Parlamentul României
CAMERA DEPUTAŢILOR

Buletin legislativ
sesiunea parlamentară
februarie-iunie 2008

Departamentul legislativ

Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor
în sesiunea februarie - iunie 2008*)
În prima sesiune a anului 2008, la Camera Deputaţilor au fost
dezbătute 236 proiecte de legi, din totalul de 774 proiecte aflate în
procedură legislativă în această sesiune (anexa 1). Dintre acestea
51 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al
Guvernului (anexa 5).
Din totalul de 236 proiecte de legi dezbătute în plenul
Camerei Deputaţilor în această sesiune, pentru 182 Camera
Deputaţilor a fost Cameră Decizională.
Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele
27 şedinţe în plenul Camerei şi 3 şedinţe comune cu Senatul, au fost
votate 236 proiecte de legi, din care 157 au fost adoptate şi 79
respinse. De asemenea, au fost adoptate 15 Hotărâri ale Camerei
Deputaţilor şi 11 Hotărâri ale Parlamentului.
La data de 25 iunie a.c., în procesul legislativ la Camera
Deputaţilor se mai aflau 545 proiecte de legi şi propuneri legislative,
din care 18 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei,
şi 458 la comisiile permanente. (În Anexa 4 sunt enumerate
principalele proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
această sesiune.)
În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea
februarie – iunie 2008, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr
de 891 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr de 111
deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 778,
reprezentând 87,31% din totalul întrebărilor adresate.
Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune
a fost de 568, din care la 526 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 92,60%.
În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme
de actualitate, numărul acestora a fost de 718, desfăşurate pe parcursul
a 13 şedinţe.
La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie – iunie 2008, a fost
depusă o moţiune simplă „Anulaţi taxa de primă înmatriculare”,
moţiune care a fost aprobată .

*)

situaţia cuprinde datele până la 24 iunie 2008.

ANEXA 1
SITUAŢIA
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ
LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR,
Sesiunea februarie – iunie 2008
(Situaţia cuprinde datele la 24 iunie 2008)
Totalul iniţiativelor legislative

774

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie - iunie
– înregistrate în cursul sesiunii februarie – iunie

313
461

1) Dezbătute

236
din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională

182

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi (17 pentru şedinţele comune)
d) la comisii (din care 36 retrimise pentru raport suplimentar)
e) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru
puncte de vedere Guvern
f) amânate pentru sesiunea următoare

236
30
33
94
79
0
545
18
57
458
3
9

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare

0
0
0

4) Retrase de iniţiator

1

4) Desesizări

1

cele 236 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
106 iniţiative legislative elaborate de Guvern:
din care:
67 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
6 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
33 proiecte de legi iniţiate de Guvern
130 propuneri legislative
* În anul 2008 au fost promulgate 130 legi; 36 dintre ele provin din iniţiativele legislative dezbătute şi
votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2007, iar 94 provin din iniţiativele
legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2008

Iniţiative legislative votate în
sesiunea februarie-iunie 2008

94

33

30

79

30 - înaintate la Senat

33 - în procedura de promulgare

94 - promulgate

79 - respinse definitiv

Iniţiative legislative votate în
sesiunea februarie-iunie 200
- grupate pe categorii -

33
6

67

130

67 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

6 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

33 proiecte de legi iniţiate de Guvern

130 propuneri legislative

Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ
la sfârşitul sesiunii parlamentare februarie-iunie 2008

458

57

18

9

3

18 - pe ordinea de zi
57 - au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi (17 pentru şedinţele comune)
458 - la comisii (din care 36 retrimise pentru raport suplimentar)
3 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de vedere Guvern
9 - amânate pentru sesiunea următoare

ANEXA 2

Numărul legilor promulgate în perioada
iunie 1990 – iunie 2008*
(pe legislaturi şi ani)

Legislatura I, iunie 1990 – octombrie 1992

233

Legislatura a-II-a, octombrie 1992 – noiembrie 1996

542

Legislatura a-III-a, noiembrie 1996 – decembrie 2000

926

Legislatura a-IV-a, decembrie 2000 – decembrie 2004

2641

Legislatura a V-a, decembrie 2004 – iunie 2008

1424

februarie – decembrie 2005
februarie – decembrie 2006
februarie – decembrie 2007
februarie – iunie 2008

415
517
362
130

Ani

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Nr.legi

42

82

130

95

146

139

142

221

Ani

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nr. legi

261

210

233

796

683

609

553

415

517

362

130

Numărul proiectelor de legi şi al propunerilor legislative
dezbătute şi adoptate de Camera Deputaţilor
în perioada iunie 1990 – iunie 2008*
(pe legislaturi)
Legislatura I, iunie 1990 – octombrie 1992

233

Legislatura a-II-a, octombrie 1992 – noiembrie 1996

542

Legislatura a-III-a, noiembrie 1996 – decembrie 2000

1024

Legislatura a-IV-a, decembrie 2000 – decembrie 2004

3818

Legislatura a V-a, decembrie 2004 – iunie 2008

1644

februarie – decembrie 2005
februarie – decembrie 2006
februarie – decembrie 2007
februarie – iunie 2008
* Situaţia cuprinde datele până la 24 iunie 2008

486
583
418
157

Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – iunie 2008

2641
926

542

,
233

1424

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, sesiunile februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2005,
februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2006, februarie-iunie şi
septembrie-decembrie 2007, februarie-iunie 2008

ANEXA 3

Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2008

Sesiunea

Sesiunea
februarieiunie

Dezbateri privind controlul
parlamentar

Zile cu
şedinţe

Număr de
şedinţe

Ore de
şedinţă

Dezbateri
legislative

Februarie

9

9

23h26

13h05

1h10

6h01

3h09

Martie

6

6

23h09

16h51

1h46

4h31

-

Aprilie

4

4

7h45

5h23

0h14

2h07

-

Mai

4

4

8h57

6h53

0h28

1h35

-

Iunie

4

4

12h50

10h24

-

1h36

-

Total:

27

27

76h10

52h38

3h39

15h53

3h09

27

27

76h10

52h38

3h39

15h53

3h09

Luna

Total general:

întrebări şi declaraţii moţiuni
interpelări
politice
simple

Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2008

Sesiunea

Sesiunea
februarieiunie
Total general:

Zile cu
şedinţe

Număr
de
şedinţe

Ore de
şedinţă

Dezbateri
legislative

Februarie

2

2

2h44

Martie

1

1

Total:

3
3

Luna

Dezbateri privind
controlul parlamentar
autorităţi
publice

moţiuni de
cenzură

2h44

-

-

1h47

1h47

-

-

3

4h31

4h31

-

-

3

4h31

4h31

-

-

ANEXA 4
EXEMPLE DE LEGI ADOPTATE
ÎN SESIUNEA FEBRUARIE – IUNIE 2008
PE DOMENII DE ACTIVITATE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Domeniul de reglementare
Titlul legii
A. Domeniul buget - finanţe:
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
(PL-x 536/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi
finanţarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor
(PL-x 688/2007 )
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.22/2007 pentru modificarea şi
completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal
(PL-x 387/2007)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate
în patrimoniul instituţiilor publice
(PL-x 855/2007)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006
privind finanţarea unor proiecte de investiţii care
necesită o perioadă mai lungă de un an până la
finalizare
(PL-x 822/2007)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii contabilităţii nr.82/1991
(PL-x 860/2007)

*Anexa reflectă situaţia existentă la data de 24 iunie 2008.

Stadiul

Legea nr. 34/ 2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 197 din 14 martie 2008
Legea nr.62 / 2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 237 din 27 martie 2008

Legea nr.60 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.228 din 25 martie 2008

Legea nr. 79 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 292 din 15 aprilie 2008

Legea nr. 91/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.291 din 15 aprilie 2008

Legea nr. 86 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 292 din 15 aprilie 2008

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 104/2007 privind înfiinţarea Fondului
pentru dezvoltarea satului românesc
(PL-x 861/2007)
8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri
financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de
sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de
personal
(PL-x 734/2007 )
9. Lege pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din
Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea
şi funcţionarea cazierului fiscal
(PL-x 65/2008)
10. Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.114/2007
privind sprijinul financiar acordat de statul român
Schitului românesc „Prodromul”, de la Muntele
Athos, Grecia
(Pl-x 897/2007)
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
(PL-x 664/2007)
7.

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată
rezultate din contracte comerciale
(PL-x 34/2008)
(Prioritate legislativă)
13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.147/2007
privind
rambursarea
contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru
zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste
servicii
(PL-x 138/2008)
14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.145/2007 pentru modificarea alin.(4) al
art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern şi controlul financiar preventiv
(PL-x 137/2008 )
15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Legea nr. 92 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 292 din 15 aprilie 2008
Legea nr. 88 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 292 din 15 aprilie 2008

Legea nr.72 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 283 din 11aprilie 2008
Legea nr. 69 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 283 din 11aprilie 2008

Legea nr.109 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.369 din 14 mai 2008
Legea nr.118 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 410 din 2 iunie 2008

Legea nr.122 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.413 din 2 iunie 2008

Legea nr.121 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.413 din 2 iunie 2008

Legea nr.114 /2008

Guvernului nr.142/2007 privind indemnizaţia acordată
membrilor din România în Parlamentul European
(PL-x 156/2008)
16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor
măsuri financiare pentru stimularea gradului de
absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
(PL-x 119/2008)
17. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit
prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie
2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de
Finanţare dintre România şi Banca Europeană de
Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor,
pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a
drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8
martie 2002
(PL-x 113/2008)
18. Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi
Islanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,
semnată la Bucureşti la 19 septembrie 2007
(PL-x 114/2008)

Monitorul Oficial , Partea I
nr. 384 din 21mai 2008
Legea nr.126/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.413 din 2 iunie 2008

la promulgare
adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
adoptat de Senat 3.06.2008

la promulgare
adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
adoptat de Senat 17.06.2008

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2007 pentru modificarea art. III
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind
unele măsuri financiar - fiscale din domeniul
protecţiei sociale
(PL-x 177/2008)

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.5/2008 privind cadrul financiar general
pentru fondul de participare JEREMIE
(PL-x 204/2008)

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 2/2008 privind modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată
a statului

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

(PL-x 118/2008)
22. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor
măsuri în domeniul finanţelor publice
(PL-x 139/2008)

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.141/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.64/2007 privind datoria publică
(PL-x 155/2008)

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B. Domeniul juridic:
Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi
a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007
(PL-x 1/2008)
Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării
nr.16/1994
(PL-x 766/2007)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
(PL-x 884/2007)
Proiectul de Lege pentru
modificarea
Legii
nr.304/2004 privind organizarea judiciară
(Pl-x 758/2007)
Proiectul de Lege privind statutul Specialistului de
înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie
(Pl-x 732/2007)
Proiectul de Lege privind informarea Parlamentului
României de către Preşedintele ţării şi primul-ministru
în legătură cu vizitele efectuate în străinătate
(Pl-x 795/2007)

Legea nr.13 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.107din12 februarie 2008

Legea nr.20 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.170 din 5 martie 2008
Legea nr.105/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.375 din 16 mai 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 5.02.2008
adoptat de Senat 21.04.2008
la Senat

la Senat

adoptat
de
Camera
Deputaţilor 21.02.2008
la Senat- respinsă definitiv
21.04.2008 -

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.154 /2007 pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
(PL-x 2/2008)
8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri
de reorganizare în cadrul administraţiei publice
centrale
(PL-x 245/2007/2008)
(ca urmare a reexaminării legii potrivit Deciziei
Curţii Constituţionale nr.971 din 31 octombrie 2007)
9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
(PL-x 300/2007/2008)
(ca urmare a reexaminării legii potrivit Deciziei
Curţii Constituţionale nr.972 din 31octombrie 2007 )
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii
nr.301/2004 – Codul penal şi a Legii nr.294/2004
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal
(PL-x 447/2005)
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri
pentru organizarea referendumului naţional din data
de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui
României
(PL-x 426/2007)
12. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii
(PL-x 911/2007)
7.

Legea nr.127/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 413 din 2 iunie 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 19.02.2008
adoptat de Senat 19.05.2008
Legea nr.98/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.340 din 2 mai 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 26.02.2008
adoptat de Senat 21.04.2008
Legea nr.99/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.340 din 2 mai 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 26.02.2008
adoptat de Senat 21.04.2008
Legea nr.41/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.227 din 25 martie 2008

Legea nr.65/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.237 din 27 martie 2008

adoptat de Camera
Deputaţilor 26.02.2008
Preşedintele României solicită
reexaminarea; reexaminată la
Senat 20.05.2008 , înaintă la
Camera Deputaţilor la
comisii 17.06.2008
13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.45/2008
Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi Monitorul Oficial , Partea I
completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri nr.228 din 25 martie 2008
pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

(PL-x 8/2008)
14. Lege pentru modificarea şi completarea Legii adoptat de Camera
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 Deputaţilor 26.02.2008
(PL-x 871/2007)
Preşedintele României solicită
reexaminarea; reexaminată la
Senat 3.06.2008 , înaintă la
Camera Deputaţilor la
comisii 17.06.2008
15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.40/2008
Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi Monitorul Oficial , Partea I
completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 nr.227 din 25 martie 2008
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente
(PL-x 858/2007)
16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.52/2008
Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană Monitorul Oficial , Partea I
de cooperare teritorială
nr.230 din 25 martie 2008
(PL-x 906/2007 )
Legea nr.58/2008
17. Lege pentru completarea art.258 din Codul penal
(PL-x 801/2007)
Monitorul Oficial , Partea I
nr.228 din 25 martie 2008
Legea nr.57/2008
18. Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului
172 din Codul de Procedură Penală
Monitorul Oficial , Partea I
(Pl-x 866/2007 )
nr.228 din 25 martie 2008
19. Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, a Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali
(PL-x 15/2008)
20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991
(PL-x 761/2007)
(Prioritate legislativă)

Legea nr.35/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.196 din 13 martie 2008

Legea nr.70/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.283 din 11 aprilie 2008

21. Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind adoptat de Camera
responsabilitatea ministerială
Deputaţilor 11.03.2008
(PL-x 910/2007)
sesizarea de
neconstituţionalitate
18.03.2008
la promulgare 21.03.2008
Curtea Constituţională decide:
D.C.C. nr.472/ 22 aprilie
2008
Acceptă obiecţiunile de
neconstituţionalitate; declară
legea în ansamblul său ca
fiind neconstituţională
22. Lege pentru modificarea Legii nr.115/1996 pentru adoptat de Camera
declararea
şi
controlul
averii
demnitarilor, Deputaţilor 11.03.2008
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere sesizarea de
şi de control şi a funcţionarilor publici
neconstituţionalitate
(Pl-x 588/2007)
18.03.2008
la promulgare 21.03.2008
Curtea Constituţională decide:
D.C.C. nr.453/ 16 aprilie
2008
Acceptă obiecţiunile de
neconstituţionalitate; declară
legea în ansamblul său ca
fiind neconstituţională
23. Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Legea nr.112 /2008
Bucureşti la 10 septembrie 2007 la Tratatul dintre Monitorul Oficial , Partea I
România şi Statele Unite ale Americii privind nr. 389 din 22 mai 2008
asistenţa judiciară în materie penală, semnat la adoptat de Camera
Washington la 26 mai 1999
Deputaţilor 11.03.2008
(PL-x 55/2008)
adoptat de Senat 29.04.2008
24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea la Senat
Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă
şi a Codului de procedură penală
(PL-x 818/2007)
(Prioritate legislativă)
25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de la Senat – înscris pe Ordinea
urgenţă a Guvernului nr.1/2008 pentru asigurarea de zi
continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii

26.

