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În prima sesiune a anului 2009, la Camera Deputaţilor au fost 
dezbătute 631 iniţiative legislative, din totalul de 879 aflate în procedură 
legislativă în această sesiune (Anexa nr.1). Dintre acestea  
171 iniţiative legislative au făcut parte din Programul legislativ prioritar al 
Guvernului (Anexa nr.5). 

Din totalul de 631 iniţiative legislative dezbătute în plenul 
Camerei Deputaţilor în această sesiune, pentru 554 Camera Deputaţilor a 
fost Cameră decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
44 şedinţe în plenul Camerei şi 14 şedinţe comune cu Senatul, au fost 
votate 631 iniţiative legislative, din care 298 au fost adoptate celelalte fiind 
respinse. De asemenea, au fost adoptate 32 hotărâri ale Camerei 
Deputaţilor şi 26 hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 25 iunie a.c., în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 253 proiecte de legi şi propuneri legislative, din 
care 21 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei,  
şi 224 la comisiile permanente. (În Anexa nr.4 sunt enumerate principalele 
iniţiative legislative adoptate de Camera Deputaţilor în această sesiune.) 

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea   
februarie – iunie 2009, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 
1072 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr de 134 
deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 749, 
reprezentând 69,86% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a 
fost de 606, din care la 458 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 75,57%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de 
actualitate, numărul acestora a fost de 1323, desfăşurate pe parcursul a 20 
şedinţe. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie – iunie  2009, au fost 
depuse 5 moţiuni simple: „Educaţia sub cenzura Ecaterinei Andronescu - 
istoria se repetă”(semnată de 63 deputaţi), „Educaţia sub cenzura 
Ecaterinei Andronescu - istoria se repetă” (semnată de 59 deputaţi) 
„Dumneavoastră aţi promis, noi plătim. Spuneţi-ne adevărul!”, 
„Agricultura şi dezvoltarea rurală - spre dezastru”, „Noul FSN a trântit 
cercetării româneşti uşa în nas”, respinse şi o moţiune de cenzură “Marea 
păcăleală PDL-PSD”, respinsă. 
 

                                                 
*)  situaţia cuprinde datele până la 30 iunie 2009. 



             Anexa nr.1 
 

 
SITUAŢIA 

INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 
LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunea  februarie – iunie 2009 
(Date existente la 30 iunie 2009) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 879  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie - iunie 528

– înregistrate în cursul sesiunii februarie – iunie  351
 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                 554
631

– votate  631
             din care: - înaintate la Senat        28 
                            - în procedura de promulgare   45 
                            - promulgate* 228 
                            - respinse definitiv 330 
– la vot final 0
 
2) Se află în proces legislativ 253
a) pe ordinea de zi 21
b) la comisii  224
c) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

8

 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 3  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 3
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 0

 
4) Desesizări 2

 
5) Amânate pentru sesiunea următoare 3

 

6) Retrase de iniţiatori 4

 
       cele 631 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                        273 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
            199  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
              18 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    56  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                        358 propuneri legislative (dintre care 3 propuneri au devenit legi) 
 .                              

* În anul 2009 au fost promulgate 246 legi; 18 dintre ele provin din iniţiativele legislative dezbătute 
şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2008, iar 228 provin din iniţiativele 
legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2009. 
    
    



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea  februarie - iunie 2009

227

330

46

28

28 - înaintate la Senat

46 - în procedura de promulgare

227 - promulgate

330 - respinse definitiv



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea  februarie - iunie 2009

- grupate pe categorii -

18
56

358

199

199 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

18 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

56 proiecte de legi iniţiate de Guvern

358 propuneri legislative



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ 
la sfârşitul sesiunii parlamentare februarie - iunie 2009

8

224

21

21 - pe ordinea de zi

224 - la comisii

8 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau
pentru puncte de vedere Guvern



    Anexa nr.2 

 
 

Numărul legilor promulgate în perioada                     
iunie 1990 – iunie 2009* 

(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 – decembrie 2008                          1627 
 
Legislatura a VI-a, decembrie 2008 – iunie 2009                            246 
 
 
 

ANI 1990 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

NR.LEGI 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 

 
 
 

ANI 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 2009 

NR.LEGI 233 796 683 609 553 415 517 388 307 246 
 
 

Numărul proiectelor de legi şi al propunerilor legislative  
dezbătute şi adoptate de Camera Deputaţilor 

în perioada iunie 1990 – iunie 2009* 
(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 – decembrie 2008                                              1821 
 
Legislatura a VI-a, decembrie 2008 – iunie 2009                                    298 
                                  
 
* Date existente la 30 iunie 2009 



Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – iunie 2009

542

926

2641

245

1627

233

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, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - iunie 2009

,



Anexa nr.3 

Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2009  

Dezbateri privind controlul 
parlamentar 

Sesiunea Luna 
Zile cu 
şedinţe 

Număr de 
şedinţe 

Ore de 
şedinţă 

Dezbateri
legislative întrebări şi 

interpelări 
declaraţii
politice 

moţiuni
simple 

Februarie  9 9 19h53 14h45 1h15 3h51 - 

Martie  10 10 30h41 21h55 1h48 5h57 1h00 

Aprilie  8 8 18h48 10h50 0h22 4h53 2h41 

Mai  8 9 24h01 14h37 1h01 5h50 2h32 

Iunie  8 8 22h53 15h08 1h27 4h00 2h17 

Sesiunea 
februarie-iunie 

Total: 43 44 116h18 77h17 5h56 24h32 8h32 

Total general: 43 44 116h18 77h17 5h56 24h32 8h32 

 

Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2009 

Dezbateri privind 
controlul 

parlamentar 
Sesiunea Luna 

Zile cu 
şedinţe 

Număr 
de 

şedinţe 

Ore de 
şedinţă

Dezbateri 
pe 

buget - 
inclusiv 

modificare 
buget 

Alte 
dezbateri
legislative

Şedinţe 
festive, 

mesaje ale 
Preşedintelui 

României 
autorităţi 
publice 

moţiuni 
de 

cenzură

Februarie  5 5 43h48 41h30 0h34 - 1h43 - 

Martie  2 2 3h01 - 0h28 2h29 0h02 - 

Aprilie  2 2 3h57 1h21 2h03 0h31 - - 

Mai  2 2 5h10 - 0h06 - - 5h03 

Iunie  2 3 2h42 - 2h42 - - - 

Sesiunea 
februarie-
iunie 

Total: 13 14 58h39 42h51 8h57 3h01 1h46 5h03 

Total general: 13 14 58h39 42h51 8h57 3h01 1h46 5h03 

 

 



  *Anexa   reflectă situaţia   existentă la data de 30 iunie 2009  
 

 

Anexa nr.4 
 
 
                                                          

EXEMPLE DE LEGI ADOPTATE 
ÎN SESIUNEA  FEBRUARIE  – IUNIE  2009 

  PE DOMENII DE ACTIVITATE 
 
Nr.
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
1. Legea bugetului de stat pe anul 2009 

(PL - x 44/2009 )     
Legea nr. 18  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.121 din 27 februarie  2009 

2. Legea  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2009  
(PL - x 45/2009)     

Legea nr. 19  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.122 din 27 februarie  2009 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi 
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 
necorespunzător       
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 28/2009 )         

Legea nr. 40 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 168  din 18 martie  2009 
 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea 
Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea 
semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti 
la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între 
Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi 
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galaţi, la 
Contractul de Finanţare dintre România, Banca 
Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă” 
Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi pentru 
finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului 
Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002 
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 10/2009)  

Legea nr. 104 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 265 din  23 aprilie 2009 
 



5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2007 privind modul de 
alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 
cofinanţării alocate de la  bugetul de stat, inclusiv din 
Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor 
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  
(PL- x 27/2009 )  

Legea nr. 48  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  190 din  26   martie 2009 
 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr.204/2008 pentru modificarea art.III 
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind 
unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
sociale  
 (PL- x 106/2009  ) 

Legea nr. 79 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  230 din  8  aprilie  2009 
 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.157/2008 pentru reglementarea unor 
măsuri privind datoria publică în scopul aplicării 
art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 121/2009 ) 

Legea nr. 89/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 246 din  14 aprilie 2009 
 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general  
(PL- x 602/2008)   

Legea nr. 68 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  225 din  7  aprilie  2009 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.49/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 
privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat, precum şi la 
regiile autonome   
(PL- x 435/2008)    

Legea nr. 87  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 246 din 14  aprilie 2009 
 

10. Lege privind instituţiile financiare nebancare 
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 26/2009)  

Legea nr. 93  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 259 din  21 aprilie 2009 

 
 
 
 



11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2008 privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul datoriei publice externe 
pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau 
recuperate de la beneficiari în conturile aferente 
împrumuturilor   

((Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 29/2009)   

Legea nr. 99  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.246  din 14  aprilie 2009 
 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.188/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României  de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 126/2009 )  

Legea nr.  134   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 299 din   7 mai 2009 
 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.205 /2008 privind  plata costurilor 
naţionale de participare la proiectele din cadrul 
Programului de cooperare tehnică cu Agenţia 
Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 128/2009)   

Legea nr. 142 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 307   din  11 mai 2009 
 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul 
de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi 
finalizarea proiectelor PHARE  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 123/2009 )  

Legea nr.  132  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.299  din   7 mai 2009 
 

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.169/2008 privind majorarea 
contribuţiei României la realizarea investiţiilor 
finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin 
Acordul de împrumut pentru finanţarea”Proiectului de 
modernizare a reţelei energetice feroviare”  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 124/2009 ) 

Legea nr. 141 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  307  din 11  mai 2009 
 

 
 
 
 



16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2008 pentru  asigurarea de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 
Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 
aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 
programelor privind combaterea HIV/SIDA şi 
tuberculozei în România, implementate de Fundaţia 
Romanian Angel Appeal  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 50/2009) 

Legea nr.  129  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  294 din  6 mai 2009 
 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 
privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării 
de autoturisme  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 55/2009  ) 

Legea nr. 147 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 303 din 8  mai 2009 
 

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din 
Ordonanţa Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea 
şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 113/2009  ) 

Legea nr. 146 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.   303 din  8 mai 2009 
 

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin.(19) 
al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de 
asigurare şi supravegherea asigurărilor  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 10/2008  ) 

Legea nr. 162 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  322  din 14   mai 2009 
 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) 
lit.i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul 
de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a 
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 
Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor 
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 140/2009 )  

Legea nr.   126  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.294  din  6 mai 2009 
 



21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind 
modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a 
contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în 
gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană”           
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 120/2009  ) 

Legea nr. 169 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.321    din 14  mai 2009 
 

22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea 
veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate 
integral din venituri extrabugetare  
(PL- x 114/2009)   

Legea nr. 138 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 311   din  12 mai 2009 
 

23. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii 
de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire 
instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru 
care România are calitatea de donator de asistenţă 
tehnică           
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 168/2009  ) 

Legea nr. 168 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.321    din 14   mai 2009 
 

24. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2008  pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală  
(Prioritate legislativă) 

(PL-x 227/2008)    

Legea nr. 194 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 365 din 1 iunie  2009 
 

25. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.21/2009 privind acordarea unui 
împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul 
refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria 
Statului în anul 2004   
(PL-x 221/2009)    

Legea nr. 225  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 395 din 11   iunie  2009 
 

26. 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 
(PL-x 36/2008 ) 

la promulgare 



27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului  
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 253/2009)   

la promulgare 

28. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.223/2008  privind  unele măsuri de 
reducere a unor  cheltuieli bugetare  
(PL - x 194/2009)   

la promulgare 

29. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru 
Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de 
Stat şi Particular Acreditate  
(PL - x 159/2009 )  

la promulgare 

    B.   Domeniul  juridic: 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art.13 din 
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 
36/1995  
(PL- x 80/2008)     

Legea nr. 9  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.105 din 20 februarie  2009 
 

2. Lege pentru ratificarea Protocolului Opţional la 
Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 
adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat 
de România la 24 septembrie 2003 
(PL- x 640/2008)   

Legea nr. 109  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.300  din 7  mai 2009 
 

3. Lege pentru  ratificarea Protocolului adiţional la 
Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea 
informatică referitor la incriminarea actelor de  natură 
rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor 
informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 
ianuarie 2003  
(PL- x  637/2008  ) 

Legea nr. 105  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 278 din 28  aprilie 2009 
 

4. 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  
(PL- x 862/2007)   

Legea nr. 37  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  182 din 24 martie  2009 
 



5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic 
al adopţiei                    
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 668/2008) 

Legea nr. 49 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.190 din 26  martie 2009 
 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri 
pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul 
justiţiei   
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 653/2008) 

Legea nr. 76/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.231 din 8 aprilie 2009 
 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei 
supravegherii executării obligaţiei minorului de a 
presta o activitate neremunerată într-o instituţie de 
interes public, prevăzută la art.103 alin. 3 lit.c) din 
Codul penal   
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 658/2008) 

Legea nr. 75 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.231 din 8 aprilie 2009 
 

8. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art.3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul 
judiciar                     
(PL- x 654/2008)   

Legea nr. 49 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.190 din 26  martie 2009 
 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.187/2008 pentru  modificarea şi 
completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 
România  
(PL- x 104/2009 )  

Legea nr. 85  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 246  din 14  aprilie 2009 
 

10. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale  
(PL- x 665/2008 )  

Legea nr. 91 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 246 din 14  aprilie 2009 
 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.147/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 119/2009 )  

Legea nr. 171 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 321   din 14  mai 2009 
 



12. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.216/2008 pentru   modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar  
(PL- x 150/2009 )  

Legea nr. 172 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 321   din 14  mai 2009 
 

13. Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii 
de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară   
(Pl - x 530/2006  ) 

Legea nr. 178 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 335   din 20  mai 2009 
 

14. Lege privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora,  pronunţate  
în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989   
(Prioritate legislativă) 

(PL- x 400/2008) 

Legea nr.  221 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.396 din 11  iunie  2009 
 

15. Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr. 341/2004  
(Prioritate legislativă) 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL- x 205/2008/2009)    

Legea nr. 184/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 362   din  29 mai 2009 
 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 202/1998 privind  organizarea Monitorului Oficial 
al României            
(PL- x 689/2008)   

Legea nr. 224  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 389 din  9   iunie  2009 
 

17. 
 

