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Stimaţi colegi, 

 

A trecut un an de la alegerile care au desemnat un legislativ nou, cu o configuraţie 

parlamentară nouă. Acum un an electoratul ne-a dat un mandat de încredere, ne-a dat un vot de 

continuitate şi de stabilitate. 

Important pentru noi este să analizăm serios şi onest toate realizările sau nerealizările 

noastre pentru a vedea dacă am ştiut să respectăm acest vot de încredere. Suntem în momentul în 

care trebuie să privim în urmă pentru a şti cum să construim mai departe. 

Parlamentul este cel mai important for într-un stat democratic deoarece el asigură 

echilibrul şi stabilitatea într-un sistem politic bazat pe normele unui stat de drept. Parlamentul 

veghează la respectarea acestor norme pentru că este un pilon al democraţiei. 

Dincolo de configuraţia politică în legislativ şi dincolo de lupta politică specifică jocului 

democratic, activitatea parlamentară asigură funcţionarea tuturor mecanismelor importante 

pentru dezvoltarea unui stat. Din acest punct de vedere, munca parlamentarilor determină ritmul 

şi consecvenţa acestei dezvoltări. 

Rezultatele muncii noastre edifică România democratică, România europeană şi 

modernă. Sigur mai sunt încă destule lucruri de făcut pentru viitorul european al României, dar a 

venit timpul când trebuie să ne adunăm eforturile pentru că am intrat pe ultima sută de metri 

crucială pentru noi. De aceea, este foarte important să analizăm activitatea noastră de până acum 

pentru a asigura un final de cursă remarcabil pentru România. 

Cu gândul că în anul 2006 vom şti să ne mobilizăm pentru integrarea României în 

Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, vă urez un an cu mult spor, cu multe realizări şi cu 

sănătate. Nu avem dreptul să înşelăm speranţele românilor. Viitorul lor şi al României depinde 

şi de noi. La mulţi ani! 

 



 
 
 
 
 

Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor 

în sesiunea septembrie – decembrie 2005*) 
 

 

În sesiunea de toamnă a anului 2005, Camera Deputaţilor a 

adoptat 200 proiecte de legi, din totalul de 450 proiecte aflate în 

procedură legislativă în această sesiune (anexa I). Dintre acestea  

44 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al 

Guvernului pentru integrarea României în Uniunea Europeană  

(anexa VII). 

Din totalul de 203 proiecte de legi dezbătute în plenul 

Camerei Deputaţilor în această sesiune, pentru 113 Camera 

Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni ne arată că în cele  

42 şedinţe în plenul Camerei şi 12 şedinţe comune cu Senatul, au fost 

adoptate 200 proiecte de legi, 12 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi  

1 Hotărâre a Parlamentului. 

Cele mai importante legi votate în sesiunea de toamnă a 

acestui an, au fost Legea bugetului de stat pe anul 2006 şi Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, legi a căror 

dezbatere s-a derulat pe parcursul a 11 şedinţe comune, întrunind un 

număr total de 33 ore. 

                                                 
*)  datele cuprind situaţia la data de 15 decembrie 2005. 
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Cu 10 zile înainte de sfârşitul sesiunii, în procesul legislativ la 

Camera Deputaţilor se mai aflau 236 proiecte de legi şi propuneri 

legislative, din care 84 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei,  

şi 142 la comisiile permanente. 

Activitatea comisiilor permanente 

În sesiunea septembrie – decembrie 2005, cele 17 comisii 

permanente ale Camerei Deputaţilor şi 4 comisii comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, s-au întrunit în 473 şedinţe, în care au 

finalizat 312 rapoarte şi 561 avize la proiectele de legi şi propunerile 

legislative cu care au fost sesizate (anexa VIII). 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor 

legislative, la comisiile permanente au fost depuse  

3.953 amendamente, din care 2.343 au fost admise (anexele IX şi X). 

Totodată, comisiile permanente au rezolvat 473 scrisori şi 

memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai 

administraţiei, societăţii civile, societăţi comerciale, sindicate sau 

persoane particulare, cu privire la modul de aplicare a unor legi, 

pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate sau cu 

propuneri de amendare a unor proiecte de legi aflate în dezbatere. 

De asemenea, în perioada septembrie – decembrie 2005, 

comisiile permanente au audiat şi au dat avize pentru 52 candidaţi 

propuşi în diverse funcţii publice precum ambasadori (11), membru 

C.N.S.A.S., vicepreşedinte la Curtea de Conturi şi pentru Comisia 

Naţională de Acreditare a Spitalelor. 