27.

28.

29.

30.

(PL-x 22/2008)
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
(PL-x 907/2007)
(Prioritate legislativă)
Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
(Pl-x 809/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate
foştilor proprietari
(PL-x 708/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru
consolidarea cooperării judiciare cu statele membre
ale Uniunii Europene
(PL-x 46/2008)
Lege privind Statutul personalului aeronautic tehnic
nenavigant din aviaţia civilă din România
(Pl-x 448/2007 )

Legea nr.78/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.286 din 14 aprilie 2008

Legea nr.77/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.286 din 14 aprilie 2008
Legea nr.84/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.291 din 15 aprilie 2008

Legea nr.85/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.292 din 15 aprilie 2008

Legea nr.95/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.304 din 18 aprilie 2008

31. Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Legea nr.76/2008
Naţional de Date Genetice Judiciare
Monitorul Oficial , Partea I
(PL-x 18/2008 )
nr.289 din 14 aprilie 2008

32. Lege pentru aderarea României la Tratatul între
Regatul Belgiei, Republica Federală Germania,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al
Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica
Austria
privind
aprofundarea
cooperării
transfrontaliere, în special în vederea combaterii
terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei
ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005
(PL-x 44/2008)

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii
adoptat de Camera
Deputaţilor 18.03.2008
adoptat de Senat 23.06.2008

33. Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între Legea nr.111 /2008
România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Monitorul Oficial , Partea I

Bucureşti la 10 septembrie 2007
(PL-x 54/2008)

nr.387 din 21 mai 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 18.03.2008
adoptat de Senat 29.04.2008
34. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.102/2008
Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi Monitorul Oficial , Partea I
completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic nr.371din 15 mai 2008
al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al
zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale
României
(PL-x 79/2008)
(Prioritate legislativă)
35. Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit Legea nr.104/2008
de substanţe cuprinse în „lista interzisă”
Monitorul Oficial , Partea I
(PL-x 17/2008)
nr.375 din 16 mai 2008
(Prioritate legislativă)
36. Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate Legea nr.106/2008
publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru Monitorul Oficial , Partea I
nr.369 din 14 mai 2008
exploatarea zăcămintelor de lignit
(PL-x 798/2007)
(Prioritate legislativă)
37. Lege pentru modificarea şi completarea Legii
vânătorii şi
a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006
(PL-x 96/2008)

adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
Preşedintele României solicită
reexaminarea; cererea de
reexaminare este înaintată
Senatului 23.05.2008
38. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.118 /2008
Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru Monitorul Oficial , Partea I
combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată nr. 410 din 2 iunie 2008
rezultate din contracte comerciale
(PL-x 34/2008)
(Prioritate legislativă)
39. Proiectul de Lege privind personalul Curţii adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
Constituţionale
la Senat (în reexaminare )
(Pl-x 264/2007/2008)
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 7.05.2008
României)
40. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de la Senat
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

(PL-x 112/2008)
41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca poliţie politică
(Pl-x 4/2008)
42. Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate industrială
(PL-x 163/2008)

la Senat

adoptat de Camera
Deputaţilor 13.05.2008
Preşedintele României solicită
reexaminarea; cererea de
reexaminare este înaintată
Senatului 4.06.2008
43. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul depusă la Secretarul general al
României şi Guvernul Islandei privind readmisia Camerei Deputaţilor pentru
propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles exercitarea dreptului de
la 4 octombrie 2007
sesizare asupra
(PL-x 107/2008)
constituţionalităţii legii
adoptat de Camera
Deputaţilor 13.05.2008
adoptat de Senat 23.06.2008
44. Proiectul de Lege de completare a Legii nr. 47 (r1) din
18/05/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale
(Pl-x 116/2008)
45. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe
(PL-x 346/2008)
46. Lege pentru modificarea şi completarea art.4 din
Legea nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Române
(PL-x 267/2008 )
47. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10 /
2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989
(Pl-x 891/2007)

la Senat

la promulgare

la promulgare

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

48. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
exercitarea dreptului de
(Pl-x 172/2008)
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport :
Lege privind protejarea patrimoniului cultural Legea nr.26/2008
imaterial
Monitorul Oficial , Partea I
(Pl-x 350/2007 )
nr.168 din 5 martie 2008
Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului Legea nr.25/2008
nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural Monitorul Oficial , Partea I
imaterial
nr.170 din 5 martie 2008
(PL-x 224/2007)
Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (3) adoptat
de
Camera
al articolului 104 din Legea nr. 128/1997 privind Deputaţilor 19.02.2008
Statutului personalului didactic
la Senat-respinsă definitiv
(Pl-x 900/2007)
5.05.2008Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii
tinerilor nr.350/2006
(Pl-x108/2007)
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui
României)
Lege pentru completarea art. 174 din Legea
învăţământului nr.84/1995
(Pl-x 57/2008)

Legea nr.67/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.237 din 27 martie 2008

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2008 privind
transmiterea unei
suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, pentru Universitatea ”Transilvania” din
Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
(PL-x 59/2008)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru

Legea nr.119/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 413 din 2 iunie 2008

la promulgare
adoptat de Camera
Deputaţilor 15.04.2008
adoptat de Senat 17.06.2008
Lege pentru modificarea şi completarea Legii la promulgare
învăţământului nr. 84/1995
adoptat de Camera
(Pl-x 25/2008)
Deputaţilor 15.0.2008
adoptat de Senat 17.06.2008

Legea nr.117/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.410 din 2 iunie 2008

9.

profesiile reglementate din România
(PL-x 820/2007)
Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a Legea nr.124/2008
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare - Monitorul Oficial , Partea I
Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea nr. 436 din 11 iunie 2008
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”, în administrarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor
(PL-x 740/2007)

10. Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de Legea nr.123/2008
învăţământ preuniversitar
Monitorul Oficial , Partea I
(PL-x 600/2007)
nr. 410 din 2 iunie 2008
11. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea la Senat
Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului
didactic
(Pl-x 135/2008)
12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea la Senat
Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
(Pl-x 136/2008)
13. Lege privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea depusă la Secretarul general al
comparativă
Camerei Deputaţilor pentru
(PL-x 183/2008)
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
(Prioritate legislativă)
constituţionalităţii legii
14. Lege pentru modificarea Legii nr.19/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Presă ROMPRES
(PL-x 236/2008)

1.

D. Domeniul industrie şi servicii :
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate
de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată
aflate pe coridorul IV paneuropean supuse
modernizării

depusă la Secretarul general al
Camerei Deputaţilor pentru
exercitarea dreptului de
sesizare asupra
constituţionalităţii legii

adoptat de Camera
Deputaţilor 5.02.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea; cererea
de reexaminare este înaintată

(PL-x 710/2007)

2.

3.

4.

5.

6.

Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin
schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie
2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea
României în calitate de membru cu drepturi depline la
Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
(PL-x 885/2007)
(Prioritate legislativă)
Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil
(PL-x 829/2007)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.45/2007 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005
privind transporturile rutiere
(PL-x 779/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii
din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor
cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială„
Termoelectrica”-S.A.,
Societatea
Comercială
„Electrocentrale”
Bucureşti
–S.A.,
Societatea
Comercială „Electrocentrale” Galaţi-S.A., Regia
Autonomă
pentru
Activităţi
Nucleare
Sucursala”ROMAG-TERMO”, Societatea Comercială
„Complexul Energetic Rovinari”- S.A., Societatea
Comercială” Complexul Energetic Turceni”- S.A.,
Societatea
Comercială”
Complexul
Energetic
Craiova”- S.A. şi pentru centralele termice şi electrice
de termoficare aflate în administrarea consiliilor
judeţene şi locale
(PL-x 12/2008)
Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru,
semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a
Acordului de cooperare economico - comercială dintre
Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru,

Senatului 29.02.2008 şi
adoptat de Senat 8.04.2008 şi
înaintat Camerei Deputaţilor
este la comisii 14.04.2008
Legea nr.82 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 307din 18aprilie 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 12.02.2008
adoptat de Senat 10.03.2008

Legea nr.64 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 240 din 27 martie 2008
Legea nr.42 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 246 din 28 martie 2008

Legea nr.66 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 237din 27 martie 2008

la Senat- Comisia a depus
raportul

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

semnat la Lima, la 16 mai 1994
(PL-x 6/2008)
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce
reglementează activităţile la trecerea frontierei
feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007
(PL-x 5/2008)
(Prioritate legislativă)
Lege pentru aderarea României la Memorandumul de
înţelegere de la Paris privind controlul statului
portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu
amendamentele ulterioare
(PL-x 56/2008)

la Senat

Legea nr.113/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.400 din 28 mai 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 11.03.2008
adoptat de Senat 6.05.2008
Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.96 /2008
Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru Monitorul Oficial , Partea I
privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim - S.A. nr. 304 din 18 aprilie 2008
Râmnicu Vâlcea
(PL-x 53/2008)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr. 68 /2008
Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. Monitorul Oficial , Partea I
265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. nr. 236 din 27 martie 2008
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere
(PL-x 82/2008 )
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.81 /2008
Guvernului nr.139/2007 pentru completarea Legii Monitorul Oficial , Partea I
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării nr. 292 din 15 aprilie 2008
întreprinderilor mici şi mijlocii
(PL-x 48/2008)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.73 /2008
Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în Monitorul Oficial , Partea I
transportul feroviar de călători pe teritoriul României
nr. 283 din 11 aprilie 2008
(PL-x 971/2006)
Lege privind Statutul personalului aeronautic tehnic Legea nr.95 /2008
nenavigant din aviaţia civilă din România
Monitorul Oficial , Partea I
(Pl-x 448/2007 )
nr. 304 din 18 aprilie 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.122 /2008
Guvernului
nr.147/2007
privind
rambursarea Monitorul Oficial , Partea I
contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru nr.413 din2 iunie 2008
zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste
servicii

(PL-x 138/2008)
15. Lege privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea depusă la Secretarul general
comparativă
al Camerei Deputaţilor
(PL-x 183/2008)
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
(Prioritate legislativă)
constituţionalităţii legii
16. Proiectul de Lege pentru aderarea României la la Senat
Acordul european privind transportul internaţional al
mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
(ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000
(PL-x 244/2008)
17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între la Senat
Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan
privind transportul rutier internaţional de mărfuri,
semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007 (PL-x
286/2008)

1.

2.

3.

4.

E. Domeniul administraţie publică :
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.38/2007 privind importul în România al produselor
de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi
donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări
terţe
(PL-x 743/2007 )
Proiectul de Lege privind statutul Specialistului de
înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie
(Pl-x 732/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru
sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului
situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca
urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie
2007
(PL-x 854/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu
cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului
asupra mediului
(PL-x 717/2007 )

Legea nr.22/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 170 din 5 martie 2008

la Senat

Legea nr.21/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 170 din 5 martie 2008

Legea nr.19 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 170 din 5 martie 2008

(Prioritate legislativă)
5. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe
proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.51/2006
(PL-x 214/2007)
6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
(PL-x 536/2007)
7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2007 privind modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi
finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu
şi gospodărire a apelor
(PL-x 688/2007)
8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru
întărirea capacităţii administrative a României pentru
integrarea în Uniunea Europeană
(PL-x 83/2006)
9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri
de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor
(PL-x 422/2007)
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.
110/2007
pentru
aprobarea
redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe
(PL-x 902/2007)
11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.
124/2007
pentru
aprobarea
redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului şi al Agenţiei pentru Strategii
Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe
(PL-x 905/2007)
12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al
art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Legea nr.43/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 227 din 25 martie 2008

Legea nr. 34/ 2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 197 din 14 martie 2008
Legea nr.62 / 2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 237din 27 martie2008

Legea nr.47 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 225 din 24 martie 2008

Legea nr.59 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 228 din 25 martie 2008
Legea nr.55/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 228 din 25 martie 2008

Legea nr.56 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 228 din 25 martie 2008

Legea nr.49 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 225 din 24 martie 2008

nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de
spaţii verzi în localităţi
(PL-x 856/2007)
13. Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet
de 1.369.125 acţiuni deţinute de stat la Compania
Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - SA
Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către
Consiliul Local al municipiului Constanţa
(Pl-x 832/2007)
14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană
de cooperare teritorială
(PL-x 906/2007 )
15. Lege privind modificarea art.10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea
sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a
unor instituţii publice
(Pl-x 615/2007)
16. Lege pentru completarea art. 116 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001
(Pl-x 7/2008)

adoptat de Camera
Deputaţilor 26.02.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea; cererea
de reexaminare este înaintată
Senatului 17.03.2008
Legea nr.52/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 230 din 25 martie 2008
Legea nr.63 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 237 din 27 martie 2008

la promulgare
adoptat de Camera
Deputaţilor 11.03.2008
adoptat de Senat 3.06.2008
17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.84 /2008
Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de Monitorul Oficial , Partea I
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care nr. 291 din 15 aprilie 2008
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor
proprietari
(PL-x 708/2007)
18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii Legea nr.89 /2008
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Monitorul Oficial , Partea I
nr. 310 din 21 aprilie 2008
pentru Locuinţe
(Pl-x 513/2007)
19. Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate Legea nr.106 /2008
publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru Monitorul Oficial , Partea I
exploatarea zăcămintelor de lignit
nr. 369 din 14 mai 2008
(PL-x 798/2007)
(Prioritate legislativă)

20. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii
(PL-x 95/2008)
(Prioritate legislativă)
21. Proiectul de Lege privind înfiinţarea satului Păcăleşti,
prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor
(Pl-x 52/2008)
22. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Ocna de
Jos, judeţul Harghita, prin reorganizarea comunei
Praid
(Pl-x 21/2008)
23. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe
(PL-x 690/2007)
24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
(Pl-x 78/2008)
25. Lege privind efectuarea recensământului general
agricol din România
(PL-x 213/2008)
(Prioritate legislativă)

1.