Lege privind modificarea art. 453 alin.   (1) lit. a) din 
Codul de procedură penală  
(PL- x 217/2009) 

Legea nr. 195/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.365  din 1 iunie 2009 
 

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.131 din 
Legea recunoştinţei faţă de eroii –martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-
au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr. 341/2004  
(PL- x 148/2009) 

Legea nr. 235  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.405 din   15  iunie  2009 
 



19. Lege  privind Codul civil  
  (PL. - x 305/2009) 

 

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

20. Lege privind Codul penal  
  (PL. - x 304/2009) 

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.16/2009 privind abrogarea art. II din 
Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii  
(PL - x 246/2009 ) 

la promulgare 

22. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe  
(PL - x 308/2009)   

la promulgare 

 C. Domeniul   învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România  
(PL- x 673/2008 ) 

Legea nr.241  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.445 din 29 iunie   2009 
 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000 
(PL- x 84/2008  ) 

Legea nr. 34  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.163 din 17 martie  2009 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr. 
128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
referitoare la normarea activităţilor didactice şi de 
cercetare  din învăţământul universitar de masterat şi 
din învăţământul universitar de doctorat 
(PL- x 8/2009  ) 

Legea nr. 119  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.285  din  30 aprilie 2009 
 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2008 pentru  modificarea Legii nr. 
17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili 
de performanţă înaltă 
(PL- x 3/2009 )  

Legea nr. 189/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.371 din 2   iunie  2009 
 
 



5. Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii 
Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi 
Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi 
mijloace extrabugetare  
(PL- x 669/2008) 

Legea nr. 59  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.227 din 7 aprilie  2009 
 

6. Proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.181/2008 pentru  modificarea 
şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002  
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 11/2009) 

la Senat –înscris pe  ordinea 
de zi 
 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din  România  
(Prioritate legislativă  ) 
(Pl - x  714/2008) 

Legea nr. 128   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.300  din   7 mai  2009 
 

8. Lege pentru  completarea art. 8 din Legea bibliotecilor 
nr. 334/2002  
(PL- x 270/2008 ) 

Legea nr. 156 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  326  din  15 mai 2009 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 142/2009 )  

Legea nr.   122 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 300 din 7 mai 2009 
 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 privind înfiinţarea 
Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare  
(PL- x 155/2009)   

Legea nr.202  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.391 din 10   iunie  2009 
 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din 
Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional  
(Prioritate legislativă) 

(PL- x 130/2009) 

Legea nr.220  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 396 din 11     iunie  2009 
 

12. Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a 
Afacerilor din municipiul Bucureşti 
(PL- x 657/2007) 

la promulgare 



13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.189/2008 privind managementul 
instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 
colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 
culturale de drept public   
(Prioritate legislativă) 

(PL- x 196/2009) 

la promulgare  

14. Lege privind înfiinţarea Universităţii  Financiar – 
Bancare  din municipiul Bucureşti    
(PL - x 565/2007 )     

la promulgare 

 D. Domeniul  drepturile omului, culte ,problemele 
minorităţilor naţionale  şi egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 

 

 1. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2008 privind implementarea 
principiului egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii 
şi furnizarea de bunuri şi servicii  
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 489/2008) 

Legea nr. 62  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.229 din 8 aprilie  2009 
 

 2. Lege  privind înfiinţarea Institutului Cultural al 
Tătarilor din România ”Sebat Husein”  
(PL- x 68/2009  ) 

Legea nr. 97  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.246 din 14 aprilie  2009 
 

 E. Domeniul  industrie  şi servicii : 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte 
normative privind transportul naval 
(PL- x 540/2008)   

Legea nr. 42 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 171 din  19 martie    2009 
 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului  de 
utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România  
(Prioritate legislativă  )  
(PL-x 117/2008  )  

Legea nr. 61  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  233 din   8 aprilie  2009 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea 
condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi 
electrice de termoficare aflate în proprietatea 
consiliilor judeţene sau locale  
(PL- x 358/2008 )  

Legea nr. 86  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 246 din 14  aprilie 2009 
 



4. Lege privind  auditul de securitate în domeniul aviaţiei 
civile  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 401/2008 )  

Legea nr. 94  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  250 din  15 aprilie 2009 
 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor 
suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu 
venituri reduse, care utilizează gaze  naturale pentru 
încălzirea locuinţei  
(PL- x 290/2008)    

Legea nr. 131   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 299 din  7 mai 2009 
 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor 
electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii 
rutiere     
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 781/2007 )  

Legea nr. 157 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  323  din 14  mai 2009 
 

7. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.26 din Legea 
nr.346/2004 privind stimularea  înfiinţării  şi  
dezvoltării  întreprinderilor  mici şi  mijlocii   
(Pl - x 281/2008  ) 

Legea nr. 175/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  335  din 20  mai 2009 
 

8. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.175/2008 privind înlocuirea referirilor 
la „Grupul nr. 1” din Centrala Termoelectrică Mintia-
Deva cu referirile la „Grupul nr.4” din Centrala 
Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării 
lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele 
măsuri pentru execuţia lucrărilor de  reabilitare a 
Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-
Deva 
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 101/2009) 

Legea nr. 143 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  307  din  11 mai 2009 
 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase  
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 136/2009)    

Legea nr.213   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.396 din  11  iunie  2009 
 



10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2008 privind  modificarea anexei nr. 11 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea 
Programului strategic de  dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - 
Bucureşti  
(PL- x 146/2009)   

Legea nr. 206  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.393 din 10   iunie  2009 
 

11. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 604/2008)   

Legea nr. 218  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 396din  11   iunie  2009 
 

12. Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanţa Guvernului  
nr.17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea 
,,Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, 
Pericol şi Salvare”  
(PL- x 222/2009)     

Legea nr. 222  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.395 din 11    iunie  2009 
 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 
în România  
(PL- x 60/2009 )  

la promulgare 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2009 pentru modificarea şi completarea 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2006 
privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea 
punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului 
tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor  3 şi 4 de la 
Centrala nuclearo-electrică Cernavodă  
(PL- x 247/2009)    

la promulgare 

15. 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        
(PL - x 853/2007)   

la promulgare 

16. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2008 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului „Schi în România ” 
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 234/2008) 

la promulgare 



 F.  Domeniul   administraţie   publică :  
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  

Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 
(PL- x 606/2008  ) 

Legea nr. 32  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 163 din  17 martie  2009 
 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale 
(PL- x 16/2009 )  

Legea nr. 186  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 368 din 1 iunie 2009 
 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII-a- 
Zone cu resurse turistice 
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 4/2009 )  

Legea nr. 190/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.387 din 9 iunie 2009 
 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.152/2008 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative şi pentru  
înfiinţarea Fundaţiei”Colegiul Naţional de Afaceri 
Interne”  
(PL- x 5/2009)    

la Senat – înscris pe  ordinea 
de zi 
 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.153/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului  
 (PL- x 6/2009  )  

Legea nr. 188 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 368 din  1 iunie  2009 
 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de 
locuinţe la nivel naţional  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 109/2009 )  

Legea nr.67  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 225 din  7 aprilie  2009 

 
 



7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.184/2008 pentru  modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul 
juridic al cărţii electronice de identitate 
(PL- x 103/2009 )  

Legea nr. 69  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 231 din  8 aprilie  2009 

8. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 94/2008 pentru  stabilirea unor măsuri 
privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 
electronice, precum şi producerea altor documente de 
călătorie   
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL- x 605/2008 /2009)  

la promulgare 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2008 pentru modificarea şi 
completarea art.29 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici  
(PL- x 61/2009  ) 

Legea nr.81/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 221 din  6 aprilie  2009 

10. Lege pentru  ratificarea  Protocolului privind Registrul 
poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 
mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 
2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la 
justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 
iunie 1998  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 19/2009 )  

Legea nr. 112 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 339 din  21 mai 2009 
 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 
2009  a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional           
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 110/2009)   

Legea nr. 136 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 311   din 12  mai 2009 
 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului 
public denumit manager public  
(PL- x 666/2008  ) 

Legea nr.   135 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 294 din   6 mai  2009 
 

 
 
 
 
 
 



13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea 
capacităţii administrative a României în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat 
membru al Uniunii Europene  
(PL- x 116/2009  ) 

Legea nr. 153 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 308   din  11 mai 2009 
 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2008  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 249/2008 )  

Legea nr. 170 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  337  din 20  mai 2009 
 

15. Lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 19.07.2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
(Pl- x 186/2009 )  

la promulgare 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art.IV din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului  
(PL- x 210/2009)     

Legea nr. 183/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.365    din  1 iunie 2009 
 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru 
serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice 
de către Ministerul Administraţiei şi Internelor              
(Prioritate legislativă) 

(PL- x 183/2009 )  

Legea nr. 210  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.385 din  9   iunie  2009 
 

18. 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
119/1996 cu privire la  actele de stare civilă  
(PL- x 565/2008  )  

Legea nr. 201  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 391 din  10  iunie  2009 

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismului                    
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 686/2008) 

Legea nr. 242  /2009 
la Monitorul Oficial  



20. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice 
(PL- x 226/2009) 

Legea nr. 243  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 445   din 29  iunie 2009 
 

21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.214/2008  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii  
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 192/2009)   

la promulgare 

22. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice  
(PL - x 307/2009 ) 

la promulgare 

 G. Domeniul  muncă, protecţie  socială, sindicate : 
1. Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate 

Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 
16 aprilie 1964 
(PL- x nr. 548/2008) 

Legea nr. 116/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 331 din   19 mai 2009 
 

2. Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele 
minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 
iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii  
(PL- x nr. 549/2008 )  

Legea nr. 115/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.325  din  15 mai 2009 
 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 126/2008 privind  modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea eliminării 
legăturilor dintre nivelul drepturilor  acordate din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de 
aplicare a unor regulamente comunitare  
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 51/2009 )  
 

Legea nr. 55 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 224  din 7 aprilie  2009 
 



4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 
1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind 
salarizarea  şi alte drepturi ale poliţiştilor  
(PL- x 52/2009 )  

Legea nr. 70  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 231 din 8 aprilie  2009 
 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2008 privind  modificarea şi 
completarea unor acte  normative în vederea eliminării 
legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă 
socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată  
(PL- x 21/2009  ) 

Legea nr. 161 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 322   din 14  mai 2009 
 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.139/2008 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea organizării 
Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale  
(PL- x 115/2009 )  

Legea nr. 158 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 331   din 19  mai 2009 
 

7. Lege privind 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  
(PL- x 257/2008 )  

Legea nr. 123/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 294 din  6 mai 2009 
 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2009  privind unele măsuri în 
domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar  
(PL- x 157/2009  ) 

Legea nr. 145 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  303  din  8 mai 2009 
 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii 
nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea 
clerului                
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 167/2009  ) 

Legea nr. 117/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 279 din 29 aprilie 2009 
 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 667/2008 )  

Legea nr. 154 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 322   din 14  mai 2009 
 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2008 pentru modificarea  Legii nr. 
53/2003 –Codul muncii  
(PL- x 172/2009 )  

Legea nr. 167/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 321   din 14  mai 2009 
 



12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate  
(PL- x 202/2009)    

Legea nr. 196/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  374 din 3 iunie  2009 
 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 662/2008)    

Legea nr. 207  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 391 din  10   iunie  2009 
 

14. Lege pentru modificarea art.2 din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului  
(PL- x 691/2008)   

Legea nr. 239  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.403 din 15   iunie  2009 
 

15. Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului  
(PL- x 692/2008 ) 

Legea nr. 240  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 403 din  15   iunie  2009 
 

   H. Domeniul  comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei : 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  

Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor 
(Prioritate legislativă)  
(PL- x 556/2008 )  

Legea nr. 38 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 182 din  24 martie   2009 
 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii             
(PL- x 204/2009)    

la Senat  - înscris  pe  ordinea 
de zi  

3. Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu 
caracter personal de către structurile/unităţile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile 
de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, 
precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice  
(PL- x 236/2009) 

Legea nr. 238  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.405 din  15   iunie  2009 
 

   I.  Domeniul  sănătate  şi familie : 
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008                 
(PL- x 228/2009) 

Legea nr. 236  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.404 din   15  iunie  2009 



2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 139/2009)   

Legea nr.228  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.403 din  15   iunie  2009 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2009 pentru modificarea art.7 din 
Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă 
(PL- x 257/2009)    

Legea nr. 244  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 445  din 29  iunie 2009 
 

   J .  Domeniul  agricol, mediul înconjurător : 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa 
Produselor Agricole şi Alimentare  
(PL- x 491/2008)   

Legea nr. 24  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 131din    3 martie   2009 
 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi 
abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 
(PL- x 646/2007 )  

Legea nr. 28 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 158 din 13  martie   2009 
 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind 
asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice 
nerambursabile pentru proiectele de investiţii din 
cadrul Programului SAPARD  
(PL- x 661/2008) 

Legea nr. 27  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 144 din 9 martie   2009 

4. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.103/2008 privind înfiinţarea 
organizaţiilor interprofesionale pentru produsele 
agroalimentare   
(PL- x 655/2008)   

Legea nr. 29  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 145 din   9 martie   2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 76/2008 privind desemnarea autorităţilor 
naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, 
gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării programelor de informare şi promovare 
a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum 
şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură 
(PL- x 649/2008) 

Legea nr. 36  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 182 din   24 martie  2009 
 
 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de 
angajamente legale interne în anul 2008, în vederea 
asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea 
investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, 
piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole   
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 647/2008) 

Legea nr. 43 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.171  din   19 martie  2009 
 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele 
Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la 
Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea 
Acordului anual de  finanţare 2006 dintre Guvernul 
României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele 
Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la 
Bruxelles la 31 octombrie 2006 
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 15/2009)  

Legea nr. 82 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 230  din 8 aprilie  2009 
 

8. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală  şi Pescuit, prin  reorganizarea 
Agenţiei SAPARD, precum  şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură  
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 648/2008 )  
 

Legea nr. 46  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.   190  din 26  martie  2009 



9. Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice”Gheorghe Ionescu - Şişeşti” 
şi a  sistemului de cercetare - dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare               
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL- x 666/2007/2008   ) 

Legea nr. 45 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.200  din  30  martie   2009 
 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.160/2008 privind modificarea art.2 din 
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  
(Prioritate legislativă  )  
(PL- x 122/2009  ) 

Legea nr. 80 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.230  din  8 aprilie   2009 
 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2008 privind registrul agricol  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 688/2008 )   

Legea nr. 98  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 253 din  16 aprilie 2009 
 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art.32 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării politice agricole comune  alocate 
de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor 
de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL- x 375/2008/2009 )  

Legea nr. 51 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.224 din  7 aprilie   2009 
 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.201/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi 
răspândirii organismelor de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor vegetale în România  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL- x 105/2009 )  

Legea nr. 165/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  331  din 19  mai 2009 
 

 
 
 
 



14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr  Braşov, 
judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov 
– Ghimbav   
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 537/2007)   

Legea nr. 197/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  374  din   3   iunie 2009 
 

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2008  privind modificarea şi 
completarea art.37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 178/2009)   

Legea nr. 193/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 365   din   1   iunie 2009 
 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.127/2003 privind identificarea şi înregistrarea 
suinelor, ovinelor şi caprinelor  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 58/2009)   

Legea nr.219   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 396 din   11  iunie  2009 
 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea şi 
completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din 
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente  
(Prioritate legislativă) 

(PL- x 141/2009)   

Legea nr. 192/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.   365 din    1  iunie 2009 
 

18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată 
în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic    
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 719/2007  ) 

la promulgare 

 
 
 
 
 



19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii 
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi 
a unităţilor din subordinea acesteia  
(PL - x 271/2009  ) 

la promulgare 

20. Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din 
Legea apiculturii nr.89/1998     
(PL - x 280/2009)   

la promulgare 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională : 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2008 pentru  modificarea şi 
completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
104/2001 privind  organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
de Frontieră Române precum şi pentru abrogarea 
Cap.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2001 privind frontiera de stat a României               
(PL- x 634/2008  ) 

Legea nr.  125   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 324 din   15 mai 2009 
 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.71/2008 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la acţiuni militare 
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 599/2008  ) 

Legea nr. 41  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 171 din   19 martie   2009 
 

3. Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Serbia privind 
reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de  
frontieră şi a semnelor de  frontieră la frontiera de stat 
comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 639/2008) 

Legea nr.  124 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 302 din   7 mai 2009 
 

4. Lege pentru  ratificarea Amendamentului semnat la 
Bucureşti, la 11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Franceze privind 
cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, 
la 24 octombrie 1998   
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 18/2009 )  

Legea nr. 111  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 276 din  28 aprilie 2009 
 



5. Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române  
(PL - x 693/2008)    

Legea nr. 60  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 227 din   7 aprilie   2009 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la 
Bagdad, la 26 ianuarie 2009  
(PL - x 46/2009) 

Legea nr. 179 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  335  din 20  mai 2009 
 

7. Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr. 562/2004 
privind  autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională de a 
vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu 
pe care acestea le au în administrare        
(PL- x 129/2009)   

Legea nr. 174 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 335   din  20 mai 2009 
 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului 
aeronautic din aviaţia militară a României  
(Pl- x 134/2009)   

la Senat 
 

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române şi a Legii nr. 364 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare  
(Pl- x 195/2009)   

la Senat  - comisia  a  depus  
raportul  

10. Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 29 mai 2008    
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 218/2009) 

la promulgare 

11. Lege pentru ratificarea  Acordului de securitate între 
România şi Republica Portugheză privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti la 14 mai 2008  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 231/2009)   

la promulgare 

12. Lege pentru ratificarea  Protocolului deschis spre 
semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi semnat  de 
România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de 
Securitate la Acordul dintre părţile la Tratatul 
Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind 
informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare 

la promulgare 



la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la 
Washington la 14 februarie 2006  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 230/2009)   

13. Proiectul de Lege privind retragerea României din 
Acordul dintre statele participante la Brigada 
multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă 
ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul 
forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 
2001  
(PL- x 242/2009)    

la Senat  - înscris  pe  ordinea  
de zi  
 

14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2009 pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera 
de stat a României  
(PL- x 254/2009   ) 

Legea nr.  245 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 445   din  29 iunie 2009 
 

 L. Domeniul politică externă : 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea  şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
European din România  
(PL- x 154/2009 )  

Legea nr.   133 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 299 din 7 mai 2009 
 

 2. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2009 
privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare  
(PL- x 161/2009) 

Legea nr. 177 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.   334 din  20 mai 2009 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale  
(PL- x 153/2009)   

Legea nr. 217  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 396 din    11 iunie  2009 
 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.207/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  
(PL - x 200/2009) 

la promulgare 

5. Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 
pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de 
Cooperare  al Iniţiativei Central Europene  
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 290/2009  ) 

la promulgare 

 