Sintetic, activitatea comisiilor permanente este prezentată în 

anexa VIII. 
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 

În sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2005, 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 33 şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului, Biroul 

permanent a asigurat pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor 

Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa. 

Biroul permanent s-a întrunit în 8 şedinţe comune cu Biroul 

permanent al Senatului la care au fost prezenţi şi liderii grupurilor 

parlamentare din cele două Camere. În cadrul acestora, au fost 

stabilite proiectele ordinii de zi şi ale programului de lucru pentru 

şedinţele comune ale celor două Camere ale Parlamentului. 

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea 

septembrie – decembrie 2005, la Camera Deputaţilor s-au înregistrat 

un număr de 502 întrebări adresate membrilor executivului, de un 

număr de 112 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns 

este de 315, reprezentând 62,74% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului ministru în actuala sesiune 

a fost de 533, din care la 390 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 73,17%. 

În ceea ce priveşte intervenţiile deputaţilor asupra unor 

probleme de actualitate sau pentru consacrarea unor aniversări ori 

comemorări, numărul acestora a fost de 868, desfăşurate pe parcursul 

a 12 şedinţe ţinute în zilele de marţi, conform Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie – decembrie 2005, 

au fost depuse 6 moţiuni simple, din care 5 au fost respinse şi una 

retrasă de iniţiatori. 



                                                                                                                     ANEXA I 
 

SITUAŢIA 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  septembrie-decembrie 2005 

(Situaţia cuprinde datele la 15 decembrie 2005) 
 
 

 
Totalul iniţiativelor legislative 450
din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie 142
– înregistrate în  cursul sesiunii septembrie - decembrie 308

1) Dezbătute 
          din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                           113  

203

– votate * 200
          din care:    –  înaintate la Senat        48 
                            –  la mediere 1
                            –  în procedura de promulgare   26 
                            –  promulgate 118 
                            –  respinse     7 
                           –  în divergenţă (la şedinţa comună) 2
                           –  declarată neconstituţională     1 
– la vot final -

2) Se află în procesul legislativ 236
a) pe ordinea de zi 84
b) au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 4
c) la comisii (din care 13 retrimise pentru raport suplimentar) 142
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru  
                 puncte de vedere Guvern    

4

e) în reexaminare la Senat 2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor şi urmează să intre în procesul  legislativ 7
– în faza de prezentare la Biroul Permanent 0
– prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4
– prezentate la Biroul Permanent şi înaintate la Senat                                         3

4) Retrase de iniţiator 5
 
 

             
            *  Cele 200 iniţiative legislative votate  privesc: 
                         148 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                                 din care: 
                    75 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                           16 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                          57 proiecte de legi iniţiate de Guvern  
                          52 propuneri legislative 
     
          



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2005

1

26

118

721

48

 48 - înaintate la Senat

1 - la mediere

26 - în procedura de promulgare

118 - promulgate

7 - respinse

2 - în divergenţă (la şedinţa comună)

1 - declarată neconstituţională



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea septembrie - decembrie 2005

- grupate pe categorii -

16

57

52

75

75 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

16 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

57 proiecte de legi iniţiate de Guvern

52 propuneri legislative



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ 
la sfârşitul sesiunii parlamentare septembrie-decembrie 2005

142

4
2

4

84

84 - pe ordinea de zi

4 - au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

142 - la comisii (din care 13 retrimise pentru raport suplimentar)

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

2 - în reexaminare la Senat



 ANEXA II 
 

SITUAŢIA 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  februarie - iunie 2005 şi septembrie-decembrie 2005 

(Situaţia cuprinde datele la 15 decembrie 2005) 
 

 
Totalul iniţiativelor legislative 783
din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie * 130
– înregistrate în  cursul sesiunii februarie-iunie 345
– înregistrate în  cursul sesiunii septembrie-decembrie 308

1) Dezbătute 
          din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                         325   

528

– votate ** 525
          din care:    –  înaintate la Senat        58 
                            –  la mediere 1
                            –  în procedura de promulgare   26 
                            –  promulgate 367 
                            –  respinse   73 
                            – în divergenţă (la şedinţa comună) 2
                            – declarată neconstituţională     1 
– la vot final -

2) Se află în procesul legislativ 236
a) pe ordinea de zi 84
b) au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 4
c) la comisii (din care 13  retrimise pentru raport suplimentar) 142
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru  
                 puncte de vedere Guvern    