2.

3.

F. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate :
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 67/2007 privind aplicarea principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul
schemelor profesionale de securitate socială
(PL-x 698/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru
întărirea capacităţii administrative a României pentru
integrarea în Uniunea Europeană
(PL-x 83/2006)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor

Legea nr.101 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 371 din 15 mai 2008

la Senat

la Senat

la promulgare

la Senat

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

Legea nr.44 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 227 din 25 martie 2008

Legea nr.47 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 225 din 24 martie 2008

adoptat de Camera
Deputaţilor 26.02.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea; cererea

personalului diplomatic şi consular
(PL-x 727/2007 )

4.

5.

6.

7.

8.

9.

de reexaminare este înaintată
Senatului 24.03.2008respins de Senat 19.05.2008;
trimis pentru raport la
comisiile permanente ale
Camerei Deputaţilor
4.06.2008
Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din Ordonanţa de Legea nr.50 /2008
urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi Monitorul Oficial , Partea I
utilizarea Fondului naţional de solidaritate
nr. 228 din 25 martie 2008
(PL-x 870/2007)
Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea
nr.416/2001 privind venitul minim garantat
(Pl-x 774/2007 )
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Prestaţii
Sociale
(PL-x 901/2007)
(Prioritate legislativă)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul
protecţiei sociale
(PL-x 762/2007)

Legea nr.51 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 230 din 25 martie 2008
Legea nr.90 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 291din 15 aprilie 2008

adoptat de Camera
Deputaţilor 18.03.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea;
reexaminată de Senat
4.06.2008, înaintată Camerei
Deputaţilor la comisii
17.06.2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.87 /2008
Guvernului nr.121/2007 pentru modificarea şi Monitorul Oficial , Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 292 din 15 aprilie 2008
5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru
plata energiei termice
(PL-x 904/2007)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a adoptat de Camera
Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi Deputaţilor 18.03.2008
completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de Preşedintele României
pensii administrate privat şi a Legii nr.204/2006 solicită reexaminarea;
privind pensiile facultative
reexaminată de Senat
(PL-x 887/2007)
4.06.2008, înaintată Camerei

Deputaţilor la comisii
17.06.2008

10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice
(PL-x 783/2007)
11. Lege pentru modificarea lit. a) a art.16 din Legea
nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
(Pl-x 838/2007)
12. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea
nr.53 /2003 – Codul muncii
(Pl-x 841/2007)

Legea nr.71 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 282 din 10 aprilie 2008

Legea nr.75 /2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 286 din 14 aprilie 2008

adoptat de Camera
Deputaţilor 18.03.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea;
reexaminată de Senat
4.06.2008, înaintată Camerei
Deputaţilor la comisii
17.06.2008
13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.103/2008
Guvernului nr.140/2007 pentru modificarea anexelor Monitorul Oficial , Partea I
nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi nr. 371 din 15 mai 2008
alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia
centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele
culturale româneşti din străinătate
(PL-x 58/2008)
14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 132 pe la Senat
1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare
(Pl-x 20/2008)
15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.120/2008
Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii Monitorul Oficial , Partea I
nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru nr. 413 din 2 iunie 2008
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai

uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca
persoane juridice de utilitate publică
(PL-x 109/2008)
16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru
profesiile reglementate din România
(PL-x 820/2007)
17. Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei
Internaţionale a Muncii nr. 150/1978 privind
administraţia muncii: rol, funcţii şi organizare,
adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a
64 sesiuni a Conferinţei generale a acesteia
(PL-x 104/2008)
(Prioritate legislativă)
18. Proiectul de Lege privind personalul Curţii
Constituţionale
(Pl-x 264/2007/2008)
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui
României)

Legea nr.117/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.410 din 2 iunie 2008

la promulgare
adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
adoptat de Senat 17.06.2008

adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
la Senat (în reexaminare )
7.05.2008

la promulgare
19. Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea
clerului
(PL-x 38/2008)
(Prioritate legislativă)
20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui
României)
(PL-x700/2007/2008)

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor
personalului diplomatic şi consular
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui
României)

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

1.

1.

2.

3.

4.

5.

(PL-x 727/2007/2008)
G. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei :
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de la Senat
urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui
României)
(PL-x 171/2007/2008)
H. Domeniul sănătate şi familie :
Lege pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea
de sânge şi componente sanguine de origine umană,
precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în
vederea utilizării lor terapeutice
(PL-x 14/2008)
Lege pentru completarea Legii Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România nr.139/1995
(Pl-x 896/2007)
Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului
Naţional de Date Genetice Judiciare
(PL-x 18/2008 )
Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de
învăţământ preuniversitar
(PL-x 600/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2008 privind
organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului
(PL-x 232/2008)

Legea nr.37/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 227 din 25 martie 2008

Legea nr.74/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 286 din 14 aprilie 2008
Legea nr.76/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 289 din 14 aprilie 2008
Legea nr.123/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 410 din 2 iunie 2008
adoptat de Camera
Deputaţilor 13.05.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea; cererea
de reexaminare este înaintată
Senatului 4.06.2008
depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

6.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.12/2008 pentru reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul sanitar
(PL-x 201/2008)

7.

Lege pentru completarea alin.(2) al art.218 din Legea depusă la Secretarul general
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
al Camerei Deputaţilor
(Pl-x 843/2007)
pentru exercitarea dreptului

de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

1.

2.

3.

4.

5.

I . Domeniul agricol, mediul înconjurător :
Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării
nr.16/1994
(PL-x 766/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.38/2007 privind importul în România al produselor
de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi
donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări
terţe
(PL-x 743/2007 )
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2005 privind modificarea art.33
alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997,
precum şi a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente
( PL-x 512/2005)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
(PL-x 871/2007)

Legea nr.20/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.170 din 5 martie 2008
Legea nr.22/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.170 din 5 martie 2008

Legea nr.39/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.227din 25 martie 2008

adoptat de Camera
Deputaţilor 26.02.2008
Preşedintele României
solicită reexaminarea;
reexaminată la Senat
3.06.2008 , înaintă la Camera
Deputaţilor la comisii
17.06.2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.54/2008
Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea şi Monitorul Oficial , Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.228 din 25 martie 2008
nr.67/2006
privind
gestionarea
fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole
comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum
şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de
la bugetul de stat
(PL-x 857/2007)

Lege privind modificarea art.10 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea
sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a
unor instituţii publice
(Pl-x 615/2007)
Lege - Codul silvic
(Pl-x 802/2007)

Legea nr.63/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.237 din 27 martie 2008

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.39/2007 pentru completarea art.67 din
Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004
(PL-x 502/2007)
(Prioritate legislativă)
9. Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
(Pl-x 809/2007)
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi
Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea
pieţei laptelui de vacă
(PL-x 735/2007)
11. Lege privind completarea anexei nr.2 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli
din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor
funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
(PL-x 865/2007)
12. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii
agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană,
precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare
alocate de la bugetul de stat

Legea nr.61/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.237 din 27 martie 2008

6.

7.

8.

Legea nr.46/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.238 din 27 martie 2008

Legea nr.77/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.286 din 14 aprilie 2008
Legea nr.93/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.291 din 15 aprilie 2008

Legea nr.83/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.291din 15 aprilie 2008

Legea nr.80/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.290 din 15 aprilie 2008

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

(Pl-x 428/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.3/2008 privind
transmiterea unei
suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din
administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, pentru Universitatea ”Transilvania” din
Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
(PL-x 59/2008)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor
măsuri financiare pentru stimularea gradului de
absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură
(PL-x 119/2008)
Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”, în administrarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor
(PL-x 740/2007)
Lege privind efectuarea recensământului general
agricol din România
(PL-x 213/2008)
(Prioritate legislativă)

Legea nr.119/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 413 din 2 iunie 2008

Legea nr.126/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr. 413 din 2 iunie 2008

Legea nr.124/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.436 din 11 iunie 2008

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

J. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională :
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea la Senat – înscris pe
Legii nr.384/2006, privind statutul soldaţilor şi Ordinea de zi
gradaţilor voluntari
(Pl-x 731/2007)
Lege pentru modificarea art.4, lit.a), pct.1 din Legea la promulgare
nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea adoptat de Camera
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
Deputaţilor 5.02.2008
(Pl-x 757/2007)
adoptat de Senat 17.06.2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a la promulgare
Guvernului nr.158 /2007 pentru
modificarea şi adoptat de Camera
completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi Deputaţilor 4.03.2008
funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
adoptat de Senat 17.06.2008
(PL-x 3/2008)

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce
reglementează activităţile la trecerea frontierei
feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007
(PL-x 5/2008)
(Prioritate legislativă)
5. Lege pentru aderarea României la Tratatul între
Regatul Belgiei, Republica Federală Germania,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al
Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica
Austria
privind
aprofundarea
cooperării
transfrontaliere, în special în vederea combaterii
terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei
ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005
(PL-x 44/2008)
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului
de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul
Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul
apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la
Stockholm la 20 noiembrie 2007
(PL-x 106/2008 )
7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare
privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană,
semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
(PL-x 115/2008)
8. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români din străinătate
(PL-x 81/2008)
9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca poliţie politică
(Pl-x 4/2008)
10. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Islandei privind readmisia
propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la
4 octombrie 2007
(PL-x 107/2008)
4.

la Senat

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii
adoptat de Camera
Deputaţilor 18.03.2008
adoptat de Senat 23.06.2008
la Senat

la Senat

Legea nr.115/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.384 din 21mai 2008

la Senat

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii
adoptat de Camera
Deputaţilor 13.05.2008

adoptat de Senat 23.06.2008

1.

1.

2.

3.

4.

K. Domeniul politică externă :
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Legea nr.115/2008
Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. Monitorul Oficial , Partea I
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor nr. 384 din 21 mai 2008
români din străinătate
(PL-x 81/2008)
L. Domeniul economic :
Lege
privind
autorizarea
Autorităţii
pentru
Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea
cheltuielilor cu asigurarea pazei societăţilor comerciale
cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare
voluntară
(Pl-x 813/2007)
Lege privind unele măsuri pentru privatizarea
Societăţii Comerciale Automobile Craiova - S.A.
(PL-x 51/2008)
Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia,
semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Armenia privind promovarea şi protejarea reciprocă a
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
(PL-x 105/2008)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.143/2007 pentru modificarea alin.(2) şi
(4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi
finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de
distribuţie şi furnizare a energiei electrice”Electrica
Moldova”-S.A. şi „Electrica Oltenia”-S.A.
(PL-x 108/2008)

Legea nr.48/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.225 din 24 martie 2008

Legea nr.36/2008
Monitorul Oficial , Partea I
nr.205 din 17 martie 2008
la promulgare
adoptat de Camera
Deputaţilor 6.05.2008
adoptat de Senat 3.06.2008

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
de sesizare asupra
constituţionalităţii legii

ANEXA 5

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2008
(situaţie la data de 24 iunie 2008)

Cu adresa nr. 448/DRP/25.01.2008, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a
comunicat Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a
anului 2008, care cuprinde 90 de proiecte de legi.
Dintre acestea, 51 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape
ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel:
- legi promulgate sau aflate în procedură de promulgare :
- proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor:
- proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor :
- proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat :

TOTAL

27
4
17
3

51

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2008
(situaţie la data de 24 iunie 2008)
I. LEGI PROMULGATE SAU AFLATE ÎN PROCEDURĂ DE PROMULGARE
Nr.
crt

Titlul legii

1

Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la
Lisabona la 13 decembrie 2007.

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Camera Deputaţilor
PLx 1/ 10.01.2008
Adoptat în şedinţă comună pe 4.02.2008

Observaţii
Legea nr.
13/2008

2

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 68/2007 privind
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 717/29.10.2007
Adoptat pe 12.02.2008

Legea nr.
19/2008

3

Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua
Camera Deputaţilor
Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind
PLx 752/05.11.2007
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în
Adoptat pe 04.11.2007
probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

Senat
Adoptat pe 20.02.2008

Legea nr.
24/2008

4

Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a
Automagistralei Inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007.

Camera Deputaţilor
PLx 792/28.11.2007
Adoptat pe 18.12.2007

Senat
Adoptat pe 20.02.2008

Legea nr.
27/2008

5

Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Dezvoltarea Autostrăzilor
Maritime în regiunea Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră
(OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007.

Camera Deputaţilor
PLx 791/28.11.2007
Adoptat pe 18.12.2007

Senat
Adoptat pe 20.02.2008

Legea nr.
28/2008

6

Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19
iunie 2007 şi, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii
Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1
septembrie 1994.

Camera Deputaţilor
PLx 852/05.12.2007
Adoptat pe 17.12.2007

Senat
Adoptat pe 20.02.2008

Legea nr.
31/2008

7

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2007 pentru
modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate
personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006.

Senat
Adoptat pe 29.03.2007

Camera Deputaţilor
PLx 214/10.04.2007
Adoptat pe 26.02.2008

Legea nr.
43/2008

Nr.
crt

Titlul legii

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

8

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.113/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea
protecţiei victimelor infracţiunilor.

Senat
Adoptat pe 17.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 8/04.02.2008
Adoptat pe 26.02.2008

Legea nr.
45/2008

9

Legea Codului Silvic.

Senat
Adoptat pe 12.11.2007

Camera Deputaţilor
PLx 802/28.11.2007
Adoptat pe 26.02.2008

Legea nr.
46/2008

10

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 127/2007 privind gruparea
europeană de cooperare teritorială.

Senat
Adoptat pe 12.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 906/19.12.2007
Adoptat pe 26.02.2008

Legea nr.
52/2008

11

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea
art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004.