6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu 
dintre Guvernul României şi Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei privind Antena 
Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei 
pe lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat 
la Bucureşti la 21 aprilie 2008   
(PL - x 263/2009)   

la Senat 

 M. Domeniul economic : 
1. Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996  
(PL-x  591/2008  ) 

Legea nr. 72  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 228 din   7 aprilie   2009 
 

2. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Damasc, la 24 iunie 2008  
(PL-x  592/2008 )  

Legea nr. 73 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 233  din  8  aprilie  2009 
 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2008 privind  acordarea de  ajutor 
de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea  
regională  
(Prioritate legislativă  )  
(PL-x 42/2009  ) 

Legea nr. 56/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  224 din  7    aprilie   2009 
 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor 
(Prioritate legislativă  )  
(PL-x 603/2008  ) 

Legea nr. 78 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  230 din   8  aprilie   2009 
 

5. 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  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL-x 729/2007) 

Legea nr. 88  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.246  din  14 aprilie 2009 
 

6. Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea Statului a unor creanţe 
comerciale restante aflate în administrarea unităţilor 
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL-x 600/2008 )  

Legea nr. 92  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 261 din 22  aprilie 2009 
 



7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 116/2008 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.  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL-x 49/2009)   

Legea nr. 166 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 331   din 19  mai 2009 
 

8. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea 
participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea 
Comercială”Fondul Proprietatea”-S.A. la Societatea 
Naţională”Nuclearelectrica”-S.A.  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL-x 601/2008 ) 

Legea nr. 148/2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  303  din  8 mai 2009 
 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr.206/2008 privind măsurile de sprijin 
financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului operatorilor economici din 
portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei 
economice financiare mondiale  
(Prioritate legislativă  ) 
(PL-x 107/2009 ) 

Legea nr. 173 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 328   din 18  mai 2009 
 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale 
de Prognoză  
(PL-x 56/2009  ) 

Legea nr. 139 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  311 din 12  mai 2009 
 

11. Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în 
România  
(Prioritate legislativă) 
(PL- x 542/2008) 

Legea nr.  226 /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.397 din 11    iunie  2009 
 

12. Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico - 
financiare la nivelul unor operatori economici  
(Prioritate legislativă) 
(PL - x 558/2008)   

Legea nr. 203  /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 389 din 9    iunie  2009 
 

 
 
 
 



 
 
13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei 
Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor 
Industriale – ARDDZI  
(PL- x 224/2009)    

Legea nr.214   /2009 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.385 din  9   iunie  2009 
 

14. Lege pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele 
măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale  
(PL - x 272/2009 )  

Legea nr.246/2009 
la Monitorul Oficial 

         
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexa nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 

 

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2009 

 
 
 
 
 
 
 

Cu adresa nr. 693/DRP/16.02.2009, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a 
comunicat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a 
anului 2009, care  cuprinde 244 de proiecte de legi.  
 

Dintre acestea, 171 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: 
(Anexă) 

 
 
 

- legi promulgate: 108

- legi trimise la promulgare : 8

- legi depuse pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituţionalităţii: 4

- proiecte de lege respinse de Parlament: 2

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 7

- proiecte de lege aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 36

- proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 5

- proiecte de lege înregistrate la BP pentru trimitere la comisii: 1
 

                                                    TOTAL                                        171 
 
 
 

 



ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2009 

 
 

II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE    
    

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

1 Legea bugetului de stat pe anul 2009.  
Camera Deputaţilor 
PLx  44/9.02.2009 

Adoptată în şedinţă comună pe 20.02.2009 

Legea nr. 
18/2009 

2 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.  
Camera Deputaţilor 
PLx  45/9.02.2009 

Adoptată în şedinţă comună pe 20.02.2009 

Legea nr. 
19/2009 

3 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2008 pentru 
modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de 
la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din 
cadrul Programului SAPARD.  

Senat 
Adoptată pe 15.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  661/4.11.2008 

Adoptată pe 17.02.2009 

Legea nr. 
27/2009 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2008 privind înfiinţarea 
organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare.  

Senat 
Adoptată pe 7.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  655/4.11.2008 

Adoptată pe 17.02.2009 

Legea nr. 
29/2009 

5 

Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea 
României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 
septembrie 1998.  

Senat 
Adoptată pe 
28.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  608/8.10.2008 

Adoptată pe 24.02.2009 

Legea nr. 
30/2009 

6 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea 
autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi 
derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi 
promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru 
completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  649/4.11.2008 

Adoptată pe 17.02.2009 

Legea nr. 
36/2009 

7 

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.  

Senat 
Adoptată pe 27.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  862/10.12.2007 

Adoptată pe 17.02.2009 

Legea nr. 
37/2009 

8 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de 
reglementare a comunicaţiilor.  

Senat 
Adoptată pe 16.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  556/24.09.2008 

Adoptată pe 24.02.2009 

Legea nr. 
38/2009 

 



 
 

    
Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

9 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea 
şi completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale.  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 650/ 4.11.2008 

Adoptată pe 24.02.2009 

Legea nr. 
39/2009 

10 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător.  

Senat 
Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  28/2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Legea nr. 
40/2009 

11 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2008 privind modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la acţiuni.  

Senat 
Adoptată pe 29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  599/ 8.10.2008 

Adoptată pe 24.02.2009 

Legea nr. 
41/2009 

12 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente legale 
interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole.  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  647/4.11.2008 

Adoptată pe 24.02.2009 

Legea nr. 
43/2009 

13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru 
eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  648/4.11.2008 

Adoptată pe 3.03.2009 

Legea nr. 
46/2009 

14 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.  

Senat 
Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 668/4.11.2008 

Adoptată pe 3.03.2009 

Legea nr. 
49/2009 

15 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 
pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa 
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.  
 

Senat 
Adoptată pe 4.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  54/11.02.2009 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
54/2009 



 
 

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

16 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2008 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 
nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente 
comunitare.  

Senat 
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  51/16.02.2009 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
55/2009 

17 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea 
de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională.  

Senat 
Adoptată pe 2.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 42/ 9.02.2009 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
56/2009 

18 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.  

Senat 
Adoptată pe 5.03.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  117/12.03.2008 

Adoptată pe 10.03.2009  

Legea nr. 
61/2009 

19 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind 
implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 
accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.  

Senat 
Adoptată pe 25.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  489/ 8.09.2008 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
62/2009 

20 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2008 privind trecerea 
unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al 
municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Oradea.  

Senat 
Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  631/29.10.2008 

Adoptată pe 10.03.2009  

Legea nr. 
64/2009 

21 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2008 privind 
transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională "Apele Române" în domeniul 
public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, 
judeţul Galaţi.  

Senat 
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  99/16.02.2009 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
66/2009 

22 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.215/2008 privind unele 
măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel 
naţional.  

Senat 
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  109/16.02.2009 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
67/2009 

23 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2008 pentru completarea 
art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar.   

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 654/4.11.2008 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
71/2009 

24 
Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Quito, la 21 martie 1996.  

Camera Deputaţilor 
PLx  591/01.10.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 9.03.2009 

Legea nr. 
72/2009 

25 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe 
Siriene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Damasc, la 24 
iunie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  592/01.10.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 9.03.2009 

Legea nr. 
73/2009 



 
 

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

26 

Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul 
Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 1994. 

Camera Deputaţilor 
PLx  638/04.11.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 9.03.2009 

Legea nr. 
74/2009 

27 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2008 privind stabilirea 
competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate 
neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul 
penal.  

Senat 
Adoptată pe 13.10..2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 658/4.11.2008 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
75/2009 

28 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de 
măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei.  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 653/4.11.2008 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
76/2009 

29 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea 
investiţiilor.  

Senat 
Adoptată pe 29.09..2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 603/8.10.2008 

Adoptată pe 10.03.2009 

Legea nr. 
78/2009 

30 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 160/2008 privind 
modificarea art.2 din 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.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  122/18.02.2009 

Adoptată pe 10.03.2009  

Legea nr. 
80/2009 

31 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.213/2008 pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele 
Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, 
pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi 
Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006.  

Camera Deputaţilor 
PLx  15/ 2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 16.03.2009 

Legea nr. 
82/2009 

32 
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 
Adoptată pe 28.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  729/31.10.2007 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
88/2009 

33 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.157/2008 pentru 
reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art.14 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică. 

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  121/18.02.2009 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
89/2009 

34 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

Senat 
Adoptată pe 29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  598/ 8.10.2008 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
90/2009 

35 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante 
aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat.  

Senat 
Adoptată pe 29.09..2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 600/8.10.2008 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
92/2009 



 
 

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

36 Lege privind instituţiile financiare nebancare.  
Senat 

Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 26/ 2.02.2009 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
93/2009 

37 Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile.  Senat 
Adoptată pe 4.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  401/17.06.2008 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
94/2009 

38 
Lege pentru aprobarea Acordului de reglementare a datoriei între Guvernul României şi 
Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  589/01.10.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 16.03.2009 

Legea nr. 
95/2009 

39 

Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei 
privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 
1995 şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă 
internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 şi, respectiv, a Protocolului 
privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională 
(Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 şi a Protocolului privind un 
amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 
octombrie 1998.  

Camera Deputaţilor 
PLx  20/ 2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 16.03.2009 

Legea nr. 
96/2009 

40 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol.  
 

Senat 
Adoptată pe 21.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  688/ 4.11.2008 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
98/2009 

41 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2008 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea 
destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente 
împrumuturilor.  

Senat 
Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 29/ 2.02.2009 

Adoptată pe 17.03.2009 

Legea nr. 
99/2009 

42 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2008 pentru ratificarea 
Contractului de Credit în cadrul facilităţii de cofinanţare CSNR între România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti, la 24 noiembrie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  12/2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
101/2009 

43 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea 
Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main şi România, semnat la Frankfurt am 
Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 pentru 
finanţarea Programului privind Infrastructura Municipală.  

Camera Deputaţilor 
PLx  2/2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
102/2009 

44 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
colaborarea financiară pe anul 2006, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  9/2.02.2009 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
103/2009 
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45 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.185/2008 pentru ratificarea 
Amendamentului nr.2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la 
Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca 
Europeană de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galaţi, la 
Contractul de Finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă 
"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a 
malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002.  

Camera Deputaţilor 
PLx  10/2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
104/2009 

46 

Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă 
comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 
2003.  

Camera Deputaţilor 
PLx  637/04.11.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
105/2009 

47 
Lege pentru ratificarea Convenţiei între României şi Republica Arabă Siriană pentru 
evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi 
pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  641/04.11.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
106/2009 

48 
Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului 
pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  642/04.11.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
107/2009 

49 
Lege pentru ratificarea Protocolului Opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York, la 18 
decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003.  

Camera Deputaţilor 
PLx  640/04.11.2008 

Adoptată pe 10.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 23.03.2009 

Legea nr. 
109/2009 

50 
Lege pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului Universitar 
European de la Florenţa, semnată în 1972 şi revizuită în anul 1992. 

Camera Deputaţilor 
PLx  590/ 1.10.2008 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 25.03.2009 

Legea nr. 
110/2009 

51 

Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, 
adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia 
privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie 
în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.  

Camera Deputaţilor 
PLx  19/2.02.2009 

Adoptată pe 17.03.2009 

Senat 
Adoptată pe 1.04.2009 

Legea nr. 
112/2009 

52 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2008 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C.- S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme. 

Senat 
Adoptată pe 9.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 55/11.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
114/2009 

53 
Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în 
cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.  

Camera Deputaţilor 
PLx 549/24.09.2008 

Adoptată pe 2.03.2009 

Senat 
Adoptată pe 8.04.2009 

Legea nr. 
115/2009 

54 
Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, 
adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964. 

Camera Deputaţilor 
PLx 548/24.09.2008 

Adoptată pe 2.03.2009 

Senat 
Adoptată pe 8.04.2009 

Legea nr. 
116/2009 
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55 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr. 
142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. 

Senat 
Adoptată pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  167/4.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
117/2009 

56 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului 
în sport.  

Senat 
Adoptată pe 25.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 142/ 2.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
122/2009 

57 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea 
art.1 alin.(2) lit.i din Ordonanţa de urgenţă nr.29/2007 privind modul de alocare a 
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, 
inclusiv din Fondul naţional, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă. 

Senat 
Adoptată pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 140/2.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
126/2009 

58 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului.  

Senat 
Adoptată pe 3.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  370/17.06.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
127/2009 

59 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România. 

Senat 
Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  714/ 7.11.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
128/2009 

60 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii 
plăţii TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind 
combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian 
Angel Appeal.  

Senat 
Adoptată pe 4.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 50/11.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
129/2009 

61 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea 
de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor 
PHARE.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  123/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
132/2009 

62 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.188/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  126/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
134/2009 

63 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea 
pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.  
 

Senat 
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  110/16.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
136/2009 

64 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2008 pentru 
modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost 
înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi 
pentru modificarea art.213 alin.(1) lit. c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii.

Senat 
Adoptată pe 25.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  145/2.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
137/2009 
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65 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2008 privind 
efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  127/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
140/2009 

66 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2008 privind 
majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul 
extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de 
împrumut pentru finanţarea"Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare".  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  124/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
141/2009 

67 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.205/2008 privind plata 
costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare 
tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  128/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
142/2009 

68 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 175/2008 privind 
înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu 
referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea 
executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 
din Centrala Termoelectrică Mintia – Deva.  

Senat 
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  101/16.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
143/2009 

69 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2008 pentru 
completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  113/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
146/2009 

70 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2008 privind 
actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de SocietateaComercială "Fondul 
Proprietatea"-S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica"-S.A.  

Senat 
Adoptată pe 29.09..2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 601/8.10.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
148/2009 

71 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2008 pentru 
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale.  

Senat 
Adoptată pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 667/ 4.11.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
154/2009 

72 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru 
modificarea  Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale.  

Senat 
Adoptată pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  170/4.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
155/2009 

73 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea 
sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.  

Senat 
Adoptată pe 7.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  781/14.11.2007  

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
157/2009 

74 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi 
Tineretului pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor. 

Senat   
Adoptată pe 9.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 62/ 11.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
159/2009 
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75 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2007 pentru 
modificarea alin.(19) al art.53 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi 
supravegherea asigurărilor.  

Senat 
Adoptată pe 17.12.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  10/ 4.02.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
162/2009 

76 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.  

Senat 
Adoptată pe 3.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  371/17.06.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
163/2009 

77 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 127/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

Senat 
Adoptată pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 166/4.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
164/2009 

78 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 201/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de 
protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare 
plantelor sau produselor vegetale în România. 

Senat   
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 105/ 16.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
165/2009 

79 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2008 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.  

Senat 
Adoptată pe 4.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 49/11.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
166/2009 

80 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 196/2008 privind 
înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională 
finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă 
tehnică.  

Senat 
Adoptată pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 168/2.03.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
168/2009 

81 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a 
fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor 
implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană. 

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  120/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
169/2009 

82 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.  

Senat 
Adoptată pe 21.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  249/ 5.05.2008 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
170/2009 

83 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  119/18.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
171/2009 



 
 

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

84 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile 
de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului 
operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii crizei economice financiare 
mondiale.  

Senat 
Adoptată pe 11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 107/16.02.2009 

Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
173/2009 

85 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995.  

Camera Deputaţilor 
PLx  13/ 2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 15.04.2009 

Legea nr. 
182/2009 

86 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.  

Senat 
Reexaminată pe 

23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx205/08/2.03.2009 

Reexaminată pe 
12.05.2009 

Legea nr. 
184/2009 

87 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2008 privind 
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII-a - Zone cu 
resurse turistice.  

Camera Deputaţilor 
PLx  4/2.02.2009 

Adoptată pe 24.02.2009 

Senat 
Adoptată pe 4.05.2009 

Legea nr. 
190/2009 

88 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/2008 pentru 
modificarea şi completarea Titlului XI "Rentă viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.  

Senat 
Adoptată pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 141/2.03.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
192/2009 

89 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 193/2008 privind 
modificarea şi completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic.  

Senat 
Adoptată pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  178/9.03.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
193/2009 

90 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.  

Senat 
Adoptată pe 15.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 227/22.04.2008 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
194/2009 

91 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea CJ Braşov, 
pentru realizarea obiectivului Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav.   

Senat 
Adoptată pe 28.06.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  537/ 3.09.2007 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
197/2009 

92 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgnţă a Guvernului nr.129/2007 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare 
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii.  