4

e) în reexaminare la Senat 2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor şi urmează să intre în procesul legislativ 8
– în faza de prezentare la Biroul Permanent 0
– prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4
– prezentate la Biroul Permanent şi înaintate la Senat                                         4

4) Retrase de iniţiator 12
 
 
            *  Din care 2 în procedura de promulgare 
          **  Cele 525 iniţiative legislative votate  privesc: 
                         384 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                                 din care: 
                  194 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                           42 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                        148 proiecte de legi iniţiate de Guvern din care 31 provin din legislatura anterioară 
                         141 propuneri legislative 
     
 



Iniţiative legislative votate în 
sesiunile februarie-iunie 2005 
şi septembrie-decembrie 2005

367

73

1

1 2

26

58

înaintate la Senat - 58

la mediere - 1

în procedura de promulgare - 26

promulgate - 367

respinse - 73

în divergenţă (la şedinţa comună) - 2

declarată neconstituţională - 1



Iniţiative legislative votate în 
sesiunile  februarie-iunie 2005 şi septembrie-decembrie 2005

- grupate pe categorii -

42

148

141

194

194 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

42 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

148 proiecte de legi iniţiate de Guvern - din care 31 provin din legislatura anterioară

141 propuneri legislative



ANEXA III 
 

Bilanţul legislativ  
al Camerei Deputaţilor în perioada  

decembrie 2004 – decembrie 2005 
comparativ cu perioada  

decembrie 2000 – decembrie 2001* 
                                                            

                                                                                           
 2001 2005

Total iniţiative legislative aflate în proces legislativ 

   din care: - provin din legislaturile anterioare 

1508 

766 

783

130

                  - înregistrate în cele două sesiuni 742 653

Votate 1193 525

              - adoptate  1072   452

              - respinse 121 73

Adoptate în calitate de cameră decizională - 325
* Situaţia cuprinde datele la 15 decembrie 2005 
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                                                                                                     ANEXA IV 
 

Numărul legilor promulgate în perioada                     
iunie 1990 – decembrie 2005 *   

(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 2005                  380 
                  ( 2 sesiuni ) 
 
 
  
 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 
 
 
 

Ani 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2 sesiuni 

Nr. legi 261 210 233 796 683 609 553 380 

 
 
 
 
 

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

în perioada iunie 1990 – decembrie 2005 
(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 2005                  525 
                       ( 2 sesiuni ) 
 

 * Situaţia cuprinde datele la 15 decembrie 2005 



Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – decembrie 2005

542

926

2641

380

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, sesiunile februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2005



ANEXA V 
 

Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2005 
 
 

Dezbateri privind controlul parlamentar 
Sesiunea Luna Zile cu 

şedinţe 

Număr 
de 

şedinţe 

Ore de 
şedinţă

Dezbateri 
legislative 

Dezbateri pe 
regulament întrebări şi 

interpelări 
declaraţii 
politice moţiuni simple

Februarie  9 9 20h03 12h46 - 3h18 3h59 - 
Martie  9 9 23h10 12h49 - 3h07 4h21 2h51 
Aprilie  10 10 31h43 19h19 - 5h19 7h04 - 
Mai  9 9 24h40 13h47 - 4h27 6h25 - 
Iunie  9 9 23h58 14h37 - 4h10 5h10 - 

Sesiunea 
februarie-iunie 

Total: 46 46 123h35 73h19 - 20h23 27h00 2h51 
Sesiune 
extraordinară Iulie  3 3 2h10 2h10 - - - - 

Septembrie 14 14 53h39 17h10 22h37 2h45 3h27 7h38 
Octombrie  13 13 53h02 20h35 22h10 3h44 3h52 2h40 
Noiembrie  10 10 23h01 17h30 - 3h16 2h14 - 
Decembrie  5 5 14h14 5h35 - 2h42 3h11 2h45 

Sesiunea 
septembrie-
decembrie 

Total: 42 42 143h58 60h51 44h47 12h28 12h46 13h03 

Total general: 91 91 269h44 136h21 44h47 32h52 39h47 15h55 

 
 
 

Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2005 
 
 