Senat
Adoptat pe 20.06.2006

Camera Deputaţilor
PLx 502/27.06.2007
Adoptat pe 4.03.2008

Legea nr.
61/2008

12

Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor
de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

Senat
Respins pe 27.11.2007

Camera Deputaţilor
PLx 829/ 3.12.2007
Adoptat pe 26.02.2008

Legea nr.
64/2008

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru
13 modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991.

Senat
Adoptat pe 05.11.2007

Camera Deputaţilor
PLx 761/12.11.2007
Adoptat pe 11.03.2008

Legea nr.
70/2008

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2007 pentru
modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.

Senat
Adoptat pe 10.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 907/19.12.2007
Adoptat pe 18.03.2008

Legea nr.
78/2008

Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26
ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de
15
membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică.

Camera Deputaţilor
PLx 885/12.12.2007
Adoptat pe 12.02.2008

Senat
Adoptat pe 10.03.2008

Legea nr.
82/2008

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 116/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale.

Senat
Adoptat pe 12.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 901/ 19.12.2007
Adoptat pe 11.03.2008

Legea nr.
90/2008

14

16

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

17 şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Camera Deputaţilor
PLx 424/04.06.2007
Adoptat pe 26.06.2007

Senat
Adoptat pe 19.03.2008

Legea nr.
94/2008

18

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2007 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.

Camera Deputaţilor
PLx 670/08.10.2007
Adoptat pe 06.11.2007

Senat
Adoptat pe 19.03.2008

Legea nr.
97/2008

19

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.

Senat
Adoptat pe 25.02.2008

Camera Deputaţilor
PLx 95/3.03.2008
Adoptat pe 15.04.2008

Legea nr.
100/2008

Camera Deputaţilor
PLx 79/3.03.2008
Adoptat pe 15.04.2008

Legea nr.
101/2008

21 Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise.

Senat
Adoptat pe 17.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 17/04.02.2008
Adoptat pe 15.04.2008

Legea nr.
103/2008

Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere
22
pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.

Senat
Adoptat pe 12.11.2007

Camera Deputaţilor
PLx 798/28.11.2007
Adoptat pe 15.04.2008

Legea nr.
105/2008

23 pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte

Senat
Adoptat pe 6.02.20087

Camera Deputaţilor
PLx 34/13.02.2008
Adoptat pe 6.05.2008

Legea nr.
117/2008

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din
24 Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei
organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007.

Camera Deputaţilor
PLx 576/10.09.2007
Adoptat pe 9.10.2007

Senat
Adoptat pe 17.06.2007

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru

Senat
Adoptat pe 6.02.20087

Camera Deputaţilor
PLx 38/13.02.2008
Adoptat pe 18.06.2008

Nr.
crt

Titlul legii
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea
Naţionale de Integritate.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 130/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime
20
interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale
României.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile
comerciale.

25 salarizarea clerului.

Senat
Adoptat pe 27.02.2008

26 Lege privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă.

Senat
Adoptat pe 8.04.2008

Camera Deputaţilor
PLx 183/14.04.2008
Adoptat pe 24.06.2008

27 Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România.

Senat
Adoptat pe 9.04.2008

Camera Deputaţilor
PLx 213/16.04.2008
Adoptat pe 24.06.2008

II. PROIECTE DE LEGI AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera
decizională (stadiul)

Observaţii

1

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte
normative incidente.

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 729/31.10.2007

Suspendat
cf. art. 105
alin. (2) din
Regulament

2

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 125/2007 pentru
modificarea şi completarea art.13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale
nr.36/1995.

Senat
Adoptat pe 27.02.2008

Camera Deputaţilor
PLx 80/3.03.2008

Suspendat
cf. art. 105
alin. (2) din
Regulament

3

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2008 pentru
modificarea şi completarea Legii muntelui nr.347/2004.

Senat
Adoptat pe 21.04.2008

Camera Deputaţilor
PLx 247/ 5.05.2008

Raport depus
pe 24.06.2008

4

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2008 privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.

Senat
Adoptat pe 20.05.2008

Camera Deputaţilor
PLx 365/17.06.2008

Raport depus
pe 24.06.2008

III. PROIECTE DE LEGI AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
1) la Comisia pentru industrii şi servicii
Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 356/2001.
-Raport comun cu Comisia juridică

Senat
Adoptat pe 29.06.2006

Camera Deputaţilor
PLx 610/03.07.2006
Termen: 31.08.2006

2

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 718/29.10.2007

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Observaţii

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)
Termen: 27.11.2007

Senat
Adoptat pe 17.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 9/04.02.2008
Termen: 21.02.2008

circulaţia pe drumurile publice.
-Raport comun cu Comisia juridică

3

Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.122/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004.

4

Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile.

Senat
Adoptat pe 4.06.2008

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 401/17.06.2008
Termen: 9.09.2008

2) la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.
-Raport comun cu Comisia pentru adm. publică

Senat
Adoptat pe 24.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 719/29.10.2007
Termen: 14.02.2008

Observaţii

3) la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
crt

1

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.
-Raport comun cu Comisia pentru învăţământ şi cu Comisia juridică

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Senat
Respins pe 24.10.2005

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 502/26.10.2005
Termen: 31.08.2006

Observaţii

4) la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

1

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice.

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera decizională
Observaţii
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 716/29.10.2007
Retrimis pe 12.02.2008
ptr. raport suplimentar
Termen: 26.02.2008

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 719/29.10.2007
Termen: 14.02.2008

2

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură

Senat
Adoptat pe 24.10.2007

3

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului.

Senat
Adoptat pe 12.12.2007

Camera Deputaţilor
PLx 909/19.12.2007
Termen: 19.02.2008

Observaţii

5) la Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber
profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România.
-Raport comun cu Comisia ptr. cultură

Senat
Adoptat pe 21.04.2008

Camera Deputaţilor
PLx 257/ 5.05.2008
Termen: 17.06.2008

Observaţii

6) la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
crt

1

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.
-Raport comun cu Comisia pentru drepturile omului şi cu Comisia juridică

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Senat
Respins pe 24.10.2005

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 502/26.10.2005
Termen: 31.08.2006

Observaţii

7) la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
crt

1

2

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor şi proiectelor culturale.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber
profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România.
-Raport comun cu Comisia ptr.muncă

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Senat
Adoptat pe 8.04.2008
Senat
Adoptat pe 21.04.2008

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 182/14.04.2008
Termen: 15.05.2008
Camera Deputaţilor
PLx 257/ 5.05.2008
Termen: 17.06.2008

Observaţii

8) la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

1

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.
-Raport comun cu Comisia pentru învăţământ şi cu Comisia pentru drepturile omului

Senat
Respins pe 24.10.2005

2

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 356/2001.
-Raport comun cu Comisia pt. industrii

Senat
Adoptat pe 29.06.2006

3

4

5

6

Cerere Preşedintelui României de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice. -Raport comun cu Comisia pt. industrii
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de
părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice.
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii.
Reexaminare solicitată de Preşedintele României

Camera Deputaţilor
PLx 7/07/08.10.2007
Termen: 25.10.2007

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 502/26.10.2005
Termen: 31.08.2006
Camera Deputaţilor
PLx 610/03.07.2006
Termen: 31.08.2006
Senat

-

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 718/29.10.2007
Termen: 27.11.2007

Senat
Adoptat pe 27.11.2007

Camera Deputaţilor
PLx 862/10.12.2007
Termen: 17.12.2007

Senat
Lege respinsă pe
20.05.2008

7

Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile admnistrative asimilate
acestora pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Senat
Adoptat pe 12.05.2008

8

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea
informaţiilor din instituţiile publice.

Senat
Adoptat pe 4.06.2008

9

Proiect de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţelele publice de comunicaţii.
- Raport comun cu Comisia ptr. tehnologia informaţiei

Senat
Adoptat pe 17.06.2008

Camera Deputaţilor
PLx 911/07/17.06.08
Termen: 5.09.2008
Camera Deputaţilor
PLx 400/17.06.2008
Termen: 9.09.2008
Camera Deputaţilor
PLx 402/17.06.2008
Termen: 9.09.2008

Camera Deputaţilor
PLx 439/23.06.2008
Termen: 22.09.2008

Observaţii

9) la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
Nr.
crt

1
2

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 18/2008 privind
stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio in banda de frecvenţe
3600 - 3800 MHz.
Proiect de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţelele publice de comunicaţii.
- Raport comun cu Comisia juridică

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Senat
Adoptat pe 12.05.2008
Senat
Adoptat pe 17.06.2008

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 355/17.06.2008
Termen: 5.09.2008
Camera Deputaţilor
PLx 439/23.06.2008
Termen: 22.09.2008

Observaţii

IV. PROIECTE DE LEGI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR ŞI TRANSMISE LA SENAT
Nr.
crt

1
2

3

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură
penală.
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare semnat la
Ruse la 9 februarie 2007.
Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea
ministerială, republicată.
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 818/3.12.2007
Adoptat pe 11.03.2008
Camera Deputaţilor
PLx 5/04.02.2008
Adoptat pe 11.03.2008
Senat
La Com. juridică pt.
raport de reexaminare

Camera decizională
(stadiul)
Senat
La Com. juridică
pt. raport
Senat
La Com. apărare
pt. raport
Camera Deputaţilor
PLx 910/19.12.2007
Adoptat pe 11.03.2008

Observaţii

ANEXA 6
Activitatea comisiilor permanente din Camera Deputaţilor
în sesiunea februarie – iunie 2008
Comisiile sunt organe interne de lucru ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, care
acţionează din însărcinarea Camerelor în vederea pregătirii lucrărilor acestora sau ale
Birourilor permanente.
Camera Deputaţilor şi Senatul îşi constituie comisii permanente şi pot institui comisii
de anchetă sau alte comisii speciale. De asemenea, cele două Camere îşi pot constitui comisii
de mediere sau alte comisii comune.
Rolul comisiilor permanente este de a examina proiecte de legi, propuneri legislative şi
amendamente în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, precum şi de a dezbate şi hotărî
asupra altor probleme stabilite de Biroul permanent. Ele pot efectua anchete parlamentare cu
încuviinţarea Camerei respective.
În sesiunea februarie – iunie 2008, la Camera Deputaţilor şi-au desfăşurat activitatea 17
comisii permanente ale Camerei deputaţilor şi 6 comisii permanente comune cu Senatul.
În perioada menţionată, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile
comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 487 şedinţe, iar activitatea lor
s-a finalizat în 272 rapoarte şi 628 avize.
Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile
permanente au fost depuse un număr de 2007 amendamente din care 1857 admise şi 150
respinse. În anexele A şi B sunt prezentate, pe comisii şi pe grupuri parlamentare,
amendamentele depuse în sesiunea februarie – iunie 2008.
Comisiile permanente au rezolvat un număr de 670 petiţii, scrisori şi memorii adresate
Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile(organizaţii neguvernamentale,
asociaţii profesionale, sindicate, etc.) sau persoane fizice, cu privire la modul de aplicare a unor
legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice
competente.
În anexa C este prezentat Bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie –
iunie 2008.
Importanţa activităţii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a comisiilor
permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului face necesară prezentarea acestora
mult mai detaliat, prin analizarea lor în mod individual, prin menţionarea celor mai importante
proiecte de legi şi propuneri legislative dezbătute de către acestea şi a audierilor efectuate de
comisii în această sesiune.

ANEXA A
SITUAŢIA
cu amendamentele depuse la comisii la proiectele de legi
şi propunerile legislative care au fost examinate
în sesiunea februarie - iunie 2008

Nr.
crt.

Denumirea comisiei

Nr. de amendamente
Total:
din care

admise

respinse

2

2

0

1

Comisia pentru politică economică...

2

Comisia pentru buget...

189

171

18

3

Comisia pentru industrii...

186

174

12

4

Comisia pentru agricultură...

198

182

16

5

Comisia pentru drepturile omului...

69

33

36

6

Comisia pentru administraţie publică...

50

50

0

7

Comisia pentru muncă…

152

148

4

8

Comisia pentru sănătate...

131

129

2

9

Comisia pentru învăţământ...

57

57

0

10

Comisia pentru cultură...

70

70

0

11

Comisia juridică...

359

347

12

12

Comisia pentru apărare...

18

18

0

13

Comisia pentru politică externă...

0

0

0

14

Comisia pentru regulament

384

369

15

15

Comisia pentru tehnologia informaţiilor...

52

26

26

16

Comisia S.R.I

0

0

0

17

Comisia S.I.E.

0

0

0

18

Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi

0

0

0

19

Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind
Statutul deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

90

81

9

2007

1857

150

TOTAL

Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente
pentru proiectele de legi şi propunerile legislative
dezbătute în sesiunea februarie-iunie 2008

Tehnologia
informaţiei; 8

Statut parlam., 90
Regulament, 384

Apărare; 17

Juridică, 359
Economica, 2

Buget, 189

Cultură, 70

Învăţământ, 57

Sănătate, 131
Industrii, 186

Muncă, 152
Administraţie, 50

Drepturile omului,
69

Agricultură, 198

ANEXA B

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISII
(sesiunea februarie - iunie 2008)

Nrcrt.

Grupul parlamentar

Total

Admise

Respinse

1.

GRUPUL PARLAMENTAR al PSD

369

345

24

2.

GRUPUL PARLAMENTAR al PNL

203

169

34

3.

GRUPUL PARLAMENTAR al PD-L

394

382

12

4.

GRUPUL PARLAMENTAR al PRM

85

85

0

5.

GRUPUL PARLAMENTAR al UDMR

73

62

11

6.

GRUPUL PARLAMENTAR al PC

71

60

11

7.

GRUPUL
PARLAMENTAR
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

66

55

11

8.

DEPUTAŢI INDEPENDENŢI

50

50

0

9.

COMISII PERMANENTE

622

589

33

10.