Senat   
Adoptată pe 6.02.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/13.02.2008 

Adoptată pe12.05.2009 

Legea nr. 
198/2009 



 
 

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

93 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor 
de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II 
şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene.  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 651/ 4.11.2008  

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
199/2009 

94 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.199/2008 pentru 
modificarea şi completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind 
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate 
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 
ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.  

Senat   
Adoptată pe 9.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  191/16.03.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
200/2009 

95 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici.  

Senat 
Adoptată pe 17.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  558/24.09.2008  

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
203/2009 

96 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.222/2008 privind 
modificarea art.31 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri 
referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale.  

Senat 
Adoptată pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 175/9.03.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
204/2009 

97 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.  

Senat 
Adoptată pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 180/9.03.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
205/2009 

98 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2008 pentru 
modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.  

Senat 
Adoptată pe 21.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 662/ 4.11.2008 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
207/2009 



 
 

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

99 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2008 pentru 
abrogarea Ordonanţei privind ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.  

Senat 
Adoptată pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  136/2.03.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
213/2009 

100 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere.  

Senat 
Adoptată pe 29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  604/8.10.2008 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
218/2009 

101 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2003 privind 
identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor.  

Senat   
Adoptată pe 9.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 58/ 11.02.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
219/2009 

102 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al 
art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional.  

Senat 
Adoptată pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  130/18.02.2009 

Adoptată pe 12.05.2009 
 

Legea nr. 
220/2009 

103 
 Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.  

Senat   
Adoptată pe 12.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  400/17.06.2008 

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
221/2009 

104  Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România.  
Senat 

Adoptată pe 8.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  542/16.09.2008  

Adoptată pe 12.05.2009 

Legea nr. 
226/2009 

105 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.197/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii.  

Senat 
Adoptată pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  139/2.03.2009 

Adoptată pe 19.05.2009 

Legea nr. 
228/2009 

106 

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, semnat la 
Lima, la 16 mai 1994.  

Camera Deputaţilor 
PLx  6/04.02.2008 

Adoptată pe 4.03.2008 

Senat 
 Adoptată  pe 20.05.2008 

Legea nr. 
230/2009 

107 
 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 
statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  

Senat   
Adoptată pe 16.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  197/18.03.2009 

Adoptată pe 19.05.2009 

Legea nr. 
237/2009 

108 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  

Senat 
Adoptată pe 15.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  686/ 4.11.2008 

Adoptată pe 26.05.2009 

Legea nr. 
242/2009 

  



 
 

  

IIII..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  
          

Nr. 
crt Titlul legii 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

La 
promulgare 

din data: 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate 
genetic.  

Senat 
Adoptată pe 
24.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  719/29.10.2007 

Adoptată pe 26.05.2009 
11.06.2009 

2 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 212/2008 pentru 
modificarea şi completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.  

Senat   
Adoptată pe 
11.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 108/16.02.2009 

Adoptată pe 23.06.2009 
26.06.2009 

3 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.  

Senat   
Adoptată pe 
11.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 190/ 16.03.2009 

Adoptată pe 24.06.2009 
26.06.2009 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 214/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în 
construcţii.  

Senat   
Adoptată pe 
11.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  192/16.03.2009 

Adoptată pe 23.06.2009 
26.06.2009 

5 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, 
bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public.  

Senat   
Adoptată pe 
16.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  196/18.03.2009 

Adoptată pe 24.06.2009 
26.06.2009 

6 
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate. 

Camera Deputaţilor 
PLx 218/ 06.04.2009 

Adoptată pe 
12.05.2009 

Senat   
Adoptată pe 22.06.2009 

26.06.2009 

7 

Lege pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 şi 
semnat de România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul 
dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în 
domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la 
Washington la 14 februarie 2006.  

Camera Deputaţilor 
PLx 230/ 15.04.2009 

Adoptată pe 
12.05.2009 

Senat   
Adoptată pe 22.06.2009 

26.06.2009 

8 
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între România şi Republica Portugheză 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti 14 mai 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx 231/ 15.04.2009 

Adoptată pe 
12.05.2009 

Senat   
Adoptată pe 22.06.2009 

26.06.2009 

  



 
 

  
IIIIII..    LLEEGGII  DDEEPPUUSSEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRUULL  GGEENNEERRAALL  PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII    

DDEE  SSEESSIIZZAARREE  AASSUUPPRRAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLIITTĂĂŢŢIIII  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2008 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
turismului Schi în România.  

Senat   
Adoptată pe 15.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  234/22.04.2008 

Adoptată pe 24.06.2009 
24.06.2009 

2 

Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană pentru 
Exploatarea Sateliţilor Meteorologici(EUMETSAT) semnat la Bucureşti la 29 decembrie 
2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a 
Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor 
Meteorologici(EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, 
la data de 17 iulie 2003 .   

Senat 
PLx  241/29.04.2009 

Adoptat pe 19.05.2009 

Senat 
Adoptată pe 22.06.2009 

24.06.2009 

3 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit 
şi adecvarea capitalului.   

Senat 
Adoptată pe 4.05.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 253/6.05.2009 

Adoptată pe 24.06.2009 
24.06.2009 

4 
Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei 
României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene.  

Senat 
Adoptată pe 25.05.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 290/ 09.06.2009 

Adoptată pe 24.06.2009 
24.06.2009 

  
IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  RREESSPPIINNSSEE  DDEE    PPAARRLLAAMMEENNTT  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
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.  

Camera Deputaţilor 
PLx  818/03.12.2007 

Adoptat pe 11.03.2008 

Senat 
Respins pe 4.05.2009 

 

2 

Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor 
deţinute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi 
comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita.  
- Solicitare formulată de Preşedintele României 

Senat 
Respinsă pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx145/08/18.02.2009 
Respinsă pe 24.06.2009 

 

  



 
 

  
VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  

          

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.227/2008 pentru 
modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  179/9.03.2009 

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

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European. 

Senat 
Adoptat pe 21.04.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  235/27.04.2009 

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

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu.  

Senat 
Adoptat pe 15.10.2008 

 
Camera Deputaţilor 
PLx  687/ 4.11.2008 

 

Raport depus 
pe 26.06.2009 

4 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2008 pentru 
modificarea art.16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995.  

Senat 
Adoptat pe 25.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 143/2.03.2009 

Raport depus 
pe 26.06.2009 

5 
Proiect de Lege privind  formularea de către România a unei declaraţii în baza art. 35 alin. 
(2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.  

Camera Deputaţilor 
PLx 285/ 09.06.2009 

Senat 
- 

Raport depus 
pe 26.06.2009 

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura. 

Senat 
Adoptat pe 19.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  363/17.06.2008 

Raport depus 
pe 26.06.2009 

7 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor 
rutiere  în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România.  

Senat   
Adoptat pe 20.05.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 279/25.05.2009 

Raport depus 
pe 29.06.2009 

  
        VVII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    

        

11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  pprriivvaattiizzaarree            
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind 
majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.  
-Raport comun cu Comisia pentru buget 

Senat 
Adoptat pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  125/18.02.2009 
Termen: 17.03.2009 

 

  
  



 
 

  

22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  bbuuggeett,,  ffiinnaannţţee  şşii  bbăănnccii          
  

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.106/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

Senat   
Adoptat pe 28.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  819/03.12.2007 
Termen: 13.12.2007 

 

2 
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.  
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/17.03.2008 
Retrimis pe 6.05.2008 
ptr. raport suplimentar 
Termen: 20.05.2008 

 

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.  
-Raport comun cu Comisia ptr. industrii 

Senat 
Adoptat pe 8.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  536/10.09.2008 
Termen:  9.10.2008 

 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism.  
-Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 8.09..2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 541/16.09.2008 
Termen: 15.10.2008 

 

5 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind 
majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A.  
-Raport comun cu Comisia economică 

Senat 
Adoptat pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  125/18.02.2009 
Termen: 17.03.2009 

 

6 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  

Senat 
Adoptat pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 169/2.03.2009 
Termen: 2.04.2009 

 

7 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule.  
-Raport comun cu Comisia ptr.industrii 

Senat 
Adoptat pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 171/2.03.2009 
Termen: 2.04.2009 

 

  
33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 
351/2004.  

Senat 
Adoptat pe 6.06.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  458/11.06.2007 
Retrimis pe 3.03.2008 
ptr. raport suplimentar  

 



 
 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii.  

Senat 
Adoptat pe 28.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  821/ 3.12.2007 
Termen:  13.12.2007 

 

3 
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.  
-Raport comun cu Comisia ptr. buget 

Senat 
Adoptat pe 12.03.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  141/17.03.2008 
Retrimis pe 6.05.2008 
ptr. raport suplimentar 
Termen: 20.05.2008 

 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a 
Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
-Raport comun cu Comisia pentru adm. publică 

Senat   
Adoptat pe 21.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  248/ 5.05.2008 
Termen: 12.03.2009 

 

5 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.  
-Raport comun cu Comisia ptr. buget 

Senat 
Adoptat pe 8.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  536/10.09.2008 
Termen:  9.10.2008 

 

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa 
energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.  

Senat   
Adoptat pe 17.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  566/24.09.2008 
Termen: 30.10.2008 

 

7 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii.  

Senat 
Adoptat pe 16.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  117/18.02.2009 
Termen: 17.03.2009 

 

8 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 172/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007.  

Senat 
Adoptat pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  138/2.03.2009 
Termen:  26.03.2009 

 

9 

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule.  
-Raport comun cu Comisia ptr. buget 

Senat 
Adoptat pe 2.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 171/2.03.2009 
Termen: 2.04.2009 

 

10 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 8/2009 privind 
acordarea tichetelor de vacanţă.  

Senat   
Adoptat pe 25.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 214/30.03.2009 
Termen: 28.04.2009 

 

              



 
 

    44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee                      

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului. 
 -Raport comun cu Comisia pentru adm. publică 

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  176/9.03.2009 
Termen: 7.04.2009 

 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.  
-Raport comun cu Comisia pentru adm. publică 

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  177/9.03.2009 
Termen: 7.04.2009 

 

  

55))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ddrreeppttuurriillee  oommuulluuii,,  ccuullttee  şşii  pprroobblleemmeellee  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee                      

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
 -Raport comun cu Comisia pentru  învăţământ şi cu Comisia juridică 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

                  

                          66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  ppuubblliiccăă,,  aammeennaajjaarreeaa  tteerriittoorriiuulluuii  şşii  eecchhiilliibbrruu  eeccoollooggiicc          
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

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 Deputaţilor 
PLx  716/29.10.2007 

Retrimis pe 12.02.2008 
ptr. raport suplimentar 
Termen: 12.03.2009 

 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a 
Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
-Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat   
Adoptat pe 21.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  248/ 5.05.2008 
Termen: 12.03.2009 

 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice 
către autoritatile administraţiei publice locale 
-Raport comun cu Comisia pentru sănătate 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  137/2.03.2009 
Termen: 26.03.2009 

 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru 
modificarea Legii locuinţei nr.114/1996 
 -Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 25.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 144/2.03.2009 
Termen: 26.03.2009 

 



 
 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului.  
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  176/9.03.2009 
Termen: 7.04.2009 

 

6 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a 
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.  
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  177/9.03.2009 
Termen: 7.04.2009 

 

7 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane.   

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  182/9.03.2009 
Termen: 9.04.2009 

 

8 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind 
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.  

Senat 
Adoptat pe 04.05.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  252/06.05.2009 
Termen: 04.06.2009 

 

    

        77))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee          
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
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.  
 

Senat   
Adoptat pe 30.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  427/4.06.2007 

Retrimis pe 3.02.2009 
ptr. raport suplimentar 
Termen: 17.02.2009 

 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  
 

Senat   
Adoptat pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  629/15.10.2008 
Retrimis pe 3.02.2009 
ptr. raport suplimentar 
Termen: 17.02.2009 

 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical.  

Senat   
Adoptat pe 13.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  659/ 4.11.2008 
Termen: 3.12.2008 

 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice 
către autoritatile administraţiei publice locale. 
-Raport comun cu Comisia pentru adm . publică 

Senat 
Adoptat pe 23.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  137/2.03.2009 
Termen: 26.03.2009 

 



 
 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum si organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  

Senat 
Adoptat pe 4.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  174/9.03.2009 

Retrimis pe5.05.2009 
ptr. raport suplimentar 

Termen: 04.06.2009 

 

  

      88))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  şşttiiiinnţţăă,,  ttiinneerreett  şşii  ssppoorrtt                        

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
 -Raport comun cu Comisia ptr. drepturile omului şi cu Comisia juridică 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

2 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2008 privind 
dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi 
profesional de stat.  

Senat   
Adoptat pe 17.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  559/ 24.09.2008 
Termen: 23.10.2008 

 

                

  99))    llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 Proiect de Lege privind Codul Civil.  
Senat 

Adoptat pe 13.09.2004 

Camera Deputaţilor 
PLx 537/20.09.2004 
Termen: 14.10.2004 

 

2 
Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
 -Raport comun cu Comisia pentru  învăţământ şi cu Comisia ptr. drepturile omului 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

3 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2007 pentru 
modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti.  

Senat 
Adoptat pe 9.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 203/16.04.2008 
Termen: 15.05.2008 

 

4 

Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2008 
pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor.  
- Solicitare formulată de Preşedintele României 

Camera Deputaţilor 
PLx 242/08/29.04.2009 

Termen: 21.05.2008 

Senat 
Adoptată pe 
30.03.2009 

 

5 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2008 pentru 
schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri 
de reglementare a situaţiei juridice a acestora. 

Senat 
Adoptat pe 5.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 289/12.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 



 
 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

6 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
actelor de terorism.   -Raport comun cu Comisia pt. buget 

Senat 
Adoptat pe 8.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 541/16.09.2008 
Termen: 15.10.2008 

 

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru 
modificarea Legii locuinţei nr.114/1996.  
-Raport comun cu Comisia pentru  adm. publică 

Senat 
Adoptat pe 25.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 144/2.03.2009 
Termen: 26.03.2009 

 

8 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane.  

Senat 
Adoptat pe 25.02.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 158/ 2.03.2009 
Termen: 31.03.2009 

 

9 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat.  

Senat   
Adoptat pe 11.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 189/16.03.2009 
Termen: 14.04.2009 

 

10 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind 
modificarea şi completarea Codului penal.  

Senat   
Adoptat pe 16.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx 198/ 18.03.2009 
Termen: 16.04.2009 

 

  

1100))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aappăărraarree,,  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  şşii  ssiigguurraannţţăă  nnaaţţiioonnaallăă      
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de 
Ministerul Apărării Naţionale  şi de forţele armate străine pe teritoriul României.    

Senat 
Adoptat pe 09.06.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  301/17.06.2009 
Termen: 23.06.2009 

 

  

1111))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu    tteehhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaţţiieeii  şşii    ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru ratificarea Actelor Finale ale Conferinţei Regionale de 
Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi 
din Regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz şi a celor pentru 
revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006.  

 
Camera Deputaţilor 
PLx  295/17.06.2009 
Termen: 26.06.2009 

Senat 
- 

 

  



 
 

VVIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  ŞŞII  TTRRAANNSSMMIISSEE  LLAA  SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Lege pentru modificarea art. 23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, republicată. 
–Declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/2008 

Senat 
Reexaminare ca urmare 

a Deciziei Curţii 
Constituţionale 

Camera Deputaţilor 
PLx  910/ 19.12.2007 

Adoptată pe 11.03.2008 
 

2 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea 
art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea 
Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 
 - Reexaminare la solicitarea Preşedintelui României  

Senat 
Adoptată pe 6.10.2008 
Trimis pt. reexaminare  

la Com. agricultură 

Camera Deputaţilor 
PLx  652/4.11.2008 

Adoptată pe 3.03.2009 
 

3 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.181/2008 privind 
modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.  

Camera Deputaţilor 
PLx 11/ 2.02.2009 

Adoptat pe 2.03.2009 

Senat 
Pe ordinea de zi 

 

4 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă 
parte, semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx 283/ 09.06.2009 

Adoptat pe 24.05.2009 

Senat 
- 

 

5 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi 
securitate şi sănătate în muncă  legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) 
de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti 
la 25 iulie 2008şi la Sofia la 26 august 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  286/09.06.2009 

Adoptat pe 24.05.2009 

Senat 
- 

 

  
VVIIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE  LLAA  BBIIRROOUULL  PPEERRMMAANNEENNTT  PPEENNTTRRUU  TTRRIIMMIITTEERREE  LLAA  CCOOMMIISSIIII  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între România şi Republica Coreea în 
domeniul securităţii sociale, semnat la Seul, la 11 septembrie 2008. 

