlamentului -DEPUS -28.10.2013 

 
 
 
 
 

                                          
3.12.2013 