GUVERN

74

60

14

2007

1857

150

TOTAL

al

Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente pentru
proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute în sesiunea
februarie - iunie 2008

Independenti - 50

PSD - 369

Minorităţi - 66
PC - 71
UDMR -73

Guvern -74

PRM - 85

PD-L - 394

Comisii - 622

PNL - 203

ANEXA C
BILANŢUL
activităţii comisiilor în sesiunea parlamentară februarie - iunie 2008

Nr
crt

Denumirea comisiei

1

Comisia pt. pol. economică

2
3
4

6

Comisia pt. buget
Comisia pt. industrii
Comisia pt. agricultură
Comisia pt. drepturile
omului
Comisia pt. admin. publică

7
8

Număr
şedinţe

Număr
iniţiative
cu care
a fost
sesizată în
fond

Număr
rapoarte
depuse

Număr
de avize
depuse

Scrisori,
memorii
rezolvate

Amendamente
Total
din
care:

admise

26
26
26
26

8

4

23

4

2

2

86
86
60

42
26
28

5
14
14

22
15
29

189
186
198

171
174
182

22

14

3

43

75

69

33

26

92

43

93

33

50

50

Comisia pt. muncă
Comisia pt. sănătate

26
26

132
33

41
11

19
23

58
223

152
131

148
129

9
10
11
12

Comisia pt. învăţământ
Comisia pt. cultură
Comisia juridică
Comisia pt. apărare

26

41
22
181
26

18
6
87
18

10
8
306
17

32
0
19
14

57
70
359
18

57
70
347
18

13

Comisia pt. politică externă
Comisia pt.cercetarea
abuzurilor
Comisia pt. regulament
Comisia pt. tehnologia
informaţiei
Comisia pt.egalitate de
şanse
Comisia privind statutul
deputaţilor şi senatorilor
Comisia pt. afaceri
europene

3

1

19

3

0

0

140

0

0

5

14
15
16
17
18
19

25
31
26
26
26
0
26
26
26
4

20

Comisia pt. control SRI

26

21

Comisia pt. control SIE

4

22

Comisia revoluţionarilor
din Decembrie 1989

11

TOTAL

487

Comisia desfăşoară activităţi
specifice- depune raport semestrial

0

0

0

1

384

369

4

2

4

1

52

26

3

0

29

0

0

0

3

3

1

1

90

81

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

1857

Comisia desfăşoară activităţi specifice
Comisia desfăşoară activităţi specifice şi
întocmeşte raport anual de activitate
Comisia desfăşoară activităţi specifice şi
întocmeşte raport anual de activitate
Comisia desfăşoară activităţi specifice
794

272*

628

670

*) La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond

Bilanţul activităţii comisiilor în sesiunea februarie-iunie 2008
după numărul de rapoarte depuse

90

87

Pol. economica - 4
80

Buget - 42
Industrii70- 26
Agricultură
- 28
60
Dr. omului - 3
50

Admin. publică - 43
43

Muncă -41
40

41

Sănătate şi familie - 11
42

30

Învăţământ -18
18

28

Cultură -206

18

26

3
11

3
4

6

2
1

Juridică -87
10

Apărare -18
0
Pol. externă
-1

Tehn. informaţiei - 2
Statut deputati si senatori -3

Bilanţul activităţii comisiilor în sesiunea februarie - iunie 2008
după numărul de avize depuse

Pol. economica - 23

306

Buget - 5
Industrii - 14

350

Agricultură - 14
Dr. omului - 43

300

Admin. publică -93
250

Muncă -19
Sănătate şi familie - 23

200

Învăţământ -10
Cultură - 8

150

Juridică -306

93
29
17

100

43

50

23

14
5

14

19

23

10

8

19

4

1

Apărare -17
Pol. externă -19
Egalit. şanse- 29
Tehn. informaţiei -4
Statut deputati si senatori- 1

0

COMISIA PENTRU POLITICĂ
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Mihai TUDOSE – PSD
Vicepreşedinţi:
Octavian Mircea Purceld -PRM
Aurel Vainer - Minorităţi

Secretari:
Iuliu Nosa - PSD
Cornel Popa – PNL

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, ca promotor în creştera competitivităţii
economice, are o importanţă deosebită în contextul postaderarii României la Uniunea Europeană şi a racordării la
politica de coeziune a acesteia, cât şi la priorităţile Agendei Lisabona, în perioada de referinţă 2007-2013, la
realizarea căreia România trebuie să-şi aducă contribuţia.
Comisia are ca principal obiect de activitate restructurarea economiei la nivel macroeconomic şi sectorial,
reglementarea proceselor economice, realizarea de programe de reconstrucţie, dezvoltare şi prognoză.
Comisia este formată din 22 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 8 de iniţiative
legislative, întocmindu-se 4 rapoarte. De asemenea au fost întocmite 23 avize.
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 2 amendamente,
ambele fiind admise.
Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de legi extrem de importante pentru realizarea procesului
economic, care au fost promulgate în această sesiune:
• Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Automobile Craiova - S.A
(Legea nr. 36/2008)
• Lege privind autorizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanţarea cheltuielilor cu
asigurarea pazei societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară
(Legea nr. 48/2008)
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de
cooperare teritorială (Legea nr. 52/2008)
• Lege privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru
privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea (Legea nr. 96/2008)
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 4 sesizări, toate fiind soluţionate.
În conformitate cu prevederile art.71, art.73 alin.(2) şi art.79 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a încuviinţat în această sesiune
efectuarea de către Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a unei anchete cu privire la acuzaţiile
de concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri, prilej cu care au fost audiaţi
reprezentanţii producătorilor, respectiv a marilor reţele comerciale.

COMISIA PENTRU BUGET, FINANANŢE ŞI BĂNCI

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Aurel GUBANDRU - PSD
Vicepreşedinţi:
Teodor Niţulescu - PC
Nini Săpunaru - PNL

Secretari:
Ştefan Baban - PRM
Radu - Cătălin Drăguş- PD-L

Reforma managementului finanţelor publice în contextul postaderării României la Uniunea Europeană, presupune eforturi concentrate pe întărirea capacităţii instituţiilor publice de a formula politici publice sectoriale cu
obiective concrete, transpuse în programe sectoriale specifice, care să fie finanţate atât din fonduri publice naţionale
cât şi fonduri primite de la Uniunea Europeană.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are ca atribuţii discutarea bugetului de stat şi execuţia bugetară,
politica financiară şi echilibrul monetar şi situaţia financiară a României în plan intern şi extern; politica financiară;
sistemul de impozite şi taxe, asigurări şi reasigurări; echilibru monetar circulaţia bănească, credite şi sisteme de
credite, dobânzi, scont, bursa de valori şi efecte; împrumuturi externe ale statului sau garantate de stat; investiţii
realizate din credite bugetare.
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin atribuţiile sale, monitorizează procedurile de elaborare a
politicilor publice propuse pentru finanţare din fonduri bugetare să fie clar definite, evaluate şi stabilite pe elemente
de fundamentare certe, solide, predictibile şi realiste.
Alcătuită din 28 de membri, comisia este formată din deputaţi din toate grupurile parlamentare, inclusiv un
parlamentar independent.
În sesiunea februarie-iunie 2008 la comisia au fost înregistrate 86 de iniţiative legislative pentru dezbatere
în fond şi au fost finalizate 42 rapoarte. Comisia a depus şi 5 avize.
Au fost depuse un număr de 189 amendamente, din care 117 au fost ale deputaţilor, iar 72 ale comisiei.
Dintre acestea, au fost admise un număr de 171 de amendamente, fiind respinse 18 amendamente.
•
•
•

•

Comisia a dezbătut o serie de iniţiative legislative importante pentru realizarea procesului economic:
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor
măsuri financiare pe anul 2007 (PLx nr. 37/2008)
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale - la promulgare
Propunere legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri
reduse pentru instalarea de aparate de aer condiţionat, în vederea creşterii siguranţei şi calităţii vieţii
(Plx nr. 63/2008)
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4)
şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx nr. 141/2008)
Pe parcursul sesiunii comisia a primit 27 memorii, din care 22 au fost soluţionate.

COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Iulian IANCU- PSD
Vicepreşedinţi:
Antal Istvan - UDMR
Mircea Ciopraga - PNL

Secretari:
Constantin Petrea - PD-L
Aurelia Vasile - PSD

Comisia pentru industrii şi servicii se ocupă de monitorizarea strategiilor de dezvoltare a industriei şi ramurilor ei; transporturi, telecomunicaţii, comerţ (interior şi exterior), turism; protecţia consumatorilor; strategii de
dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime şi energie pentru economia naţională;
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi în servicii; probleme specifice ale privatizării, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi servicii; strategii de investiţii; calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia investiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi capacitatea concurenţială a produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă.
Comisia are în prezent 22 membri din care 21 sunt reprezentanţi ai grupurilor parlamentare şi un deputat
este independent.
Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 86 iniţiative legislative şi au fost depuse 26 rapoarte şi 14
avize. La comisie au fost depuse 186 de amendamente, din care au fost admise 174 şi respinse 12 amendamente.
Datorită caracterului predominant tehnic al obiectului de activitate al comisiei, mare parte din proiectele de
legi şi propunerile legislative au aplicabilitate imediată în economia naţională.
În această sesiune, comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri legislative, în
vederea modificării unor legi importante pentru domeniul industriilor şi serviciilor, cum ar fi:
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004 (PLx nr. 853/2007)
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor
măsuri financiare pe anul 2007 ( PLx nr. 37/2008)
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităţilor
fiscale acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în
economie (PLx nr. 36/2008)
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4)
şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx nr. 141/2008)
• Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(Plx nr. 667/2007)
În cursul sesiunii parlamentare au fost primite 24 de sesizări, iar 15 au fost soluţionate.

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Attila Bela Ladislau KELEMEN - UDMR
Vicepreşedinţi:
Adrian Emanuil Semcu - PNL
Valeriu Tabără - PD-L

Secretari:
Adrian Moisoiu -PRM
VasileMocanu -PSD

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, coordonează strategiile de
descentralizare şi importanţa acestora în gestionarea eficientă a administraţiei agricole.
În activitatea sa, comisia se ocupă cu probleme specifice în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei,
pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizării în agricultură; libera iniţiativă, forme
de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; activitatea societăţilor şi regiilor cu
capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi alimentaţie; servicii pentru agricultură, îmbunătăţiri funciare,
industrie alimentară şi silvicultură.
Comisia este formată din 25 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde un
parlamentar independent.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 60 iniţiative
legislative, finalizate fiind 28 de rapoarte. În această sesiune au fost finalizate 14 avize.
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 198 de
amendamente, toate fiind ale deputaţilor. Dintre acestea au fost admise un număr de 182 de amendamente, fiind
respinse 16 dintre ele.
Pe parcursul sesiunii parlamentare au fost dezbatute în fond următoarele iniţiative legislative, care au fost şi
promulgate:
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură (Legea nr. 126/2008)
• Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de CercetareDezvoltare Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în administrarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor (Legea nr. 124/2008)
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de
teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru
Universitatea "Transilvania" din Braşov în scopul construirii unui campus universitar (Legea nr. 119/2008)
• Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a
fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat (Legea nr. 80/2008)
Comisia a primit spre dezbatere 34 de memorii, din care 29 au fost soluţionate.

COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE
ŞI PROBLEMELE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Nicolae PĂUN - Minorităţi
Vicepreşedinţi:
Ion Sasu -PSD
AttilaVarga - UDMR

Secretari:
Ştefan Buciuta –Minorităţi

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, este preocupată în special cu
promovarea importanţei sociale, economice, politice şi civile a drepturilor omului în România ca stat membru al
Uniunii Europene.
Drepturile omului şi ale cetăţeanului, problemele minorităţilor, protejarea majorităţii drepturilor încadrate în
declaraţia universală a drepturilor omului, libertatea de conştiinţă, libertatea de exprimare, probleme legate de cultele
religioase, toate acestea sunt domenii ale vieţii sociale care reprezintă obiectul de activitate al comisiei parlamentare,
care vizează şi alinierea legislaţiei în aceste domenii la normele europene.
Comisia are în componenţă 16 membri, parlamentari ai grupurilor parlamentare, precum şi parlamentari
independenţi.
Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 14 iniţiative legislative.
S-au întocmit 3 rapoarte şi 43 de avize.
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse 69 de amendamente, 33 dintre acestea fiind
admise.
În sesiunea februarie-iunie 2008, printre iniţiativele legislative examinate în fond de către comisie sunt de
menţionat:
• Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a acestor date (PLx nr. 913/2007)
• Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi
greco-catolic din România (Plx nr. 368/2007)
• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor (Plx nr. 19/2008)
•
•
•

Comisia a avizat o serie de iniţiative legislative precum:
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Plx nr. 73/2008)
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene
(Plx nr. 76/2008)
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
(Plx nr. 43/2008)

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 84 de sesizări, din care 75 au fost soluţionate şi s-au
efectuat 20 de audienţe.

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,
AMENAJAREA TERITORIULUI
ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Relu FENECHIU— PNL
Vicepreşedinţi:
Mircea Duşa - PSD
Traian Constantin Igaş - PD-L

Secretari:
Seres Deneş - UDMR
Vasile Filip Soporan -PSD

Comisia de administraţie publică are ca domenii de activitate reglementări privind: autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; sisteme ecologice şi echilibru ecologic; calitatea aerului, apei, solului; protecţia florei, faunei şi aşezărilor umane; recuperarea zonelor deteriorate; tehnologii pentru controlul şi eliminarea
emisiilor poluante; gospodărirea apelor; amenajarea teritoriului; constructii etc.
Componenţa comisiei cuprinde 27 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare la care se adaugă
un parlamentar independent.
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 92 iniţiative
legislative. Au fost depuse 43 rapoarte şi 93 avize.
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 50 de
amendamente, fiind admise toate.
Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri legislative în vederea modificării
şi completării unor legi importante pentru reforma administraţiei din România, care au fost promulgate în această
sesiune :
• Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea
zăcămintelor de lignit (Legea nr.106/2008)
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului naţional
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.51/2006 (Legea nr. 214/2007)
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi (Legea nr.49/2008)
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor
posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (Legea nr.55/2008)
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea
persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a
deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007 (Legea nr. 21/2008)
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 39 de sesizări, 33 fiind soluţionate.