Camera Deputaţilor 
BPi 496/24.06.2009 

Senat 
- 

 

  
  



Anexa nr. 6                   
 

 
Activitatea comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

în sesiunea februarie - iunie 2009 
 
 Comisiile parlamentare sunt organisme de lucru, care joacă un rol esenţial în 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de regulamente în procesul legislativ şi 
de control parlamentar. Comisiile pregătesc documentele de lucru pentru lucrările în 
plen, prin intocmirea de rapoarte, avize, proiecte de hotărâri, puncte de vedere, 
amendamente pentru proiecte de lege şi propuneri legislative etc.  

Potrivit art. 64 alin. (4)  din  Constituţia României: „fiecare Cameră îşi 
constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii 
speciale. De asemenea Camerele îşi pot constitui comisii comune”. 

 

 În prezent, la Camera Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea 17 comisii 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi 6 comisii permanente comune cu 
Senatul.  
  

În această sesiune, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile 
comune ale celor două Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 826 şedinţe, iar 
activitatea lor s-a finalizat în 649 de  rapoarte şi 844 avize. 
 Cu prilejul examinării proiectelor de lege şi a propunerilor legislative la 
comisiile parlamentare, au fost depuse un număr de 8614 amendamente din care 
2749 admise şi  5865 respinse. În anexele A şi B sunt prezentate, pe comisii şi pe 
grupuri parlamentare, amendamentele depuse în sesiunea februarie  – iunie 2009.
 Comisiile permanente au rezolvat un număr de 1745 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 2009. 

 

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. 

 

După prezentarea comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a 
comisiilor permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, sunt 
menţionate şi comisiile speciale şi de anchetă care au fost constituite şi au 
funcţionat în cursul sesiunii parlamentare februarie – iunie 2009. 



Total:
din care

admise respinse

1 Comisia pentru politică economică... 266 260 6

2 Comisia pentru buget... 7301 1538 5763

3 Comisia pentru industrii... 169 152 17

4 Comisia pentru agricultură... 83 71 12

5 Comisia pentru drepturile omului... 7 7 0

6 Comisia pentru administraţie publică... 258 225 33

7 Comisia pentru muncă… 72 60 12

8 Comisia pentru sănătate... 25 14 11

9 Comisia pentru învăţământ... 81 81 0

10 Comisia pentru cultură... 142 140 2

11 Comisia juridică... 175 174 1

12 Comisia pentru apărare... 19 15 4

13 Comisia pentru politică externă... 7 7 0

14 Comisia pt.Regulament 0 0 0

15 Comisia pentru tehnologia informaţiilor... 0 0 0

16 Comisia pt.egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 9 5 4

17 Comisia S.R.I 0 0 0

18 Comisia S.I.E. 0 0 0

19
Comisia privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului

0 0 0

8614 2749 5865TOTAL

cu amendamentele depuse la comisii pentru proiectele de legi 
şi propunerile legislative care au fost examinate

 în sesiunea februarie - iunie  2009

Nr. de amendamente
Nr. 
crt.

Denumirea comisiei

SITUAŢIA

ANEXA A



 Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente
 pentru proiectele de legi şi propunerile legislative

 dezbătute în sesiunea februarie-iunie 2009

Admin., 258

Muncă, 72

Sănătate, 25

Cultură, 142

Juridica, 175

Agricultură, 83

Învăţământ, 81

Drepturile omului, 7

Pol ext, 7

Buget, 7301

Industrii, 169

Egalit sanse, 9

Apărare,19

 Economica, 266

 



          ANEXA B 
 
 
 

AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
(sesiunea februarie - iunie 2009 ) 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Iniţiatorii amendamentelor 
Total, din 

care: 
Admise Respinse 

1. GRUPUL PARLAMENTAR al PD-L 1930 708 1222 

2. GRUPUL PARLAMENTAR al PSD+PC 1832 511 1321 

3. GRUPUL PARLAMENTAR al PNL 2332 204 2128 

5. GRUPUL PARLAMENTAR al UDMR 1001 232 769 

7. GRUPUL PARLAMENTAR al 
MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE 

194 91 103 

9. COMISII PERMANENTE     1260 978 282 

10. GUVERN 65 25 40 

TOTAL 8614        2749 5865 

 
 
 



Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente 
pentru proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute în 

sesiunea februarie-iunie 2009

Comisii,1260

Guvern, 65

UDMR, 1001

PSD+PC, 1832

PD-L, 1930

PNL, 2332

Minorităţi, 194

 



 
ANEXA C 

 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în prima sesiune a anului 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendamente 

Nr  
crt 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
cu care  
a fost 

sesizată în 
fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr 
de avize 
depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

 
Total 

din care: 

 
 

admise

1 Comisia pt. pol. economică 48 35 32 16 5 266 260 

2 Comisia pt. buget 47 137 116 205 20 7301 1538 

3 Comisia pt. industrii 45 107 53 29 72 169 152 

4 Comisia pt. agricultură 48 54 41 9 64 83 71 

5 
Comisia pt. drepturile 
omului 43 14 9 49 105 7 7 

6 Comisia pt. admin. publică 49 133 114 100 78 258 225 

7 Comisia pt. muncă 48 140 126 57 104 72 60 

8 Comisia pt.sănătate 45 39 27 22 30 25 14 

9 Comisia pt. învăţământ 48 45 36 17 27 81 81 

10 Comisia pt. cultură 39 20 12 1 12 142 140 

11 Comisia juridică 51 207 141 260 168 175 174 

12 Comisia pt. apărare 46 43 34 16 18 19 15 

13 Comisia pt. politică externă 49 8 8 25 10 7 7 

14 
Comisia pt. cercetarea 
abuzurilor 48 

Comisia desfăşoară activităţi specifice  
depune raport semestrial de activitate 281 0 0 

15 Comisia pt. regulament 7 2 2 0 0 0 0 

16 Comisia pt. tehn.informaţiei 45 12 11 9 3 0 0 

17 
Comisia pt.egalitate  
de şanse 48 3 3 29 1 9 5 

18 
Comisia privind statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 9 6 2 0 6 0 0 

19 Comisia pt.afaceri europene 6 Comisia desfăşoară activităţi specifice  0 0 

20 Comisia pt. controlul SRI 40 
Comisia desfăşoară activităţi specifice  
întocmeşte raport anual de activitate 11 0 0 

21 Comisia pt. control SIE 4 
Comisia desfăşoară activităţi specifice  
întocmeşte raport anual de activitate 0 0 0 

22 
Comisia revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 12 

Comisia desfăşoară activităţi specifice  
întocmeşte raport anual de activitate 720 0 0 

23 Comisia UNESCO 1 Comisia desfăşoară activităţi specifice 0 0 0 

TOTAL 826 835* 649* 844 1745 8614 2749 

 
*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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Comisia are o importanţă deosebită în contextul în 
care am devenit membri ai Uniunii Europeane, 
deoarece are ca 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 24 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 35 
de iniţiative legislative,  întocmindu-se 32 de 
rapoarte. De asemenea au fost întocmite 16 avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 
266 de amendamente. 
Din acestea, au fost admise un număr de 260 de 
amendamente, iar 6 amendamente au fost respinse. 
 
Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de 
proiecter de lege  extrem de importante pentru 
realizarea procesului economic, care au fost 
devenit legi: 
 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de 
ajutor  de stat individual având ca obiectiv 
dezvoltarea regională ( Legea nr. 56/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.85/2008 privind stimularea 
investiţiilor ( Legea nr. 78/2009); 

 Lege pentru 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 (Legea nr. 88/2009); 

 

  BIROUL COMISIEI 

                        COMISIA PENTRU POLITICĂ 
                         ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
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ŞEDINŢE 

48 

 Mihai TUDOSE – PSD+PC 
 PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Mihaela Stoica  -PD-L 
Aurel Vainer  - Minorităţi naţionale 
 
SECRETARI: 
Teodor Atanasiu - PNL 
Cătălin Cherecheş  - PSD+PC 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal (Legea nr. 164/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Prognoză (Legea nr. 139/2009). 

 
În această sesiune parlamentară comisia a dezbătut 
şi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 
(PLx 44/2009). 
 

Comisia a primit 5 sesizări, toate fiind soluţionate. 
 



Comisia 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. 
 

Alcătuită din 32 de membri, comisia este formată 
din deputaţi din toate grupurile parlamentare 
 

În sesiunea  februarie-iunie 2009 la comisie au fost 
înregistrate 137 de  iniţiative legislative pentru 
dezbatere în fond şi au fost finalizate 116 rapoarte. 
Comisia  a depus şi 205  avize. 
 

Au fost depuse un număr de 7301 amendamente, 
majoritatea pentru bugetul de stat pe anul 2009. 
Dintre amendamente, 1538 au fost admise, 5763 
fiind respinse. 
 
Comisia a dezbătut o serie de proiecte de lege 
importante pentru procesul economic, care au fost 
promulgate în această sesiune: 
 Legea bugetului de stat pe anul 2009 (Legea nr. 

18/2009); 
 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2009 (Legea nr. 19/2009); 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea 
contractului de credit în cadrul facilităţii de 
cofinanţare CSNR între România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti, la 
24 noiembrie 2008 (Legea nr. 101/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea 
art.III, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale 
din domeniul protecţiei sociale (Legea nr. 
79/2009); 

 Lege pentru ratificarea Convenţiei între România 
şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire 
la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la 
Damasc la 24 iunie 2008 (Legea nr. 106/2008); 

 

  BIROUL COMISIEI 
 
 
 
 
 
 
 
 Viorel ŞTEFAN - PSD+PC 
          PREŞEDINTE 

                             COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
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VICEPREŞEDINŢI: 
Daniel Chiţoiu - PNL 
Gheorghe Ialomiţianu - PD-L 
 
SECRETARI: 
Adrian Henorel Niţu - PD-L 
Iuliu Nosa - PSD+PC 

 Legea privind instituţiile financiare nebancare 
(Legea nr.93/2009); 

 Legea privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.127/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal (Legea nr.164/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra 
cambiei şi biletului la ordin (Legea nr. 
163/2009). 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
27 de  sesizări, memorii sau petiţii, din care 20 au 
fost soluţionate. 
  



Comisia se ocupă de strategii de dezvoltare a 
industriilor şi serviciilor, de dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, şi de promovarea 
sectorului privat. 
 

Comisia are în prezent 28 membri, reprezentanţi ai  
tuturor grupurilor parlamentare. 
 

Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 107 
iniţiative legislative şi au fost depuse 53 de rapoarte şi 
29 de avize.  
 

La comisie au fost depuse 169 de amendamente, din 
care au fost admise 152 şi 17 au fost respinse. 
 

Datorită caracterului predominant tehnic al obiectului 
de activitate al comisiei, mare parte din proiectele de 
lege şi propunerile legislative au aplicabilitate imediată  
în economia naţională. 
 

Prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.19/2009 s-a 
încuviinţat efectuarea de către comisie a unei anchete 
privind acordul petrolier al companiei Sterling 
Resources Ltd. Raportul a fost depus pe 29 iunie 2009 
şi va fi discutat în plenul Camerei Deputaţilor în 
sesiunea de toamnă a legislativului. 
 

În această sesiune, comisia a examinat şi a depus 
rapoarte pentru proiecte de lege şi propuneri 
legislative, în vederea modificării unor legii importante 
pentru domeniul industriilor şi serviciilor, care au fost 
promulgate: 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor 
acte normative privind transportul naval (Legea nr. 
42/2009); 

 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 
privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei 
de drumuri naţionale în România (Legea 
nr.117/2008); 

 Legea privind auditul de securitate în domeniul 
aviaţiei civile (Legea nr.94/2009); 
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Iulian IANCU- PSD+PC 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Cristian Alexandru Boureanu-PD-L 
Robert Sorin Negoiţă - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Cristian Mihai Adomniţei - PNL 
Mircea Marin - PD-L 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.217/2008 privind 
reluarea pentru anul 2009 a Programului de 
stimulare a înnoirii  Parcului auto naţional 
(Legea nr.136/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2007 privind 
interoperabilitatea sistemelor electronice de 
tarifare pentru utilizarea infrastructurii 
rutiere (Legea nr.157/2009); 

 Lege pentru modificarea şi completarea art. 
26 din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii (Legea nr. 
175/2009). 

 
În cursul sesiunii parlamentare au fost primite 
97 de scrisori şi sesizări, iar 72 au fost 
soluţionate. 
  



Agricultura reprezintă un domeniu important în  
Uniunea Europeană, iar Comisia are ca obligaţie 
alinierea reglementărilor în domeniu cu cele 
comunitare. 
Comisia se ocupă de problemele specifice 
privatizării în agricultură, libera iniţiativă, 
asocierea şi arendarea în acest domeniu, 
gospodărirea fondului funciar, silvic, îmbunătăţiri 
funciare etc. 
 
Comisia este formată din 27 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 54 
de  iniţiative legislative, finalizate fiind 41 de 
rapoarte.  
În această sesiune au fost finalizate şi 9 avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 
83 de amendamente. 
 
Au fost admise un număr de 71 de amendamente , 
12 amendamente fiind respinse . 
 
Au fost adoptate şi promulgate în această sesiune: 
 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea 
organizaţiilor interprofesionale pentru produsele 
agroalimentare (Legea nr. 29/2009); 

 Lege privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare (Legea nr. 45/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 28/2009 privind registrul agricol (Legea 
nr.98/20209); 

  

 

    BIROUL COMISIEI 
 

                COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,  
                 INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 

                                                                         

RAPOARTE 
DEPUSE 

41 

Palatul Parlamentului , Corp B4, Etaj 1 
Telefon: +4021-314.09.07    Fax: +4021-314.09.07   Email: cp04@cdep.ro 

AVIZE 
DEPUSE 

9 
 

ŞEDINŢE 

48 

                Valeriu TABĂRĂ -  PD-L 
 PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Kelemen Atilla Bela-Ladislau - UDMR 
Valeriu-Andrei Steriu - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Marian Avram -PD-L 
Mocanu Vasile - PSD+PC 

 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea 
art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de 
stat a cofinanţării publice nerambursabile 
pentru proiectele de investiţii din cadrul  
programului SAPARD (Legea nr. 27/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.160/2008 privind modificarea 
art.2 din 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 (Legea nr.80/2009). 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
64 de sesizări, toate fiind soluţionate. 



 

Drepturile omului şi ale cetăţeanului, problemele 
minorităţilor, libertatea de conştiinţă, libertatea de 
exprimare, probleme legate de cultele religioase 
sunt domenii ale vieţii sociale care reprezintă 
obiectul de activitate al comisiei parlamentare. 
 
Comisia are în componenţă 12 membri, 
parlamentari ai tuturor grupurilor parlamentare. 
 
Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 14   
iniţiative legislative. S-au întocmit 9 rapoarte şi 49 
de avize. 
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost 
depuse un număr de 7 amendamente, toate fiind 
admise. 
 
În sesiunea februarie-iunie 2009, printre iniţiativele 
legislative examinate de comisie sunt de menţionat: 
 
 Propunere legislativă privind înfiinţarea 

Reprezentanţelor permanente ale cultelor 
religioase legal recunoscute, pe lângă 
Parlamentul României (Plx nr.514/2008); 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea  
religioasă şi regimul general al cultelor (Plx nr. 
335/2008); 

 Propunere legislativă privind Statutul persoanelor 
aparţinînd minorităţilor naţionale din România 
(Plx nr. 345/2008); 

 Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/ 3 
noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului (Plx nr. 255/2008); 

 Propunere legislativă privind statutul majorităţii 
cetăţenilor de naţionalitate română (Plx 
nr.51/2007). 
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Nicolae PĂUN - Minorităţi naţionale 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Marius Cristinel Dugulescu -PD-L 
Gigel Sorin Ştirbu - PNL 
 
SECRETARI: 
Sergiu Andon- PSD+PC 
Florin Postolachi - PD-L 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
112  sesizări, din care au fost soluţionate 105. 
 
În conformitate cu prevederile art. 46 lit. e) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
au fost înfiinţate 2 subcomisii şi anume: 
 Subcomisia pentru problemele romilor; 
 Subcomisia pentru problemele românilor de 

pretutindeni. 
 
 
Au avut loc acţiuni de control parlamentar, cum 
ar fi: audierea directorului general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi o 
serie de vizite la penitenciarele din ţară. 



Comisia de administraţie publică are ca domenii de 
activitate reglementări privind: autonomia locală, 
organizarea administrativ-teritorială, reforme 
administrative, statutul funcţionarului public, 
sisteme ecologice şi de echilibru ecologic, 
gospodărirea apelor şi amenajarea teritoriului etc. 
 