Dezbateri privind controlul 
parlamentar 

Sesiunea Luna Zile cu 
şedinţe 

Număr 
de 

şedinţe 

Ore de 
şedinţă 

Dezbateri 
legislative 

Dezbateri pe 
buget autorităţi 

publice 
moţiuni de 

cenzură 

Februarie  1 1 2h04 2h04 - - - 

Martie  2 2 3h47 3h47 - - - 

Aprilie  2 2 3h20 3h20 - - - 

Mai  1 1 1h46 1h46 - - - 

Iunie  4 5 15h06 0h50 - 7h30 6h44 

Sesiunea 
februarie-
iunie 

Total: 10 11 26h04 11h49 - 7h30 6h44 

Sesiune 
extraordinară Iulie  2 2 2h16 2h16 - - - 

Septembrie 1 1 0h04 0h04 - - - 

Noiembrie  10 11 36h01 3h07 32h54 - - 
Sesiunea 
septembrie-
decembrie 

Total: 11 12 36h05 3h11 32h54 - - 

Total general: 23 25 64h27 17h17 32h54 7h30 6h44 



                                                                              Anexa VI 
 
 
 
Exemple de legi adoptate în sesiunea septembrie-decembrie 2005 

pe domenii de activitate 
 
 
 

Nr. 
crt. Titlul legii Stadiul 

 A. Domeniul buget-finanţe: 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România 

Legea nr. 283/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 897/7 octombrie 2005 

2. Lege privind Bursele de mărfuri Legea nr. 357/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1115/9 decembrie 2005 

3. Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general 

Legea nr. 350/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1128/14 decembrie 2005 

4. Legea bugetului de stat pe anul 2006 Legea nr. 379/2005 
5. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2006 
Legea nr. 380/2005 
 

 B. Domeniul juridic: 
1. Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului infracţional în domeniul 
transportului pe calea ferată 

Legea nr. 289/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 922/17 octombrie 2005 

2. Lege privind dobândirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi 
apatrizi, precum şi de către persoanele juridice 
străine  

Legea nr. 312/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1008/14 noiembrie 2005

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale  

Legea nr. 302/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 953/27 octombrie 2005 
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 C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport: 
1. Lege pentru abrogarea alineatului (5) al articolului 2 

din Legea nr.376/2004 privind bursele private 
Legea nr. 319/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1010/15 noiembrie 2005

2. Lege pentru completarea art.29 şi art.36 din Legea 
nr.268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 

Legea nr. 366/2005 
 

 D. Domeniul industrie şi servicii: 
1. Lege privind completarea Legii minelor nr.85/2003  Legea nr. 284/2005 

Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 917/13 octombrie 2005 

2. Lege privind unele măsuri pentru asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în 
cadrul operaţiunilor de vămuire  

Legea nr. 344/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1093/5 decembrie 2005 

3. Lege privind performanţa energetică a clădirilor Legea nr. 372/2005 
4. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian 
la promulgare 

 E. Domeniul administraţiei publice: 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români 

Legea nr. 290/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 959/28 octombrie 2005 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea 
Direcţiei generale anticorupţie din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

la promulgare 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

la promulgare 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea 
şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele 
afectate de inundaţiile produse în anul 2005 

Legea nr. 301/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 962/31 octombrie 2005 
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 F. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 

1. Lege privind ucenicia la locul de muncă  Legea nr. 279/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 907/11 octombrie 2005 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

Legea nr. 313/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1010/15 noiembrie 2005

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 

Legea nr. 371/2005 
 

 G. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei: 
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor 
integrate 

Legea nr. 337/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1094/5 decembrie 2005 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.128/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 
Naţional de Semnalări  

Legea nr. 345/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1086/2 decembrie 2005 

 H. Domeniul sănătate şi familie: 
1. Lege privind organizarea activităţii de transfuzie 

sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine 
de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice 

Legea nr. 282/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 915/13 octombrie 2005 

2. Lege privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

Legea nr. 339/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1095/5 decembrie 2005 

 I. Domeniul agricol, mediul înconjurător: 
1. Lege privind instituirea sistemului de certificate de 

import şi de export pentru produse agricole 
Legea nr. 300/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 955/27 octombrie 2005 

2. Lege privind instituirea sistemului de garanţii pentru 
importul şi exportul produselor agricole 

Legea nr. 299/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 956/27 octombrie 2005 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor 
agricole şi agroalimentare 

Legea nr. 307/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 967/1 noiembrie 2005 

4. Legea calului la promulgare 

 J. Domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale: 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European  

Legea nr. 260/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 900/7 octombrie 2005 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.153/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 

Legea nr. 343/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 1086/2 decembrie 2005 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive 