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Gheorghe BARBU - PD-L
Vicepreşedinţi:
Ion Mînzînă - PRM
Marian Sârbu - PSD

Secretari:
Kerekes Karoly - UDMR
Pavel Todoran - PSD

Comisia pentru muncă şi protecţie socială este una dintre comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor care
dezbate proiecte şi propuneri legislative şi propune plenului Camerei Deputaţilor reglementări ce vizează raporturile
individuale şi colective de muncă, statutul juridic al sindicatelor şi organizaţiilor patronale, legislaţia muncii şi
protecţiei sociale, politica pieţei forţei de muncă şi orice alte proiecte ce au ca obiect problematica muncii.
Comisia este alcătuită din 19 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare în funcţie de configuraţia
politică, inclusiv un parlamentar independent.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 132 de
iniţiative legislative, întocmindu-se 41 de rapoarte. De asemenea, au fost finalizate 19 avize.
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 152
amendamente, fiind admise un număr de 148 de amendamente şi respinse 4 amendamente.
Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru iniţiativele legislative care au fost înscrise pe ordinea de zi,
următoarele iniţiative fiind dezbătute în sesiunea aceasta:
• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea
clerului (PLx nr.38/2008)
• Propunere legislativă privind personalul Curţii Constituţionale (Plx nr. 264/2007)
• Propunere legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (Plx nr. 62/2008)
•

•

•
•

De asemenea, au fost promulgate următoarele iniţiative care au fost dezbătute în fond de către comisie:
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România (Legea nr.117/2008)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori
legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (Legea nr. 120/2008)
Au fost avizate o serie de iniţiative legislative precum:
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar
(Plx nr. 83/2008)
Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri privind diminuarea mortalităţii şi morbidităţii infantile
(Plx nr. 99/2008)
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 67 sesizări, 58 fiind soluţionate.

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Mircea IFRIM - PRM
Vicepreşedinţi:
Ovidiu Brînzan - PSD
Petru Movilă - PD-L

Secretari:
Renică Diaconescu - PNL
Ion Luchian - PNL

Comisia pentru sănătate şi familie, are ca principale activităţi din domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi al
asistenţei sanitare; forme de organizare a reţelei sanitare; problemele sociale ale familiei, mamei şi copilului,
bătrânilor şi handicapaţilor; probleme demografice etc., în contextul statutului de stat membru al Uniunii Europene.
Comisia este formată din 15 membri, conform configuraţiei politice, reprezentînd toate grupurile
parlamentare.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 33 iniţiative
legislative. S-au finalizat 11 rapoarte şi 23 avize.
Au fost depuse un număr de 131 amendamente, din care 84 ale comisiei şi 47 ale deputaţilor. Au fost
admise 129 de amendamente, 2 dintre ele fiind respinse.
•
•
•

•
•

•
•
•

Au fost promulgate sau sunt în procedură de promulgare următoarele legi dezbătute de către comisie:
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului (PLx nr. 232/2008)- la promulgare
Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (Legea nr. 123/2008)
Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de
sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea
utilizării lor terapeutice (Legea nr.37/2008)
Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (Legea nr. 76/2008)
Lege pentru completarea completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
(Legea nr. 74/2008)
Se află încă în procedură legislativă la comisie o serie de iniţiative legislative printre care:
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx nr. 427/2007)
Propunere legislativă privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia
se află la muncă în străinătate (Plx nr. 70/2008)
Propunere legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut (Plx nr. 851/2007)

Comisia a fost sesizată cu 236 de memorii şi scrisori, fiind soluţionate 223 dintre acestea.
În această sesiune, comisia a realizat o anchetă privind privatizarea SC Antibiotice SA Iaşi, urmînd a fi
redactat un raport ce va fi prezentat plenului Camerei Deputaţilor.

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ,
TINERET ŞI SPORT

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Petre POPEANGĂ - PRM
Vicepreşedinţi:
Petru Andea - PSD
Asztalos Ferenc - UDMR

Secretari:
Nicolae Bănicioiu - PSD
Mihai Radan - Minorităţi

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, are ca principală activitate coordonarea şi corelarea
calitativă a sistemului educaţional, participând la conturarea unei veritabile “politici educaţionale europene”.
Învăţământul de toate formele şi gradele sale, cercetarea ştiinţifică şi activitatea ştiinţifică, precum şi
protecţia proprietăţii intelectuale constituie obiectul de activitate al comisiei de învăţământ. De asemenea, comisia
are ca domeniu de activitate şi problemele tineretului şi ale sportului.
Comisia cuprinde 25 de membri, care reprezintă toate grupurile parlamentare.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 41 de iniţiative
legislative. Au fost întocmite întocmite 18 rapoarte şi 10 avize.
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 57 de
amendamente, toate fiind admise.
Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de iniţiative legislative extrem de importante pentru
învăţământul românesc:
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România (Legea nr.117/2008)
• Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (Legea nr. 123/2008)
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de
teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov în scopul construirii unui campus universitar (Legea nr. 119/2008)
• Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de
Cercetare-Dezvoltare Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în administrarea Ministerului Economiei şi
Finanţelor (Legea nr. 124/2008)
Comisia a examinat 34 de sesizări, 32 fiind soluţionate.

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE
INFORMARE ÎN MASĂ

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Cătălin MICULA - PNL
Vicepreşedinţi:
Rodica Nassar - PSD
Petre Străchinaru - PD-L

Secretari:
Dumitru Avram - PRM
Arpad-Francisc Marton - UDMR

Principalele obiective ale Uniunii Europene în domeniul culturii sunt:
- întărirea sentimentului de apartenenţă la o comunitate europeană, respectând în acelaşi timp diversitatea tradiţiilor
şi culturilor naţionale şi regionale;
- facilitarea accesului cetăţeanului european la cultură, ca factor al integrării sociale: dans, operă, pictură, sculptură,
fotografie, arhitectură, patrimoniu mobil şi imobil, audiovizual (televiziune, multimedia, ediţii electronice);
- contribuirea la consacrarea culturii europene în lume.
În condiţiile statutului de membru al Uniunii Europene, instituţiile de artă şi cultură, patrimoniul cultural
naţional, activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă constituie subiecte de discuţie şi reglementare în cadrul Comisiei pentru cultură, în vederea protejării şi susţinerii acestora, prin adoptarea actelor normative
ale Parlamentului.
Membrii care alcătuiesc această comisie sunt în număr de 23 şi reprezintă toate grupurile parlamentare. De
asemenea, din cadrul lor face parte şi doi deputaţi independenţi.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 22 iniţiative
legislative, fiind întocmite 6 rapoarte. Au fost, de asemenea, depuse 8 avize.
Deputaţii şi comisia au depus un număr de 70 amendamente, toate fiind admise.
Au fost examinate de către comisie şi s-au depus rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri legislative, în
vederea completării şi modificării unor legi importante:
• Proiectul Legii Arhivelor Naţionale ( PLx nr. 653/2004)
• Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (Plx nr. 45/2008)
• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber - profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România (Plx nr.784/2007)
În această sesiune a avut loc audierea preşedinţilor directori generali ai Societăţii Române de
Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, la solicitarea acestora, în legătură cu situaţia financiară
precară a celor două instituţii, cauzată de dificultăţile de colectare a taxei radio-tv. S-au făcut diferite propuneri în
legătură cu modalităţile de îmbunătăţire a situaţiei financiare, printre care creşterea taxei şi modificarea sistemului de
colectare. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au votat cu majoritate de voturi, disponibilitatea de susţinere a
celor două instituţii publice de radio şi televiziune şi programarea unei alte dezbateri asupra acestei probleme, în
vederea identificării soluţiilor optime.
De asemenea, în sesiunea februarie –iunie 2008, a avut loc o întâlnire cu doamna Mia De VITS, eurodeputat
belgian, membru al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi membru supleant în Comisia pentru
afaceri economice şi monetare din cadrul Parlamentului European. Au avut loc discuţii cu privire la unele puncte de
interes exprimate de oaspete: libertatea presei în România, situaţia minorităţilor, dezvoltarea relaţiilor culturale cu
state europene, schimburi culturale, localităţi înfrăţite etc.

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Sergiu ANDON - PC
Vicepreşedinţi:
Florin Iordache - PSD
Ioan Timiş - PNL

Secretari:
George Băeşu - PSD
Florina Ruxandra Jipa - PRM

Integrarea în structurile europene implică necesitatea aplicării integrale a legislaţiei europene în ordinea
juridică naţională.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi are ca domenii de activitate discutarea şi adoptarea de propuneri
în domeniul juridic, al constituţionalităţii proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, reglementări în domeniul
dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte
reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi.
Compusă din 28 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare, activitatea comisiei în sesiunea
ianuarie-iunie 2008, s-a constituit din dezbaterea pe fond a unui număr de 181 iniţiative legislative.
Au fost întocmite 87 rapoarte şi 306 avize.
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 359
amendamente, din care 347 au fost admise, iar 12 respinse.
Printre proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute de Comisia juridică în această sesiune pot fi
enumerate:
●
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi
completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi (PLx nr. 824/2006);
●
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială (PLx nr. 143/2008);
●
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul
dosar şi deconspirarea Securităţii (PLx nr. 112/2008);
●
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca poliţie politică (Plx nr. 4/2008);
●
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria
privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii
transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 (PLx nr. 44/2008);
●
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală (PLx nr. 818/2007);
Pe parcursul acestei sesiuni parlamentare s-a constituit o subcomisie pentru dezbaterea procedurii privind
urmărirea penală a deputatului Miron Mitrea. Formată din 7 raportori, desemnaţi de fiecare grup parlamentar, această
subcomisie a studiat dosarul şi a ascultat punctul de vedere al domnului deputat Miron Mitrea, precum şi punctul de
vedere al reprezentantului Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
A fost constituită, de asemenea, o subcomisie pentru monitorizarea hotârârilor CEDO.
Comisia juridică a formulat 8 puncte de vedere cu privire la solicitări ale Biroului permanent pentru
interpretarea juridică a unor texte de acte normative.
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 139 sesizări, 19 fiind soluţionate.

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Costică CANACHEU - PD-L
Vicepreşedinţi:
Marian Florian Săniuţă - PSD
Marcu Tudor - PRM

Secretari:
Eduard Raul Hellvig - PC
Adrian George Scutaru - PNL

Problemele privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională constituie domeniul de activitate al
Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care în contextul integrării euro-atlantice trebuie să
discute şi să propună spre adoptare propuneri în conformitate cu tratatele semnate de ţara noastră.
Integrarea ţării noastre în NATO constituie nu numai o garanţie politico-militară, ci presupune şi o mare
stabilitate şi securitate economică a ţărilor participante.
Comisia este alcătuită din 25 de membri, în funcţie de configuraţia politică, ce reprezintă toate grupurile
parlamentare, inclusiv un parlamentar independent.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 26 de iniţiative
legislative şi a întocmit 18 rapoarte şi au fost finalizate 17 avize.
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 18 amendamente, din care 13 au
fost ale deputaţilor, 5 ale comisiei. Toate amendamentele au fost admise.
Au fost dezbătute în această sesiune mai multe legi asupra cărora comisia de apărare a exprimat punctul său
de vedere prin emiterea de rapoarte:
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Legea nr. 115/2008);
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare (Legea nr. 14/2008)
• Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica
Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului,
criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 (PLx nr. 44/2008)
● Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2007 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază (PLx nr. 3/2008)
• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca poliţie politică (Plx nr. 4/2008)
• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
(Plx nr. 68/2008)
• Propunere legislativă privind reînfiinţarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza” (Plx nr. 50/2008)
Pe parcursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 28 sesizări, 14 fiind soluţionate.

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Ştefan GLĂVAN – PC
Vicepreşedinţi:
Mira Anca Victoria Mărculeţ Petrescu - PRM
Manuela Mitrea - PSD

Secretari:
Dumitru Bentu - PSD
Vasile Pruteanu - PD-L

Linia politicii externe a României, a fost mereu determinată de situaţia geopolitică. Politica externă este
focalizată asupra protejării intereselor sociale şi economice ale cetăţenilor români, precum şi a promovării şi
protejării intereselor economice, politice şi militare ale României, în concordanţă cu poziţia sa geostrategică. De asemenea, politica externă trebuie să ia în considerare participarea activă la construcţia instituţională şi culturală a Marii
Europe.
Problemele şi programele de politică externă ale României, dialogul bilateral cu comisiile similare ale
parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale, avizarea tratatelor, convenţiilor şi altor
instrumente internaţionale la care aderă România, precum şi audierea persoanelor propuse a fi ambasador în
străinătate, toate acestea formează obiectul de activitate a Comisiei de politică externă.
Comisia este formată din 21 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde inclusiv
parlamentari independenţi.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată cu 3 iniţiative legislative, fiind finalizat
1 raport şi 19 avize.
De asemenea comisia a avizat mai multe iniţiative legislative printre care:
• Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru
consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene ( Legea nr. 85/2008)
• Legea pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti la 10 septembie 2007 la Tratatul dintre România şi
Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
(Legea nr. 112/2008)
• Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica
Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului,
criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 (PLx nr. 44/2008)
• Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.150/1978 privind
administraţia muncii:rol, funcţii şi organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni
a Conferinţei generale a acesteia (PLx nr.104/2008)
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative nu au fost depuse amendamente.
Au fost audiaţi un număr de 3 candidaţi propuşi pentru acreditarea în calitate de ambasador la Misiunea
permanentă a României pe lângă Naţiunile Unite la New York, în Republica Turcia şi la Reprezentanţa permanentă a
României pe lângă Uniunea Europeană.
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 3 sesizări, toate fiind soluţionate.

COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR,
CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Tudor MOHORA - PSD
Vicepreşedinţi:
Radu Lambrino - PD– L
Horea Dorin Uioreanu - PNL

Secretari:
Mircea Costache - PRM
Mihail Sireţeanu - PSD

Comisia se ocupă de examinarea petiţiilor primite şi de cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petiţii şi
de efectuarea unor anchete asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera dispune aceasta ca urmare a
prezentării unei cereri în faţa Camerei Deputaţilor, conform regulamentului.
Alcătuită din 12 membri, comisia curpinde deputaţi din toate grupurile parlamentare, inclusiv un
parlamentar independent.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 au fost înregistrate un număr de 389 sesizări, din care au fost
soluţionate 140 şi un număr de 249 sunt în curs de soluţionare.
Comisia a procedat la audierea conducerii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, cu
privire politica pe care o duce faţă de creşterea preţului la gazele naturale şi energie electrică şi a influenţelor
acestora asupra facturilor la utilităţi. A participat la discuţii preşedintele acestei Autorităţi.
În cursul sesiunii parlamentare, au fost asigurate 72 de audienţe, Comisia desfăşurînd cercetări şi
investigaţii, procedînd şi la 2 deplasări în teritoriu.
Comisia prezintă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor rapoarte de activitate la sfârşitul fiecărei
sesiuni parlamentare. Raportul privind activitatea comisiei în semestrul al II lea al anului 2007 a fost dezbătut şi
aprobat în plenul Camerei Deputaţilor în luna martie 2008.