Componenţa comisiei este formată din 31 de 
membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 133  
iniţiative legislative. Au fost depuse 114 rapoarte şi 
100 avize.  
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative în 
cadrul comisiei, au fost depuse un număr de 258 de 
amendamente, din care 225 au fost admise  şi 33 
respinse. 
 
Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru 
proiecte de lege şi propuneri legislative importante 
pentru reforma administraţiei din România, care au 
devenit legi în această sesiune : 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2008 privind statutul 
funcţionarului public denumit manager 
public(Legea nr 135/2009); 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(Legea nr.201/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare a 
construcţiei de locuinţe la nivel naţional (Legea 
nr. 67/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru 
anul 2009 a Programului de stimularea a înnoirii 
Parcului auto naţional (Legea nr 136/2009); 
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  Sulfina BARBU - PD-L 
   PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Mircea Duşa  - PSD+PC 
Ionel Palăr - PNL 
 
SECRETARI: 
Mihai Cristian Apostolache – PSD+PC 
Korodi Attila - UDMR 
 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor (Legea 
nr.170/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
Secţiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice 
(Legea nr.190/2009); 

 Lege pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 - în curs de 
promulgare. 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
84 scrisori şi sesizări, 78 fiind soluţionate. 



Comisia dezbate şi propune plenului Camerei 
Deputaţilor reglementări ce vizează raporturile 
individuale şi colective de muncă, statutul juridic 
al sindicatelor şi organizaţiilor patronale şi orice 
alte proiecte ce au ca obiect problematica muncii. 
 
Comisia este alcătuită din 19 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare.  
 

În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 140 
de iniţiative legislative, întocmindu-se 126 de 
rapoarte. 
De asemenea au fost finalizate  57 de avize. 
 

În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 
72 amendamente,  fiind admise 60 şi respinse 12 
amendamente. 
 

La data de 11.05.2009  s-a decis înfiinţarea unei 
Subcomisii pentru protecţia copilului având în 
vedere importanţa acestui domeniu. 
 

Comisia a depus rapoarte pentru iniţiativele 
legislative şi proiectele de lege cu care a fost 
sesizată în fond, dintre care menţionăm: 
 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asifurări 
sociale (Pl x nr.703/2008); 

 Proiect de Lege pentru modificarea art. 213 alin. 
(1) lit. c) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii (PL x 610/2007); 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.223/2008 privind unele 
măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare 
(PL x nr. 194/2009). 

 

     În urma dezbaterii  în şedinţele comisiei şi în  
plenul  Camerei Deputaţilor,  au  fost  adoptate şi  
promulgate următoarele legi: 
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Victor Paul DOBRE - PNL 
PREŞEDINTE 

 
 

VICEPREŞEDINŢI: 
Ioan-Nelu  Botiş - PD-L 
Ioan Cindrea - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Kerekes Karoly - UDMR 
Adrian Solomon  - PSD+PC 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 14/2009 privind Înfiinţarea 
Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă 
a Zonelor Industriale - ARDDZI (Legea nr. 
214/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea 
pensiei sociale minime garantate (Legea nr. 
196/2009); 

 Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului (Legea nr.240/2009). 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte  drepturi de asigurări sociale 
(Legea nr.154/2009). 

 

Comisia  a primit  116  scrisori şi sesizări, din 
care a soluţionat 104. 
  



Comisia de sănătate  are ca obiect de activitate 
domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi al 
asistenţei sanitare şi organizarea sistemului 
sanitar din România. 
 

Comisia este formată din 19 membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 
39 iniţiative legislative. S-au finalizat 27 
rapoarte şi 22 de  avize.  
 
Au fost depuse un număr de 25 de 
amendamente. Au fost admise 14 amendamente, 
11 dintre ele fiind respinse. 
 
Au fost promulgate următoarele legi dezbătute 
de către comisie: 
 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii  
farmaciei nr. 266/2008 (Legea nr. 236/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii (Legea nr. 
228/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru 
modificarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (Legea nr. 
207/2009). 

Au fost dezbătute de către comisie, dar se află 
încă în dezbatere parlamentară, următoarele ini-
ţiative legislative: 
 

 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea creşelor (Plx 
nr.186/2009);  

 

           BIROUL COMISIEI 
 

                        COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 

                                                                         

RAPOARTE 
DEPUSE 

27 

Palatul Parlamentului , Corp B2, Etaj 2 
Telefon: +4021-314.10.74    Fax: +4021-402.11.37   Email: cp08@cdep.ro 

AVIZE 
 DEPUSE 

22 
ŞEDINŢE 

45 

Rodica NASSAR - PSD+PC 
    PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Ibram Iusein - Minorităţi naţionale 
Călin Potor  - PD-L 
 
SECRETARI: 
Ion Burnei  - PSD+PC 
Cristina Elena Dobre - PNL 

 
 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.32/2009  pentru 
modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 
privind asigurarea continuităţii asistenţei medi-
cale primare prin centrele de permanenţă (PLx 
nr. 257/2009); 

 Propunere legislativă privind formarea profe-
sională şi pregătirea continuă a medicilor şi 
farmaciştilor (Pl x nr. 160/2002). 

 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
30 de memorii şi sesizări, toate fiind soluţionate. 
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Cristian Sorin DUMITRESCU - PSD+PC 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Cătălin Croitoru - PD-L 
Kötö Iosif - UDMR 
 
SECRETARI: 
Doina Burcău  - PSD+PC 
Mihai Radan  - Minorităţi naţionale 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii învăţământului nr.84/1995 
(Legea nr. 182/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea 
Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, referitoare la normarea activităţilor 
didactice şi de cercetare din învăţământul 
universitar de masterat şi din învăţământul 
universitar de doctorat (Legea nr. 119/2009); 

 Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Administrare a Afacerilor din municipiul 
Bucureşti  - (Legea nr. 241/2009). 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 27 
de petiţii şi sesizări, toate fiind soluţionate. 

Învăţământul de toate formele şi gradele sale,  
activitatea ştiinţifică şi cercetarea, precum şi 
protecţia proprietăţii intelectuale constituie 
obiectul de activitate al  comisiei. De asemenea, 
comisia are ca domeniu de activitate şi 
problemele tineretului şi  ale sportului. 
 
Comisia cuprinde 31 de membri, care reprezintă 
toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 
45 de iniţiative legislative. 
Au fost întocmite şi depuse 36 de rapoarte şi 17 
avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr 
de 81 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: 
 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea 
Agenţiei de Credite pentru Studenţii din 
Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi 
Particular (PL x nr.159/2009); 

 Propunere legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Medicină 
Veterinară (Pl x nr. 71/2007); 

 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor (Plx 
nr.186/2009). 

 
Unele iniţiative legislative dezbătute în fond de 
către comisie au fost promulgate în cursul 
primei sesiuni ordinare a anului 2009. Amintim 
câteva dintre acestea: 



Sloganul Uniunii Europene este “Uniţi prin diversi-
tate”, iar diversitatea o reprezintă cultura. 
Instituţiile de artă şi cultură, patrimoniul cultural na-
ţional, activitatea presei şi a celorlalte mijloace de 
informare în masă constituie subiecte de discuţie şi 
reglementare în cadrul Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă, în vederea protejării 
şi susţinerii acestora, prin adoptarea actelor norma-
tive  ale Parlamentului. 
 
Membrii care alcătuiesc această comisie sunt în 
număr de 19 şi reprezintă toate grupurile 
parlamentare.  
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 20 
iniţiative legislative, fiind întocmite 12 rapoarte. 
A fost, de asemenea,  depus 1 aviz. 
 
Deputaţii şi comisia au  depus un număr de 142 de 
amendamente, din care 140 au fost admise, iar 2 au 
fost respinse. 
 

Au fost examinate de către comisie şi s-au depus 
rapoarte pentru proiecte de lege şi propuneri 
legislative importante, unele dintre acestea fiind 
promulgate în această sesiune: 
 Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinînd cultelor religioase 
recunoscute din România (Legea nr. 128/2009); 

 Lege pentru modificarea şi completarea art. 8 din 
Legea bilbliotecilor nr.334/2002, republicată 
(Legea nr. 156/2009); 

 Lege privind adoptarea  Ordonanţei Guvernului 
nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 109/2005 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-
profesionist a artiştilor, interpreţilor  sau 
executanţilor din România (Legea nr. 123/2009). 
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Raluca TURCAN -  PD-L 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Aledin Amet  - Minorităţi naţionale 
Victor Socaciu  - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Cornelia Brînduşa Novac - PD-L 
Florin-Costin Pâslaru - PSD+PC 
 

 
Au mai fost dezbătute următoarele iniţiative 
legislative: 
 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.181/2008 privind 
modificarea ş i  completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002 (PLx 11/2009); 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor de spectacole sau 
concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, 
bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de 
drept public (PLx nr.169/2009). 

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
15 sesizări, 12 fiind soluţionate. 
 

De asemenea au avut loc audieri ale: 
-Preşedintelui –director general al SRTV; 
-Preşedintelui– director general al SRR; 
-Directorului Operei Naţionale; 
-Directorului Bibliotecii Naţionale. 



Comisia are ca domenii de activitate pregătirea 
documentelor de lucru pentru lucrările în plen din 
domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, 
procedură civilă, penală, administrativă, 
organizare judecatorească, alte reglementări cu 
caracter juridic, constituţionalitatea proiectelor de 
lege şi a propunerilor legislative, probleme de 
disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi 
imunităţi. 
  
Comisia este compusă din 24 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 

Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 
207 iniţiative legislative.  
Au fost întocmite 141 de rapoarte şi 260 avize. 
  

Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative în 
cadrul comisiei, au fost depuse un număr de 175 
de amendamente, din care 174 au fost admise, iar 
1 a fost respins.  
 

În această sesiune au fost promulgate o serie de 
legi ale căror rapoarte au fost întocmite de către 
Comisia juridică, cum ar fi: 
 

 Lege aderarea României la Convenţia privind 
înfiinţarea Institutului Universitar European de 
la Florenţa, semnată în 1972 şi revizuită în 
anul 1992 (Legea nr. 110/2009); 

 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 (Legea nr. 37/2009); 

 Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(Legea nr. 201/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea 
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    Daniel BUDA - PD-L 
   PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Liviu - Bogdan Ciucă - PSD+PC 
Florin Iordache  - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Gabriel Andronache  - PD-L 
Ioan Timiş  - PNL 
 

 
şi completarea unor acte normative din domeniul 
justiţiei (Legea nr. 118/2009); 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea 
unor termene (Legea nr.100/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2008 pentru completarea 
art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 
privind timbrul judiciar (Legea nr. 71/2009); 

 Lege privind completarea art. 453 alin.(1) lit.a) 
din Codul de procedură penală (Legea nr. 
195/2009). 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
188 scrisori, petiţii sau memoriizări, 168 fiind 
soluţionate. 
 
  



Problemele privind apărarea, ordinea publică şi 
siguranţa naţională constituie domeniul de activitate 
al comisiei care, în contextul participării în calitate 
de membru la NATO şi UE, trebuie să discute şi să 
propună  spre adoptare propuneri în conformitate cu 
tratatele semnate de ţara noastră. 
  
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 43 de 
iniţiative legislative şi a întocmit  34 de rapoarte. 
Au fost finalizate şi 16 avize. 
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost 
depuse un număr de 19 amendamente, din care au 
fost admise 15 şi au fost respine 4. 
 
Au fost promulgate în această sesiune mai multe 
legi pentru care Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a fost sesizată în fond: 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 
personalului armatei participant la acţiuni militare 
(Legea nr. 41/2009); 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră Române precum şi pentru 
abrogarea  cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat 
a României (Legea nr. 125/2009); 

Lege pentru completarea art.31 din Legea nr. 
218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române (Legea nr. 60/2009);   
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 Costică CANACHEU - PD-L 
PREŞEDINTE 

 
 
VICEPREŞEDINŢI: 
Marian Florian Săniuţă - PSD+PC 
Adrian George Scutaru - PNL 
 
SECRETARI: 
Gheorghe Ana  - PSD+PC 
Eugen Bădălan  - PD-L 
 
 
 

 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 360/2002 privind statutul 
poliţistului (Legea 188/2009); 

 Lege privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către structurile/unităţile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
activităţile de prevenire, cercetare şi combatere 
a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 
asigurare a ordinii publice (Legea 238/2009). 

 
 
Pe parcursul  sesiunii parlamentare, comisia a 
primit 22 scrisori şi sesizări, 18 fiind soluţionate. 



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 al 
Comisiei de politică externă. 
 
Comisia este formată din  21 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 8  
iniţiative legislative. 
Au fost întocmite 8 rapoarte şi 25 avize. 
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative în 
cadrul comisiei, au fost depuse 7 amendamente, 
toate fiind admise. 
 
Comisia a examinat în fond în această sesiune mai 
multe   proiecte de legi şi propuneri legislative, 
unele dintre ele fiind promulgate, celelalte aflate 
încă în procedură legislativă: 
 
 Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului European din România (Legea nr. 
133/2009); 

 Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în 
aplicare a sancţiunilor internaţionale (Legea nr. 
207/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în 
domeniul taxelor consulare (Legea nr. 
177/2009); 
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BORBÉLY László – UDMR 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Manuela Mitrea  - PSD+PC 
Marius Rogin  - PD-L 
 
SECRETARI: 
Ştefan Buciuta  - Minorităţi naţionale 
Alin Augustin Florin Popoviciu - PD-L 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate (Plx nr. 297/2008); 

 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
sediu între Guvernul României şi Organizaţia 
Internaţională a Francofoniei privind Antena 
Regională a Organizaţia Internaţională a 
Francofoniei pe lângă Statele din Europa 
Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 
aprilie 2008 (PLx nr.263/2009). 

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 10 
sesizări şi petiţii, toate fiind soluţionate. 
 

De asemenea au fost audiaţi candidaţii pentru 
acreditare în calitate de ambasador al României în   
Regatul Suediei, în Regatul Danemarcei şi 
Republica Islanda, în Republica Federală 
Germania, în Republica Bulgaria şi în Republica 
Moldova. 
 



Comisia se ocupă de examinarea petiţiilor 
primite şi de cercetarea abuzurilor semnalate 
prin aceste petiţii, efectuaează anchete asupra 
abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera 
dispune aceasta, conform regulamentului. 
  
Alcătuită din 10 membri,  comisia curpinde 
deputaţi din toate grupurile parlamentare, 
potrivit configuraţiei politice a Camerei 
Deputaţilor. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
au fost înregistrate un număr de 502 petiţii, din 
care au fost soluţionate 281, iar un număr de 221 
sunt în curs de soluţionare.  
 
De asemenea, pentru un număr de 74 de petiţii 
la care nu s-a primit răspuns de la autorităţile 
sesizate, s-au întocmit adrese de revenire către 
acestea. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, au fost asigurate 
8 audieri, Comisia desfăşurînd cercetări şi 
investigaţii, procedînd şi la 3 deplasări în afara 
sediului Camerei Deputaţilor. 
 
Săptămânal au fost acordate audienţe, la finalul 
acestei sesiune înregistrîndu-se un număr de 81 
audienţe. 
 
Comisia prezintă Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor raport de activitate la începutul 
fiecărei sesiuni parlamentare pentru sesiunea 
anterioară, în vederea includerii acestuia pe 
ordinea de zi a plenului.  
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Ioan STAN - PSD+PC 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Alina-Ştefania Gorghiu - PNL 
Adrian Gurzău  - PD-L 
 
SECRETARI: 
Radu Eugeniu Coclici - PSD+PC 
Luminiţa Iordache  - PSD+PC 
 

 

 

SESIZĂRI 

502 
 

AUDIENŢE 

81 



 
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  comisiei. 
 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
comisia este formată din  5 membri, câte un 
reprezentant al fiecărui grup parlamentar. 
 
Comisia pentru regulament nu  este sesizată cu 
iniţiative legislative şi nu are atribuţii în 
desfăşurarea unor activităţi de control parlamentar. 
  