COMISIA PENTRU REGULAMENT

BIROUL COMISIEI :

Ioan BIVOLARU - PSD
PREŞEDINTE
Vicepreşedinte:
Timiş Ioan - PNL

Secretar:
Buda Daniel - PD-L

Interpretarea regulamentului, evidenţa şi regularitatea cutumelor parlamentare, elaborarea şi prezentarea de
propuneri Biroului permanent pentru modificarea regulamentului, studierea şi informarea operativă a Camerei şi a
Biroului permanent despre procedurile parlamentare din alte state sau alte adunări parlamentare paneuropene
constituie domeniul de activitate al acestei Comisii.
Comisia este formată din 7 membri, câte un reprezentant din fiecare grup parlamentar şi nu este sesizată cu
iniţiative legislative, neavînd atribuţii în desfăşurarea unor activităţi de control parlamentar.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a avut ca obiect de activitate dezbaterea
amendamentelor la proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor în
vederea întocmirii Raportului final, fiind analizate 384 de amendamente din care 369 au fost admise şi 15 respinse.
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 1 sesizare, aceasta fiind soluţionată.
Au fost aprobate prevederi cu privire la procedura de vot exprimat prin mijloace electronice sau prin ridicarea mâinii la adoptarea raportului sau a avizului întocmit de o comisia permanentă, au fost detaliate prevederile
articolului 58 cu privire la sinteza lucrărilor comisiilor permanente care se publică pe site-ul Camerei Deputaţilor şi
în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, au fost modificate prevederile articolului 59 punctul 6 privind atribuţiile Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, datorită faptului că membrii Comisiei pentru
Regulament au aprobat un amendament care propune înfiinţarea unei comisii permanente pentru protecţia mediului
şi ecologie etc.
Toate modificările şi completările dezbătute au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, de către membrii
prezenţi ai comisiei. Raportul a fost depus urmând a fi discutat în plenul Camerei Deputaţilor în luna septembrie.

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Varujan PAMBUCCIAN - MINORITĂŢI
Vicepreşedinţi:
Cristian Valeriu Buzea - PRM
Dan Nica - PSD

Secretar:
Valeriu Alexandru Ungureanu - PSD

Comisia are ca domeniu de activitate tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, alinierea la reglementările şi
standardele internaţionale din domeniu, proprietatea intelectuală.
Comisia este alătuită din 18 membri, 17 deputaţi ce reprezintă grupurile parlamentare şi un deputat
independent.
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2008 comisia a fost sesizată cu un număr de 4 iniţiative legislative.
Au fost întocmite 2 rapoarte şi 4 avize pentru următoarele iniţiative legislative:
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (PLx nr. 171/2007)
• Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a acestor date (PLx nr. 913/2007)
• Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învăţământul
(Plx nr.57/2008)
• Propunere legislativă privind votul electronic (Plx nr. 875/2007)
• Propunere legislativă privind modalitatea de semnare a documentelor oficiale (Plx nr. 233/2007)
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 52 amendamente, din care 21 a fost
ale deputaţilor, 31 ale comisiei. Jumătate dintre acestea au fost adminse.
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 1 sesizare, aceasta fiind soluţionată.
În data de 13 martie 2008 membrii comisiei împreună cu membrii Comisiei pentru afaceri europene şi
Comisiei economice, industrii şi servicii din Senatul României au participat la o întâlnire cu doamna Viviane
Reding, comisar european pentru societatea informaţională şi mass-media.
Printre subiectele abordate s-au aflat noul cadru de reglementare european, independenţa Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, implementarea directivei privind reţinerea
datelor de trafic în legislaţia naţională, drepturile de proprietate intelectuală în domeniul IT, proiectul NetCity şi
asigurarea dreptului de acces, reglementarea amplasării antenelor GSM şi partajarea accesului la infrastructură.
Comisia a contribuit, prin întâlnirile organizate împreună cu reprezentanţii instituţiilor interesate, la
întocmirea normelor metodologice de aplicare a Legii privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace
electronice (Legea nr.260/2007) şi a Legii privind arhivarea documentelor în formă electronică (Legea nr. 135/2007)
De asemenea, comisia a participat în această sesiune la organizarea Conferinţei Române pentru Aplicaţii
Spaţiale - CRAS 2008 - din perioada 19-20 martie 2008.

COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE
PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Minodora CLIVETI - PSD
Vicepreşedinţi:
Lia Ardelean - PC
Gheorghe Firczak - Minorităţi

Secretari:
Dan Horaţiu Buzatu - PNL
Ioan Aurel Rus - PRM

Comisia urmăreşte aplicarea prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România şi eliminarea oricăror forme de discriminare după
criteriul sexual, precum şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate.
Comisia este alcătuită din 13 membri, reprezentanţi ai grupurile parlamentare şi un parlamentar
independent.
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2008 comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 3 iniţiative
legislative şi au fost întocmite 29 de avize.
•
•
•
•
•

Cele mai importante iniţiative legislative dezbătute de către comisie în această sesiune au fost:
Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx nr. 772/2007)
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 (Plx nr.25/2008)
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
(Plx nr. 43/2008)
Propunere legislativă privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia
se află la muncă în străinătate (Plx nr. 70/2008)
Propunere legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (Plx nr. 62/2008)

Comisia a întregistrat în această sesiune audierea reprezentantului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de
Şanse privind Raportul de activitate pe anul 2007.
În contextul subreprezentării politice a femeilor şi în perspectiva alegerilor viitoare (locale, legislative şi
europene) pe care România le va avea, comisia a organizat alături de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse
(A.N.E.S.) şi Institutul Naţional Democratic (N.D.I.), la iniţiativa N.D.I, o dezbatere asupra modalităţilor concrete în
care se poate îmbunătăţi participarea politică a femeilor şi se pot pune în practică prevederile legislative existente, în
mod special ultimele modificări ale Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, republicată.
Prin această dezbatere, partenerii au dorit să creeze o punte de legătură între toţi factorii interesaţi în
domeniul creşterii participării politice a femeilor pentru a facilita buna cooperare dintre aceştia pentru implementarea
legislaţiei existente şi realizarea scopului comun: creşterea numărului de femei în poziţii de decizie la nivelul
partidelor politice şi în funcţii politice alese sau numite, la nivel local, naţional şi european.

COMISIA PERMANENTĂ
A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PRIVIND
STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR,
ORGANIZAREA FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Ioan TIMIŞ - deputat PNL
Vicepreşedinte:
Cristian Sorin Dumitrescu - deputat PSD

Secretar:
Kerekes Karoly - deputat UDMR

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost înfiinţată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 12 din 10 mai 2006.
Comisia este constituită din 9 membri din care 7 deputaţi şi 2 senatori şi are atribuţii strict şi expres reglementate, astfel:
- aplicarea unitară şi corectă a prevederilor statutare;
- corelarea prevederilor din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu regulamentele celor două
Camere ale Parlamentului;
- revizuirea şi elaborarea noului regulament al şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
- elaborarea de studii, programe şi efectuarea de schimburi cu comisii ale parlamentelor din alte state cu tradiţie democratică;
- dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, comunicare şi armonizare între activitatea europarlamentarilor
români şi membrii Camerei Deputaţilor şi Senatului;
- elaborarea, dezvoltarea şi derularea unor programe de pregătire pentru personalul comisiilor permanente şi al grupurilor parlamentare.
Pe parcursul sesiunii februarie –iunie 2008 comisia a finalizat 3 rapoarte şi 1 aviz.
La comisie au fost depuse 90 de amendamente, 81 dintre ele fiind admise.
De asemenea au fost primite 4 memorii, 1 din acestea fiind soluţionat.

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE
A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

BIROUL
COMISIEI :

PREŞEDINTE
Viorel HREBENCIUC - deputat PSD
Vicepreşedinţi:

Anca-Daniela Boagiu - deputat PD-L
BogdanPascu - deputat PC

Secretari:
Traian Dobre - deputat PNL
Vasile Puşcaş - deputat PSD

Comisia reprezintă Parlamentul României în relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile legii şi ale
regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului are următoarele competenţe:
• asigură exercitarea controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene;
• urmăreşte îndeplinirea de către România a prevederilor Tratatului de aderare a României şi Republicii Bulgaria la
Uniunea Europeană, în limita competenţelor sale;
• reprezintă Parlamentul României în relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile legii şi ale regulamentelor celor
două Camere ale Parlamentului;
• participă la dezbaterile privind viitorul construcţiei europene;
• informează Parlamentul României despre:
- principalele strategii şi politici ale Uniunii Europene, inclusiv aspectele constituţionale de revizuire a tratatelor;
- participarea Parlamentului României la formarea poziţiei naţionale pentru adoptarea deciziilor la nivelul Uniunii
Europene
Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României s-a constituit la 1 ianuarie 2007 prin
transformarea Comisiei pentru Integrare Europeană a cărei activitate a încetat odată cu aderarea României la
Uniunea Europeană.
Comisia îşi exercită mandatul pe durata valabilităţii Tratatului de aderare al României şi Republicii Bulgaria
la Uniunea Europeană.
Comisia este formată din 32 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare.
Au fost efectuate un număr de 8 audieri organizate sub forma unor sesiuni de informare pentru stabilirea
poziţiilor de negociere ale României în Consiliul UE sau de evaluare a participării României la Consiliul European.
De asemenea au fost analizate concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007 şi Strategia anuală
pentru anul 2008 a Comisiei Europene, privind politicile Uniunii Europene.

COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI
DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU EXERCITAREA
CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Radu STROE - senator PNL
Vicepreşedinte:
Verestoy Attila - senator UDMR

Secretar:
Ion Stan - deputat PSD

Comisia exercită controlul concret şi permanent asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii şi are
următoarele atribuţii:
a) verifică dacă în exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii în domeniul siguranţei naţionale,
sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte acte normative;
b) examinează cazurile în care s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor dispoziţii legale în
activitatea Serviciului Român de Informaţii şi se pronunţă asupra măsurilor ce se impun pentru restabilirea
legalitatii;
c) analizează şi cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională ale celor două Camere, sesizările cetăţenilor care se considera lezaţi în drepturile şi libertătile lor,
prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind siguranţa naţională; examinează şi solutionează celelalte plângeri
şi sesizări ce-i sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul Român de Informaţii;
d) audiază persoana propusă de Preşedintele României pentru funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii,
în legătura cu care prezintă un raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului;
e) examinează rapoartele prezentate Parlamentului, potrivit legii, de către directorul Serviciului Român de Informaţii
şi întocmeşte un raport propriu asupra acestora, pe care îl înaintează birourilor permanente ale celor două Camere;
f) examinează proiectele de buget pentru Serviciul Român de Informaţii şi prezintă comisiilor parlamentare de
specialitate observaţiile şi propunerile sale cu privire la alocaţiile bugetare;
g) controlează modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin bugetul de stat, precum şi constituirea şi
folosirea mijloacelor extrabugetare pentru Serviciul Român de Informaţii;
h) verifică modul de respectare a dispoziţiilor legale privind funcţionarea regiei autonome, a societăţilor comerciale
de producţie, instituţiilor sanitare şi asociaţiilor cu caracter cultural-sportiv din cadrul Serviciului Român de
Informaţii.
Constituită dintr-un număr de 9 membri, din care 5 deputaţi şi 4 senatori, aleşi în şedinţă comună a celor
două Camere, la propunerea birourilor permanente ale acestora, prin consultarea liderilor grupurilor parlamentare, cu
votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
Comisia a realizat un număr de 6 avize pentru cele 5 iniţiative legislative cu care a fost sesizată. Nu au fost
depuse amendamente.
Au fost realizate 16 audieri şi au fost efectuate 14 acţiuni de control.
S-au înregistrat 51 de memorii, din care 49 au fost soluţionate.
Comisia depune anual un raport de activitate ce se dezbate de plenul celor două Camere ale Parlamentului,
în şedinţă comună.

COMISIA SPECIALĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI
PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR
ASUPRA SERVICIULUI DE INFORMAŢII EXTERNE

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Cezar PREDA - deputat PD-L
Vicepreşedinte:
Vlase Petru Gabriel - deputat PSD

Secretar:
Eserghep Gelil - deputat PRM

Constituită dintr-un număr de 5 membri din care 3 deputaţi şi 2 senatori, Comisia are atribuţii specifice şi
prin urmare nu este sesizată în fond cu proiecte de legi şi cu propuneri legislative, excepţie făcând avizarea Legii
bugetului de stat, când se pronunţă asupra bugetului Serviciului de Informaţii Externe.
Comisia a fost sesizată cu avizarea a 5 iniţiative legislative privind siguranţa naţională a României.
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 23 amendamente, toate admise, din
care 3 au fost ale deputaţilor, iar 20 ale comisiei.
De asemenea comisia a fost sesizată cu un număr de 3 memorii din care 2 au fost soluţionate.
•
•
•

Pe parcursul sesiunii au fost realizate 3 acţiuni de control parlamentar privind:
analiza eficienţei în realizarea sarcinilor primite de la CSAT şi Oficiul pentru Informaţii Integrate în anul 2007;
evoluţia sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului şi a modului de funcţionare a Centrului de
Conducere Operativă Antiteroristă din perspectiva SIE;
evaluarea programului SIE vizînd responsabilităţile şi contribuţia instituţiei la efortul instituţional naţional de
pregătire a Summit-ului NATO care s-a desfăşurat în aprilie 2008.

Comisia depune anual un raport de activitate ce se dezbate de plenul celor două Camere ale Parlamentului,
în şedinţă comună.

COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR
DIN DECEMBRIE 1989

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Vasile Emilian CUTEAN- deputat PSD
Vicepreşedinţe:
Mihail Lupoi - senator PNL

Secretari:
Niculae Mircovici - deputat Minorităţi

Obiectul de activitate al Comisiei este în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004-legea recunoştinţei
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, care prevede că
această comisie avizează propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
privind preschimbarea certificatelor de revoluţionar, soluţionează contestaţiile şi avizează propunerile legislative ce
se referă la evenimentele din decembrie 1989.
Această comisie este constituită dintr-un număr de 11 membri din care 6 deputaţi şi 5 senatori.
Au fost înregistrate 670 sesizări în această sesiune şi au fost soluţionate 650 dintre acestea.
Au fost acordate 368 de avize în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar.

COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A CAMEREI
DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
PENTRU RELAŢIA CU UNESCO

BIROUL COMISIEI :

PREŞEDINTE
Mihai Adrian MĂLAIMARE - deputat PNL
Vicepreşedinţe:
Nedelcu Gabriela - deputat PSD
Străchinaru Petre - deputat PD-L

Secretari:
Firczac Gheorghe - deputat Minorităţi
Şerbănescu Verginia - senator PD-L

Comisia a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/19.03.2008 prin transformarea Grupului de
prietenie cu UNESCO în comisie permanentă comună. Comisia este formată din 19 membri, 14 deputaţi şi 5
senatori.
Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO are
următoarele atribuţii:
a) asigură legătură cu UNESCO şi cu organismele sale aflate pe teritoriul României;
b) monitorizează situaţia monumentelor înscrise pe lista UNESCO aflate pe teritoriul României şi face, în
consecinţă, propuneri factorilor de decizie implicaţi;
c) face propuneri pentru intrarea pe lista UNESCO a unor monumente aflate pe teritoriul României;
d) este consultată şi avizează proiectele de legi care privesc monumentele aflate pe lista UNESCO;
e) susţine acţiunile Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO;
f) facilitează contactul parlamentarilor români, membri ai comisiei, cu organismele similare ale parlamentelor
statelor europene.

COMISII PARLAMENTARE SPECIALE ŞI DE ANCHETĂ
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2008 şi-au desfăşurat activitatea, conform
prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor şi Senatului, un număr de 2 comisii speciale
comune cu Senatul şi 7 comisii de anchetă: 6 comisii comune cu Senatul şi 1 comisie a Camerei
Deputaţilor.
I. Comisiile comune speciale ale Camerei Deputaţilor şi Senatului:
Camera Deputaţilor şi Senatul pot constitui comisii speciale pentru avizarea unor acte
legislative complexe sau pentru elaborarea unor propuneri legislative. Comisiile parlamentare
speciale constituite au acelaşi statut ca şi comisiile permanente. Membrii comisiilor speciale îşi
păstrează şi calitatea de membru al comisiilor permanente.
1. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii
legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui
României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea
campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor
Comisia a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 7/10.05.2006 având ca obiect
de activitate elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale,
finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor. În prezent, Comisia
este constituită din 19 membri, astfel: 17 membri din toate grupurile parlamentare din
cele două Camere, la care se adaugă un reprezentant al Guvernului României, domnul
Dobre Victor Paul şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente, doamna Pătru
Ana Maria. Comisia este condusă de domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (PNL);
termenul de depunere al raportului prevăzut la art.4 din Hotărârea Parlamentului
nr.7/2006 se prelungeşte până la 31 iulie 2008, conform Hotărârii Parlamentului
nr.2/2008.
2. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul
execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005 – este abilitată conform HP nr.
35/2007, să exercite controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005.
Comisia este alcătuită în prezent din 6 parlamentari. Înfiinţată iniţial pentru controlul
execuţiei bugetului pe anul 2003, activitatea comisiei a fost prelungită şi în vederea
efectuării controlului bugetar pe anul 2005. Această comisie a depus raportul la Birourile
Permanente în data de 28.09.2007, dar nu a fost încă discutat în plenul Camerelor reunite.

II. Comisii de anchetă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului:
Camera Deputaţilor şi Senatul pot hotărî iniţierea unor anchete parlamentare, în
condiţiile în care se consideră necesară clarificarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-au produs
evenimente sau au avut loc acţiuni cu efecte negative, precum şi stabilirea concluziilor,
răspunderilor şi măsurilor ce se impun.
1. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la
conturile lui Nicolae Ceauşescu – înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr.
39/26.10.2006 are ca obiectiv investigarea şi clarificarea referitoare la conturile lui
Nicolae Ceauşescu. Este alcătuită din patru membri: trei senatori (PSD, PC, UDMR) şi
un deputat (PRM). Membrii comisiei trebuie să deţină în acest caz certificate ORNISS.
Conform Hotărârii Parlamentului nr. 89/2007, termenul de depunere a raportului prevăzut
la art. 5 din Hotărârea Parlamentului nr.39/2006 a fost prelungit până la data de 30 iunie
2008.
2. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la
activitatea ICE Dunărea – înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 40/26.10.2006 are
ca obiectiv stabilirea adevărului cu privire la activitatea ICE Dunărea. Este alcătuită din
cinci membri: trei senatori (PD-L, PRM, UDMR) şi doi deputaţi (PC, PSD). Termenul de
depunere a raportului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului nr.40/2006 a fost
prelungit până la data de 31 octombrie 2008.
3. Comisia comună parlamentară de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu
privire la interceptarea comunicaţiilor – înfiinţată la data de 24.04.2007 prin
Hotărârea Parlamentului nr. 26, comisia are ca obiectiv lămurirea unor informaţii cu
privire la activitatea de interceptare a comunicaţiilor. Ea este alcătuită din 14 membri:
şase senatori (PSD, PRM, PNL, PD-L, UDMR) şi opt deputaţi (PRM, PNL, PD-L, PC,
minorităţi‚ PSD). Termenul de depunere a raportului a fost prelungit până la data de
30 septembrie 2008.
4. Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea Societăţii Române de
Televiziune – înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 64/12.09.2007 are ca obiectiv
verificarea respectării obligaţiilor legale de obiectivitate şi echidistanţă politică în toate
emisiunile postului de televiziune public; identificarea cauzelor pentru care Societăţii
Române de Televiziune a pierdut difuzarea meciurilor de fotbal din liga I; verificarea
politicii salariale şi a proporţiei dintre angajaţii instituţiei şi colaboratorii externi şi
verificarea activităţii financiar contabile a Societăţii Române de Televiziune, a modului în
care s-au cheltuit banii publici şi s-a respectat legalitatea. Este alcătuită din 15 membri:
cinci senatori (PNL, PSD, PD-L, PRM) şi 10 deputaţi (minorităţi, PNL, PSD, PD-L,
UDMR, PRM, PC). Conform Hotărârii Parlamentului nr. 3/2008 termenul de depunere al
raportului a fost prelungit până la data de 30 aprilie 2008.
5. Comisia comună de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind cazul
«Parcul Bordei» – înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/19.03.2008 şi a avut ca
obiectiv analiza situaţiei juridice a terenului în cauză, a dreptului de proprietate şi de
administrare a acestuia, precum şi a modului de încadrare a lui în diferite categorii de
proprietate şi de folosinţă. Comisia a evaluat şi condiţiile în care s-a realizat trecerea

terenului din domeniul public al statului în domeniul privat şi dacă aceste operaţiuni au
fost făcute cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data efectuării lor. Comisia a
anchetat şi impactul asupra mediului înconjurător al defrişărilor, ca şi temeiul legal al
efectuării acestora. Este alcătuită din 15 membri: patru senatori (PC, PSD, PRM) şi 11
deputaţi PSD, UDMR, PD-L, PNL, minorităţi, PRM). Termenul de depunere a raportului
final este data de 31 mai 2008.
6. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea şi clarificarea modului în
care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obţinute
din privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art.44 alin.(2)
din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată – înfiinţată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 52/20.06.2007. Este alcătuită din 15 membri: 4 senatori (PRM, PSD,
PNL) şi 11 deputaţi (PC, PSD, PNL, PD-L, UDMR, PRM, minorităţi). Comisia a depus
raportul, acesta urmînd să fie dezbătut în cursul lunii septembrie în şedinţa comună.

III. Comisii de anchetă ale Camerei Deputaţilor
1. Comisia de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea unor aspecte
referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi - înfiinţată
prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.15 /13.05.2008 are ca obiective: verificarea
legalităţii deciziilor adoptate de către membrii conducerii Curţii de Conturi în cadrul
şedinţelor de judecată; analizarea situaţiei în care unii membri din conducerea Curţii de
Conturi se constiuie în instanţe şi judecă litigiile financiare, deşi prin constituţia
României, revizuită în anul 2003, instanţele Curţii de Conturi au fost desfiinţate;
verificarea modului în care aceştia se substituie ca magistraţi şi nu au un temei legal
pentru a desfăşura această activitate; verificarea implicaţiilor survenite în urma adoptării
de către membrii conducerii Curţii de Conturi a hotărârilor luate în cadrul şedinţelor de
judecată; verificarea legalităţii însuşiriide către conducerea Curţii de Conturi a sumelor
de bani sub forma sporurilor de magistrat şi a celorlalte avantaje de care aceştia au
beneficiat. Comisia de anchetă este alcătuită din 9 membri, aparţinând tuturor grupurilor
parlamentare din Camera Deputaţilor. Termenul de depundere a raportului final la Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor a fost prelungit până la data de 30 septembrie 2008.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
(sesiunea februarie – iunie 2008)

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 21
şedinţe.
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a
asigurat pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei
Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa.

Hotărâri ale Biroului permanent:
Au fost adoptate 6 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc,
printre altele, stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi
chestorilor Camerei Deputaţilor, măsurile organizatorice pentru desfăşurarea
în bune condiţii a Summitului NATO Bucureşti, stabilirea baremurilor de
cheltuieli pentru acţiuni de protocol, lista funcţiilor din cadrul Camerei
Deputaţilor care presupun accesul la informaţii clasificate, pe niveluri de
secretizare.

II. Comitetului liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în
21 şedinţe.
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, Comitetul
liderilor grupurilor parlamentare a discutat şi aprobat programul de lucru şi
ordinea de zi a şedinţelor Camerei Deputaţilor.
Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a discutat şi, în unele
cazuri a aprobat, cererile Guvernului, propunerile Biroului permanent sau ale
unor grupuri parlamentare de adoptare a unor proiecte de legi sau propuneri
legislative în procedură de urgenţă.
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 5 şedinţe
comune cu Biroul permanent al Senatului. În data de 28 ianuarie 2008,
Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor au fost convocate în şedinţă
comună pentru stabilirea priorităţilor legislative pentru sesiunea parlamentară
februarie – iunie 2008, precum şi pentru analizarea procedurii legislative cu
privire la reexaminarea Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului
în vederea punerii de acord cu Decizia Curţii Constituţionale României
nr.1177 din 12.12.2007. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri
permanente au fost stabilite proiectele ordinii de zi şi ale programului de lucru
pentru şedinţele comune ale celor două Camere ale Parlamentului.

De asemenea, au fost discutate, printre altele:
• Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de
modificarea a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului
de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, la 13
decembrie 2007
• adoptarea unei declaraţii a Parlamentului României referitoare la
proclamarea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo
• constituirea unei Comisii parlamentare comune a Senatului şi
Camerei Deputaţilor pentru relaţia cu UNESCO
• constituirea unei Comisii comune de anchetă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului privind cazul „Parcul Bordei”
• constituirea unor noi grupuri parlamentare de prietenie cu alte
state şi modificarea componenţei nominale unora dintre cele deja
constituite
• rapoarte de activitate ale unor autorităţi publice şi instituţii aflate
sub controlul Parlamentului.
IV. În această sesiune ordinară a fost depusă o moţiune simplă :
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HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2008

1.

H.C.D nr.1/04-02-2008
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

2.

H.C.D nr.2/05-02-2008
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat

3.

H.C.D nr.3/05-02-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

4.

H.C.D nr.4/05-02-2008
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat

5.

H.C.D nr.5/11-02-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

6.

H.C.D nr.6/12-02-2008
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor

7.

H.C.D nr.7/12-02-2008
HOTĂRÂRE privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor

8.

H.C.D nr.8/18-02-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

9.

H.C.D nr.9/21-02-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

10. H.C.D nr.10/03-03-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
11. H.C.D nr.11/04-03-2008
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru sănătate şi familie a unei
anchete cu privire la modul de privatizare a Societăţii Comerciale ”Antibiotice” - S.A. Iaşi
12. H.C.D nr.12/10-03-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
13. H.C.D nr.13/17-03-2008
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare a unei anchete cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică
monopolistă practicate de supermarketuri
14. H.C.D nr.14/18-03-2008
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
15. H.C.D nr.15/13-05-2008
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea
unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2008

1.

H.P. nr.1/19-03-2008
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru relaţia cu UNESCO

2.

H.P. nr.2/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind
constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii
legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României,
alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi
alegerea europarlamentarilor, cu modificările ulterioare

3.

H.P. nr.3/19-03-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 64/2007 pentru
constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de
Televiziune

4.

H.P. nr.4/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei comune de anchetă a Camerei Deputaţilor şi
Senatului privind cazul "Parcul Bordei"

5.

H.P. nr.5/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind
constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

6.

H.P. nr.6/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Francofoniei

7.

H.P. nr.7/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei

8.

H.P. nr.8/19-03-2008
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României 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

9.

H.P. nr.9/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

10. H.P. nr.10/19-03-2008
HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului membrilor Curţii de Conturi
11. H.P. nr.11/19-03-2008
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea
Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR
pe grupuri parlamentare
la data de 20 iunie 2008
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate / cu răspuns

1.

PSD

26

130

102

2.

PNL

18

142

115

3.

PD-L

39

385

354

4.

PRM

7

22

20

5.

UDMR

11

30

26

6.

PC

4

60

54

7.

MINORITĂŢI NAŢIONALE

2

3

3

8.

INDEPENDENŢI

4

119

104

TOTAL GENERAL

111

891

778

SITUAŢIA INTERPELĂRILOR
pe grupuri parlamentare
la data de 20 iunie 2008
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

1.

PSD

41

176

163

2.

PNL

3

5

5

3.

PD-L

32

210

193

4.

PRM

13

62

59

5.

UDMR

1

1

1

6.

PC

9

46

44

6

16

15

INDEPENDENŢI

2

52

46

TOTAL GENERAL

107

568

526

7.
8.

MINORITĂŢI NAŢIONALE

1

Interpelări
adresate / cu răspuns

SITUAŢIA DECLARAŢIILOR POLITICE
pe grupuri parlamentare
la data de 20 iunie 2008

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe

Nr. declaraţii
politice

1.

PSD

37

13

169

2.

PNL

29

13

140

3.

PD-L

42

13

183

4.

PRM

15

13

69

5.

UDMR

7

13

28

6.

PC

9

13

77

7.

MINORITĂŢI NAŢIONALE

10

13

37

8.

INDEPENDENŢI

2

13

15

TOTAL GENERAL

151

13

718

2