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia şi-a desfăşurat activitatea pe următoarele 
obiective: 
- elaborarea unui raport privind introducerea unui 
nou text pentru alin.(3) al art.155 din  
Regulamentul Camerei Deputaţilor; 
- analiza scrisorii domnului deputat Adrian Năstase 
referitoare la Decizia Curţii Constituţionale nr. 
989/2008 privind constituţionalitatea dispoziţiilor 
art.155 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputa-
ţilor, republicat;   
- dezbaterea amendamentelor depuse la comisie cu 
privire la modificarea şi completarea 
Regulamentului Camerei Deputaţilor; 
- elaborarea unui punct de vedere privind 
interpretarea textelor regulamentare privind 
procedura de prezentare a moţiunilor simple; 
- elaborarea unui raport privind propunerile de 
completare a unor prevederi din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor determinate din Deciziile 
Curţii Constituţionale nr. 665/2007, 270/2008 şi 
989/2008; 
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   Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR - PD-L 
    PREŞEDINTE 

 
 

VICEPREŞEDINTE: 
Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz -PSD+PC 

 
 

SECRETARI: 
Ciprian Minodor Dobre - PNL 
Varga Attila -UDMR 
 

- întocmirea unui punct de vedere privind audierile, 
adresat Comisiei parlamentare de anchetă pentru 
verificarea situaţiei S.C. Nicolina S.A. şi a modului 
în care AVAS a gestionat activele acesteia, în pe-
rioada ianuarie 2005-decembrie 2008. 



 
Comisia are ca domeniu de activitate tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, alinierea la 
reglementările şi standardele internaţionale din 
domeniu, proprietatea intelectuală. 
 
Comisia este alătuită din  14 membri, ce reprezintă 
toate grupurile parlamentare. 
 
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 12 
iniţiative legislative. Au fost întocmite 11 rapoarte şi 
9 avize. 
 
Printre iniţiativele legislative care au fost dezbătute în 
fond de către comisie în această sesiune enumerăm: 
 
 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare 
a comunicaţiilor (Legea nr.38/2009); 

 Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (Legea 
nr. 232/2009); 

 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(PLx nr. 204/2009) -  adoptat de Camera 
Deputaţilor şi trimis la Senat; 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 
298/2008 privind reţinerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului sau de reţele 
publice de comunicaţii, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice (Plx 
nr. 260/2009) - respinsă în plenul Camerei 
Deputaţilor. 
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Relu FENECHIU - PNL 
PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Valerian Vreme  - PD-L 
Gheorghe Zoicaş  - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Matei Radu Brătianu - PSD+PC 
Clement  Negruţ  - PD-L -  până la data de 
24.06.2009 

 
 
Pe parcursul sesiunii parlamentare a avut loc o 
acţiune de control parlamentar cu privire la 
raportul de activitate ANCOM pe anul 2008 şi la 
proiectul de venituri şi cheltuieli al ANCOM pe 
anul 2009. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 3 
sesizări şi petiţii, toate fiind soluţionate. 



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 tuturor grupurilor parlamentare. 
 

În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2009, 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 3 
iniţiative legislative,   fiind finalizate 3 rapoarte.  
De asemenea au fost întocmite  29 de avize. 
 

Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative în 
cadrul comisiei, au fost depuse 9 amendamente, din 
care 5 au fost admise. 
 

Printre cele mai importante iniţiative legislative care 
au fost dezbătute de către comisie în această sesiune 
menţionăm: 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2008 privind implementarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (Legea 
nr. 62/2009); 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii 
nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, 
capabili de performanţă înaltă (Legea nr. 
189/2009);  

 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor 
acte normative în domeniul pensiilor din sistemul 
public, pensiilor de stat şi a celor de serviciu 
(Legea nr. 208/2009); 

 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate (Legea nr.196/2009); 
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  Cristina-Ancuţa POCORA - PNL 
  PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Gheorghe Firczak  - Minorităţi naţionale 
Mugurel Surupăceanu  - PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Petö Csilla - Mária  - UDMR 
Maria Stavrositu  - PD-L 

 Lege pentru completarea alin.(2) al art. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului (Legea 
nr.240/2009); 

  
Comisia a organizat audieri privind activitatea 
Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi, a Agenţiei Naţionale îm-
potriva Traficului de Persoane şi a Agenţiei Na-
ţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 
 

Au fost organizate două dezbateri publice pe 
tema violenţei în familie şi a situaţiei femeii de 
etnie romă, la care au participat parlamentari, 
instituţii şi ONG –uri. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
o sesizare,  care a fost soluţionată. 



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. 6 din 17 februarie 2009. 
 
Comisia este constituită din 12 membri din care 7 depu-
taţi şi 5 senatori şi are atribuţii strict şi expres reglemen-
tate, 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 schim-
buri cu comisii ale parlamentelor din alte state cu tradi-
ţie democratică; 
- dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, 
comunicare şi armonizare între activitatea europarla-
mentarilor români şi membrii Camerei Deputaţilor şi 
Senatului; 
- elaborarea, dezvoltarea şi derularea unor programe de 
pregătire pentru personalul comisiilor permanente şi al 
grupurilor parlamentare. 
 
 Printre iniţiativele legislative dezbătute de comisie în 
cursul primei sesiuni parlamentare a anului 2009, men-
ţionăm: 
- propuneri legislative pentru modificarea Legii nr. 
96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, 
republicată (Plx 816/2007, Plx 817/2007, Plx 899/2007,   
Plx 164/ 2009 şi Plx 238/ 2009);  
- propuneri legislative pentru modificarea Legii nr. 
7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar (Plx 879/2007, Plx 881/2007); 
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Gheorghe BÎRLEA -  senator PD-L 
 PREŞEDINTE 

 
    VICEPREŞEDINTE: 
    Eugen Nicolicea  - deputat PSD+PC 
 
    SECRETAR: 
    Kerekes Károly -  deputat UDMR 
 

 - propunere legislativă de modificare şi 
completare a Legii nr. 164/2001 privind 
pensiile militare de stat, a Legii nr. 247/2005 
privind pensiile magistraţilor, a Legii nr. 
96/2006 privind statutul deputaţilor şi 
senatorilor, a Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar (L 148/2009-
în dezbatere la Senat). 
 
Comisia a dezbătut pe marginea solicitării de 
clarificare a statutului membrilor minorităţilor 
naţionale în ceea ce priveşte colegiul naţional 
atribuit acestora. 

 
În cursul sesiunii, comisia a fost sesizată cu 9 
memorii şi scrisori, din care 6 au fost 
soluţionate. 

 

RAPOARTE 

2 



Comisia 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 şi urmăreşte 
îndeplinirea de către România a prevederilor 
Tratatului de Aderare a României la Uniunea 
Europeană, în limita competenţelor sale. 
 

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 a României şi 
Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană. 
 

Comisia este formată din 35 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 

Au fost examinate o serie de proiecte de acte 
europene în domeniile Justiţie şi Afaceri Interne, 
Energie, Telecomunicaţii, Transporturi, Afaceri 
economice şi financiare, Afaceri generale şi relaţii 
externe, Mediu, Educaţie, Politică Agricolă, 
Competitivitate, Muncă, Politică socială, Sănătate, 
Protecţia consumatorului etc. 
 

S-au realizat dezbateri cu privire la: 
- planul naţional de reforme, în cadrul Strategiei de 
la Lisabona; 
- planul de salvare economică sau sprijin pentru 
balanţa de plăţi a României; 
- înfiinţarea grupului de lucru privind “Dialogul 
între universităţi şi întreprinderi”; 
- strategia politică anuală a Comisiei europene 
pentru anul 2010. 
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   Viorel HREBENCIUC - deputat PSD+PC 
                            PREŞEDINTE 

 
VICEPREŞEDINŢI: 
Anca-Daniela Boagiu - senator PD– L 
Dan Coman Şova - senator PSD+PC 
 
SECRETARI: 
Emil Bostan  - deputat PNL 
William Gabriel  Brînză - deputat PD-L 
 
 
 
 
 
 
Delegaţi ai comisiei au participat pe parcursul 
sesiunii parlamentare la 4 acţiuni organizate la 
nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre, 
precum şi la 7 acţiuni organizate în România pe 
diferite tematici ce privesc relaţiile cu Uniunea 
Europeană, relaţiile cu Rusia, absorbţia 
fondurilor europene şi altele. 



 
 
 
 
Constituită dintr-un număr de 9 membri,  din care 5 
deputaţi şi 4 senatori, comisia are atribuţii specifice 
şi prin urmare nu este sesizată în fond cu proiecte de 
lege şi cu propuneri legislative, excepţie făcând avi-
zarea Legilor anuale ale bugetului de stat, când se 
pronunţă asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Român de Informaţii.  
 
În această sesiune parlamentară, comisia a dezbătut 
pachetul de legi cu privire la siguranţa naţională şi a 
finalizat 3 avize. 
Nu au fost depuse amandamente. 
 
S-au înregistrat 13  memorii şi sesizări, din care 11 
au fost soluţionate. 
 
A fost realizată 1 audiere şi au fost efectuate 3 acţiuni 
de control parlamentar. 
 
Comisia depune anual un raport de activitate ce se 
dezbate de plenul celor două Camere ale Parlamentu-
lui, în şedinţă comună. 

 

     BIROUL COMISIEI 
   

            COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI     
                 DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU EXERCITAREA 

           CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI 
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40 

    Cezar-Florin PREDA -  deputat PD-L 
                         PREŞEDINTE 

 
 

VICEPREŞEDINTE: 
Ion Stan - deputat PSD+PC 
 
SECRETAR: 
Verestoy Attila - senator UDMR 

 AVIZE 

3 



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 
Legilor anuale ale bugetului de stat, când se pronunţă 
asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului  
de Informaţii Externe.   
 
În această sesiune parlamentară, comisia a dezbătut 
pachetul de legi cu privire la siguranţa naţională şi a 
finalizat 3 avize. 
 
 

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

 

        BIROUL COMISIEI 
 
 
 
 
 
 

 
  Petru Gabriel VLASE -deputat PSD+PC 
              PREŞEDINTE 
   

        
 
 
 
 

 
   COMISIA SPECIALĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A           
SENATULUI  PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI 

PARLAMENTAR ASUPRA SERVICIULUI DE  
INFORMAŢII EXTERNE 
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VICEPREŞEDINTE: 
Vasile Nistor  -  senator PD-L 
 
SECRETAR: 
Mihăiţă Calimente  -  deputat PNL 
 

AUDIERI 

5 
MEMORII 

REZOLVATE 

5 



Obiectul de activitate al comisiei este, în conformi-
tate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004-Legea re-
cunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din de-
cembrie 1989, avizarea propunerilor Secretariatu-
lui de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 privind preschimbarea certificate-
lor de revoluţionar, soluţionarea contestaţiilor şi 
avizarea propunerilor legislative ce se referă la 
evenimentele din Decembrie 1989.  
 

Această comisie este  constituită dintr-un număr de 
9 membri din care 5 deputaţi şi 4 senatori. Două 
posturi (1 senator şi 1 deputat aparţinând PSD+PC, 
respectiv PNL) sunt vacante prin demisie. 
 

Au fost avizate 2488 de persoane propuse de 
Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pentru 
preschimbarea certificatului doveditor al calităţii 
de revoluţionar, dintre care 23 de eroi-martiri, 66 
de urmaşi ai eroilor martiri, 81 de răniţi, 16 
reţinuţi, 4 răniţi şi reţinuţi, 2293 remarcaţi, 5 
participanţi. 
 

Au fost transmise şi eliberate un număr de 251 de 
certificate tipărite. 
 

Pe parcursul acestei sesiuni au fost verificate un 
număr de 79 de dosare, dintre care 60 au primit 
avizul pentru preschimbarea certificatului dovedi-
tor al calităţii de revoluţionar. 
 

De asemenea, au fost acordate două avize pentru 
următoarele proiecte: 
- Proiect de lege privind modificarea şi comple-
tarea Capitolului II din Legea nr. 341/2004 
“Revolta muncitorească anitcomunistă de la 
Braşov  din  noiembrie 1987” prin  includerea  par-  

 

     BIROUL COMISIEI 
 

                   COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR  
            DIN  DECEMBRIE 1989 

                                                                         

PERSOANE 
AVIZATE 

2488 
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Raymond LUCA -  senator PNL 
PREŞEDINTE 

 
 

VICEPREŞEDINTE: 
Mihail  Boldea - deputat PD-L 
 
SECRETAR: 
Gheorghe Marcu  - senator PSD+PC – până 
la data de 05.05.2009 

ticipanţilor la revoltele muncitoreşti anticomu-
niste dinValea Jiului 1977 şi Bazinul Olteniei 
1981; 
- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 203/2008 pentru 
modificarea art. 131  din Legea nr. 341/2004-
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptă-
torii care au contribuit la Victoria revoluţiei din 
Decembrie 1989. 
 
Au fost înregistrate 750 de sesizări în această 
sesiune şi au fost soluţionate 720 dintre acestea. 
 
 



 
Comisia a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamen-
tului nr. 1/19.03.2008 prin transformarea 
Grupului de prietenie cu UNESCO în comisie 
permanentă comună.  
 
Comisia este formată din 21 membri, 15 deputaţi 
şi 6 senatori.    
 
Comisia a finazat în această sesiune proiectul de 
lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale a României pentru UNESCO, proiect 
care reglementează şi schimbă statutul acesteia ca 
instituţie a statului român, prin trecerea sa sub 
autoritatea Parlamentului României. 
 
De asemenea, comisia are în dezbatere un proiect 
de lege care instituie titlul anual de Capitală 
Culturală a României unui oraş reprezentativ 
pentru regiunea din care face parte. După modelul 
european, acest proiect vizează atât promovarea 
culturii, a tradiţiilor şi a specificului local prin 
toate mijloacele, atât la nivel naţional cât şi 
internaţional. 
 
Pentru o cunoaştere aprofundată a problemelor cu 
care se confruntă România în educaţie, cultură şi 
ştiinţă, precum şi pentru o eficientizare a 
iniţiativelor şi demersurilor sale, membrii 
comisiei au avut diverse întrevederi cu 
reprezentanţi ai insituţiilor statului român. 
 
 
 
 

 

     BIROUL COMISIEI 
 

                                   COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A 
                                 CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

                              PENTRU RELAŢIA CU UNESCO 
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Horea-Dorin UIOREANU -  deputat PNL 
PREŞEDINTE 

 
 

VICEPREŞEDINTE: 
Andrei -Valentin Sava - deputat PD-L 
 
SECRETAR: 
Mădălin-Ştefan Voicu - deputat PSD+PC 
 

La nivel internaţional, au avut loc întâlniri între 
reprezentanţi ai comisiei şi oficiali ai 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură cu scopul de a susţine 
interesele naţionale în cadrul acestui for 
internaţional şi de a găsi cele mai bune mijloace 
de a promova imaginea României la nivel 
extern. 



 

 

 
 
 
 

Comisii speciale şi de anchetă 
 
 

În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2009, au fost constituite şi si-au 
desfăşurat activitatea, conform prevederilor din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, 2  comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi 5 
comisii de anchetă ale Camerei Deputaţilor. 

 
 I.  Comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului: 
 

1. Comisia specială comună pentru dezbaterea în fond, în procedură de 
urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a 
Codului de procedură civilă – a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului 
nr.9/09.03.2009 având ca obiect de activitate elaborarea codurilor civil şi penal, 
precum şi a celor de procedură civilă şi procedură penală. Comisia este constituită 
din 25 parlamentari, reprezentanţi ai tuturor grupurilor parlamentare din cele două 
Camere. 

Comisia şi-a constituit două subcomisii: o subcomisie pentru examinarea 
Codului penal şi celui de procedură penală, cealaltă subcomisie având ca obiect de 
activitate Codul civil şi cel de procedură civilă.  

Termenul final până la care comisia trebuie să depună raportul a fost 
prelungit până la data de 15 septembrie 2009. 

 
2. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

elaborarea pachetului de legi privind Securitatea Naţională – fost înfiinţată în 
şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului din data de 29 iunie 2009.  

Comisia este formată din 15 deputaţi şi senatori, reprezentanţi ai tuturor 
grupurilor parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor. 

 Comisia va elabora pachetul de legi privind securitatea Naţională în termen 
de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României. 

 
 

II. Comisii de anchetă ale Camerei Deputaţilor : 
 

1. Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii 
Comerciale Nicolina S.A., şi a modului în care AVAS a gestionat activele 
acesteia în perioada ianuarie 2005 – decembrie 2008 – a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.5/24.02.2009. 

      Comisia are următoarele obiective: 
- verificarea deciziilor reprezentanţilor numiţi în consiliul de 

administraţie, în adunarea generală a acţionarilor şi ale directorilor 
generali, în conformitate cu mandatele primite; 



 

 

- verificarea modului în care AVAS a monitorizat activitatea S.C. 
NICOLINA S.A. şi analiza controalelor efectuate de către finanţele 
locale; 

- verificarea respectării clauzelor contractelor de vânzare ale unor active 
-  identificarea eventualelor conflicte de interese ân zona guvernamentală 

vis a vis de deciziile de numire ale administratorilor judiciari, vânzări 
de active, vânzări de creanţe  etc. 

-  analiza situaţiilor sesizate legate de furturi de utilaje şi de modul în care 
au fost soluţionate de către Parchet şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie. 

 
Comisia de anchetă este formată din 13 deputaţi, reprezentanţi ai tuturor 

grupurilor parlamentare. 
 Data de depunere a raportului final asupra acestei anchete a fost prelungită 

până la 27 octombrie 2009. 
 
2. Încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a 

unei anchete cu privire la acordul petrolier al companiei Sterling Resources 
Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 şi a altor acte 
normative conexe – a fost înfiinţată prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
19/15.04.2009. 

Obiectivele anchetei sunt următoarele: 
- verificarea oportunităţii modificărilor legislaţiei cu privire la condiţiile 

negocierii sau renegocierii unui acord petrolier în vigoare, precum şi a 
părţilor semnatare ale acestuia; 

- verificarea impactului economic pe care îl are acordul petrolier actual al 
companiei Sterling Resources Ltd. asupra mediului de afaceri, mediului 
înconjurător, bugetului general consolidat şi aspura economiei naţionale, 
în general; 

- verificarea motivaţiei urgenţei actului normativ adoptat de Guvern de a 
modifica în fond Legea minelor nr. 85/2003 şi Legea petrolului nr. 
238/2004 care au conţinut organic; 

- verificarea modului în care au fost încheiate şi modificate acordurile 
petroliere şi licenţele de concesiune/administrare în baza prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 şi consecinţele 
acestora. 

Constatările, concluziile şi propunerile comisiei fac obiectul unui raport, 
care a fost depus pe data de 29 iunie 2009 şi care va fi inclus pe ordinea de zi a 
plenului Camerei Deputaţilor în sesiunea parlamentară din luna septembrie. 

 
 

3. Comisia de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul 
Tineretului şi Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob - 
Ridzi, pentru organizarea Zilei Tineretului - a fost înfiinţată prin Hotărâre a 
Camerei Deputaţilor în data de 23 iunie 2009. 



 

 

             Comisia  are următoarele obiective: 
- verificarea sumelor alocate evenimentului, provenineţa acestora şi modul 

de cheltuire a lor; 
- verificarea modului în care s-au respectat sau nu procedurile legale   

privind organizarea şi finanţarea evenimentului; 
- verificarea modului în care Ministerul Tineretului şi Sportului a selectat 

şi plătit firmele care au organizat evenimentul. 
      

Această comisie este formată din 15 membri, deputaţi din toate grupurile 
parlamentare. 

              Constatările, concluziile şi propunerile comisiei vor face obiectul unui 
raport    care va fi înaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor în termen de 
60 zile de la data înfiinţării acestei comisii. 
 
        4.   Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a 
fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul  privind “Campania de 
promovare a Programului Operaţional Sectorial Mediu, Lot II-
Difuzare/Publicare” la data de 28 aprilie 2009 prin negociere fără anunţ de 
participare - a fost înfiinţată prin Hotărâre a Camerei Deputaţilor în data de 24 
iunie 2009. 

Comisia are următoarele obiective: 
-  verificarea legalităţii alegerii procedurii de negociere cu o singură firmă 

fără publicarea prealabila a unui anunţ de participare; 
-  încadrarea legală a obiectului contractului, respective a valorii finale a 

acestuia de 2040990.11 lei. 
 

Comisia este formată din  15 membri din toate grupurile parlamentare . 
Termenul de depunere al raportului este  data de 14 august 2009. 

   
 

     5. Comisia de anchetă parlamentară privind situaţia sistemelor de irigaţii 
precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare - a fost înfiinţată prin 
Hotărâre a Camerei Deputaţilor în data de 24 iunie 2009. 

Comisia  are ca principale obiective: 
            - verificarea modului prin care organele de specialitate au urmărit 

respectarea măsurilor de reabilitare şi menţinerea în funcţiune a 
amenajărilor de irigaţii în zonele afectate; 

            -   analiza situaţiilor privind folosirea fondurilor alocate pentru sistemele de 
irigaţii; 

            -   analiza măsurilor instituite pentru urgentarea irigaţiilor în 2009. 
 

Comisia este formată din  15 membri din toate grupurile parlamentare . 
Raportul final al comisiei va fi depus la Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor până la data de 12 august 2009.  
 



Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
Sesiunea februarie – iunie 2009 

 

 
Roberta Alma Anastase 

PD-L 
Preşedinte 

Ioan Oltean 
PD-L 

Vicepreşedinte 

Adrian Năstase 
PSD+PC 

Vicepreşedinte 

Daniela Popa 
PSD+PC 

Vicepreşedinte 

Bogdan Olteanu 
PNL 

Vicepreşedinte 

  
  

 

Dumitru Pardău 
PD-L 

Secretar 

Sever Voinescu-Cotoi 
PD-L 

Secretar 
din apr. 2009 

Cezar-Florin Preda 
PD-L 

Secretar 
până în mar. 2009 

Valeriu Ştefan Zgonea 
PSD+PC 
Secretar 

Mihai Alexandru Voicu 
PNL 

Secretar 

 
Gheorghe Albu 

PD-L 
Chestor 

Nicolae Bănicioiu 
PSD+PC 
Chestor 

Dan-Ştefan Motreanu 
PNL 

Chestor 

Hunor Kelemen 
UDMR 
Chestor 

 



 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

(sesiunea februarie – iunie 2009) 
 
 
 
 
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 42 

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 7 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc, 
printre altele, stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor, modificarea HBP nr.10/2008 privind 
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, 
Părţile I-VII, asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent la 
Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare. 

 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 42 
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.  

Totodată, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a stabilit modul 
de organizare a dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea 
pentru fiecare grup parlamentar, în funcţie de ponderea sa în numărul total al 
deputaţilor, a timpului afectat pentru luările de cuvânt în şedinţa plenară a 
Camerei Deputaţilor, precum si timpul maxim afectat dezbaterilor în plen. 

 
 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 12 
şedinţe comune cu Biroul permanent al Senatului. 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. În data de 19 februarie, Birourile permanente ale 
Camerei Deputaţilor au fost convocate în şedinţă comună pentru stabilirea 
programului de dezbatere şi adoptare a Proiectului Legii Bugetului de stat şi a 
Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2009.  



 

De asemenea, au fost discutate, printre altele: 
 constituirea comisiilor comune permanente ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului; 
 constituirea unei comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, 

în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură 
penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă; 

 organizarea unei şedinţe comune a celor două Camere dedicată 
aniversării NATO şi a marcării a 5 ani de la aderarea României la 
Alianţa Nord-Atlantică; 

 constituirea unor noi grupuri parlamentare de prietenie cu alte 
state şi modificarea componenţei nominale a 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 depuse: 
 

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :  

Vot deschis Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII Semnatari 
Data  

dezbaterii Pentru Contra Abţineri 
Soluţia 

1.  
Educaţia sub cenzura 

Ecaterinei Andronescu – 
istoria se repetă 

63 
deputaţi 

23.03.2009 
şi 

15.04.2009 
- - - 

RESPINSĂ 
Procedura oprită, 

întrucât a fost 
prezentat alt text 
decât cel depus

2.  
Educaţia sub cenzura 

Ecaterinei Andronescu – 
istoria se repetă 

59 
deputaţi 

27.04.2009 52 137 - RESPINSĂ 

3.  
Agricultura şi dezvoltarea 

rurală spre dezastru 
62 

deputaţi 
4.05.2009 56 134 - RESPINSĂ 

4.  
Dumneavoastră aţi promis, 

noi plătim. Spuneţi-ne 
adevărul ! 

77 deputaţi 10.06.2009 64 174 2 RESPINSĂ 

5.  
Noul FSN a trântit cercetării 

româneşti uşa în nas 
61 deputaţi 15.06.2009 64 170 5 RESPINSĂ 

 
 

B .  M O Ţ I U N I  D E  C E N Z U R Ă :  
Vot secret Nr. 

crt. 
T I T L U L  

M O Ţ I U N I I  
Semnatari 

Data 
depunerii 

Data 
prezentării 

Data 
dezbaterii Pentru Contra Anulate Soluţia 

1. Marea păcăleală 
PDL-PSD 

124 
deputaţi şi 
senatori 

PNL+UDMR 

4.05.2009 11.05.2009 13.05.2009 130 272 - RESPINSĂ 

 
 
 
 
 
 



 

 
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2009 
 

  1.   H.C.D. nr.1/02-02-2009  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 
Camerei Deputaţilor 

  2.   H.C.D. nr.2/03-02-2009  
HOTĂRÂRE privind atribuirea unui spaţiu pentru sediul Clubului 
Parlamentarilor Români - Ion Raţiu 

  3.   H.C.D. nr.3/04-02-2009  
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2009 

  4.   H.C.D. nr.4/16-02-2009  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  5.   H.C.D. nr.5/24-02-2009  
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru 
verificarea situaţiei Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. şi a modului în 
care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele 
acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008 

  6.   H.C.D. nr.6/24-02-2009  
HOTĂRÂRE pentru trecerea la realizarea Proiectului-pilot "Palatul 
Parlamentului - clădire 0 energie" 

  7.   H.C.D. nr.7/03-03-2009  
HOTĂRÂRE privind modificarea alin. (3) al art. 155 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor 

  8.   H.C.D. nr.8/04-03-2009  
HOTĂRÂRE privind cererea de urmărire penală a domnului deputat Adrian 
Năstase, fost prim-ministru 

  9.   H.C.D. nr.9/04-03-2009  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  10.   H.C.D. nr.10/10-03-2009  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  11.   H.C.D. nr.11/23-03-2009  
HOTĂRÂRE privind demisia domnului deputat Cezar- Florin Preda din 
funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor 

  12.   H.C.D. nr.12/23-03-2009  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  13.   H.C.D. nr.13/07-04-2009  
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al 
Camerei Deputaţilor 

  14.   H.C.D. nr.14/07-04-2009  
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al 
Camerei Deputaţilor 



 

  15.   H.C.D. nr.15/07-04-2009  
HOTĂRÂRE privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al 
Camerei Deputaţilor 

  16.   H.C.D. nr.16/07-04-2009  
HOTĂRÂRE privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al 
Camerei Deputaţilor 

  17.   H.C.D. nr.17/07-04-2009  
HOTĂRÂRE pentru alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor 

  18.   H.C.D. nr.18/15-04-2009  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  19.   H.C.D. nr.19/15-04-2009  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru 
industrii şi servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei 
Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 
238/2004 şi a altor acte normative conexe 

  20.   H.C.D. nr.20/15-04-2009  
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. 
şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a 
gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005- decembrie 2008 

  21.   H.C.D. nr.21/21-04-2009  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  22.   H.C.D. nr.22/04-05-2009  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

  23.   H.C.D. nr.23/12-05-2009  
HOTĂRÂRE privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la 
Societatea Comercială "Nicolina" - S.A. 

  24.   H.C.D. nr.24/12-05-2009  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 
privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei 
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 

25. H.C.D. nr.25/23-06-2009  
Hotărârea Camerei Deputaţilor privind solicitarea Procurorului General de reluare 
a procedurii parlamentare cu privire la începerea urmăririi penale împotriva 
domnului deputat Adrian Năstase 

26. H.C.D. nr.26/23-06-2009  
Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului  şi 
Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru 
organizarea „Zilei Tineretului” 

27. H.C.D. nr.27/23-06-2009 
Hotărârea Camerei Deputaţilor pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea 
Camerei Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale „Nicolina”- S.A. şi a 



 

modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat 
activele acesteia în perioada ianuarie 2005 – decembrie 2008 

28. H.C.D. nr.28/23-06-2009 
Hotărârea Camerei Deputaţilor privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2006 

29. H.C.D. nr.29/24-06-2009 
Hotărârea Camerei Deputaţilor pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente 
ale Camerei Deputaţilor 

30. H.C.D. nr.30/24-06-2009 
Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul 
Mediului contractul privind „Campania de promovare a Programului Operaţional 
Sectorial Mediu, Lot II – Difuzare/Publicare” la data de 28 aprilie 2009, prin 
negociere fără anunţ de participare 

31. H.C.D. nr.31/24-06-2009 
Hotărârea Camerei Deputaţilor pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de 
anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de 
îmbunătăţiri funciare 

32. H.C.D. nr.32/24-06-2009 
Hotărârea Camerei Deputaţilor pentru modificarea art.3 din Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr.23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de 
Conturi la Societatea Comercială „Nicolina” – S.A. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H O T Ă R Â R I  A L E  P A R L A M E N T U L U I  
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2009 

 
  1.   H.P. nr.1/11-02-2009 

HOTĂRÂRE privind schimbarea structurii Guvernului 

  2.   H.P. nr.2/11-02-2009 
HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 

  3.   H.P. nr.3/11-02-2009 
HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe 

  4.   H.P. nr.4/11-02-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

  5.   H.P. nr.5/17-02-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei permanente 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 

  6.   H.P. nr.6/17-02-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

  7.   H.P. nr.7/17-02-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru 
afaceri europene a Parlamentului României 

  8.   H.P. nr.8/17-02-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2009 

  9.   H.P. nr.9/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru 
dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului 
de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă 

  10.   H.P. nr.10/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 4/2009 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a 
revoluţionarilor din decembrie 1989 

  11.   H.P. nr.11/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea 
Parlamentară 

  12.   H.P. nr.12/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa 

  13.   H.P. nr.13/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării 
Economice a Mării Negre 

  14.   H.P. nr.14/09-03-2009 



 

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 

  15.   H.P. nr.15/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei 

  16.   H.P. nr.16/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind constituirea Delegaţiei Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană 

  17.   H.P. nr.17/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 

  18.   H.P. nr.18/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale 

  19.   H.P. nr.19/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 

  20.   H.P. nr.20/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului 
director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

  21.   H.P. nr.21/09-03-2009 
HOTĂRÂRE privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

22. H.P. nr.22/22-06-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2009 
pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

23. H.P. nr.23/22-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2009 
privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României 
la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (OSCE) 

24. H.P. nr.24/22-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

25. H.P. nr.25/22-06-2009 
HOTĂRÂRE privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 
2009 

26. H.P. nr.26/22-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României 
nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea 
în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură 
penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă 

27. H.P. nr.27/29-06-2009 
HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului preşedintelui şi al celorlalţi 
membri ai  Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de 
Radiodifuziune 

28. H.P. nr.28/29-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei  nominale a 



 

Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în fond, 
în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură 
penală, a Codului civil  şi a Codului de procedură civilă 

29. H.P. nr.29/22-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea  Hotărârii Parlamentului României 
nr.21/2009,privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

30 H.P. nr.30/29-06-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României 
nr. 4/2009 pentru aprobarea componenţei nominale a  Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

31. H.P. nr.31/29-06-2009 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind 
Securitatea Naţională 

 



 
SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR 

 
pe grupuri parlamentare   
la data de 30 iunie 2009 

 
  
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PD-L 41 529 347 

2. PSD+PC 36 195 142 

3. PNL 39 265 207 

4. UDMR 14 48 38 

5. MINORITĂŢI NAŢIONALE 4 35 15 

 TOTAL GENERAL 134 1072 749 

 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR 
                                                                                                                                                                      

pe grupuri parlamentare  
la data de 30 iunie 2009 

  
  
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PD-L 47 216 165 

2. PSD+PC 53 179 128 

3. PNL 50 183 143 

4. UDMR 5 13 12 

5. MINORITĂŢI NAŢIONALE 3 15 10 

  TOTAL GENERAL 158 606 458 

  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE 

 
pe grupuri parlamentare 
la data de 30 iunie 2009 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. declaraţii
politice 

1. PD-L 79 20 439 

2. PSD+PC 58 20 382 

3. PNL 51 20 381 

4. UDMR 17 20 46 

5. MINORITAŢI NAŢIONALE 12 20 75 

 TOTAL GENERAL 217 20 1323 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUPRINS 
 
 
 

 Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură legislativă la 
Camera Deputaţilor  în sesiunea februarie-iunie 2009  

 Numărul legilor promulgate în perioada iunie 1990 – iunie 2009 

 Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2009 

 Exemple de legi adoptate în sesiunea februarie-iunie 2009 pe 
domenii de activitate 

 Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ 
prioritar al Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a 
anului 2009 

 Activitatea comisiilor permanente din Camera Deputaţilor în 
sesiunea februarie – iunie 2009 

 Biroul permanent al Camerei Deputaţilor (sesiunea        
februarie – iunie 2009) 

 Situaţia întrebărilor, interpelărilor şi declaraţiilor politice 
(sesiunea februarie – iunie 2009) 