Legea nr. 262/2005 
Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 904/10 octombrie 2005 

 



                                                                                                                                                     ANEXA VII 
 
 
 

PROGRAMUL   LEGISLATIV   PRIORITAR   
PENTRU  INTEGRAREA  ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA  EUROPEANĂ   
PENTRU CEA DE-A DOUA SESIUNE ORDINARĂ A ANULUI 2005 

 
 
 
 

Cu adresa nr. 5/5154/8.09.2005, Guvernul României a comunicat Lista 
Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului  
2005, care  cuprinde  113 proiecte de legi necesare pentru integrarea României în 
Uniunea Europeană. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, proiectele de legi referitoare la armonizarea legislaţiei României cu cea a 
Uniunii Europene se supun de drept dezbaterii şi adoptării în procedură de urgenţă. 

  

Până în prezent, 63 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor.  

 

Proiectele de legi menţionate se referă la 17 elemente angajate în cadrul criteriilor 
şi capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană. Distribuţia proiectelor de legi, pe 
criterii şi capitole, este următoarea:  

 

 

 I.    Criteriile politice 
 

 1.1. Reforma administraţiei publice 5 
 1.3. Lupta împotriva corupţiei   1 
 1.4. Drepturile omului  1 

  
II.  Criteriile economice 1 

 

 III. Capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene 
 

Capitolul   1 Libera circulaţie a mărfurilor  10 
Capitolul   2 Libera circulaţie a persoanelor 2 
Capitolul   3 Libera circulaţie a serviciilor  1 
Capitolul   4 Libera circulaţie a capitalurilor 3 
Capitolul   5 Dreptul societăţilor comerciale 6 
Capitolul   7 Agricultura 9 
Capitolul   9 Politica în domeniul transporturilor 5 
Capitolul 13 Politica socială şi de ocupare a forţei de  muncă  5 
Capitolul 14 Energia 5 
Capitolul 19 Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei 1 
Capitolul 22 Protecţia mediului înconjurător 2 
Capitolul 23 Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii 1 
Capitolul 24 Justiţie şi afaceri interne    8 

 



 
La sfârşitul sesiunii parlamentare septembrie - decembrie 2005, stadiul celor 63 

proiecte de legi din Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru integrarea 
României în Uniunea Europeană se prezintă astfel (Anexă):  

 
 

- legi promulgate şi în procedură de promulgare : 39 
- legi în reexaminare : 2 

 - aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor : 0 
 - aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 15 
 - proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 5 
 - înregistrate la Biroul permanent pentru trimitere la comisii : 2           

                                                                                                          Total: 63 
 
 
 
 
 

 - Camera Deputaţilor - cameră decizională : 54 
- la comisii cu termen de depunere a raportului depăşit : 12   

 



                                                                                                              

  
  
  

SSTTAADDIIUULL  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  DDEE  LLEEGGII  
ddiinn  PPrrooggrraammuull  lleeggiissllaattiivv  pprriioorriittaarr  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  RRoommâânniieeii    

îînn  UUNNIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNĂĂ    ppeennttrruu  cceeaa  ddee--aa  ddoouuaa  sseessiiuunnee  oorrddiinnaarrăă  aa  aannuulluuii  22000055  
  

  
          

    II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  ŞŞII  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  DDEE  PPRROOMMUULLGGAARREE  
  

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera 
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European. (Cap. 2 – Libera circulaţie a persoanelor şi  Cap. 24 – 
Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 25.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 330/28.07.2005 

Adoptat pe 13.09.2005.

Legea 
260/2005 

2 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor 
explozive. ( Cap.1. –Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe  8.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  365/13.09.2005 

Adoptat pe 26.09.2005.

Legea 
262/2005 

3 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase. ( Cap.1. –Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe  8.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  375/13.09.2005 

Adoptat pe 27.09.2005.

Legea 
263/2005 

4 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2005 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat 
producătorilor de lapte. (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 25.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 308/26.07.2005 

Adoptat pe 13.09.2005.

Legea 
264/2005 

5 
Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2004 între România şi Comisia 
Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles si respectiv, la Bucureşti, la 12 mai 
2005. (Cap. 7. – Agricultura) 

Camera Deputaţilor 
PLx 356/5.09.2005 

Adoptat pe 13.09.2005 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005.

Legea 
265/2005 

6 Lege pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994.     
 (Cap.4. – Libera circulaţie a capitalurilor) 

Senat 
Adoptat pe  19.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 385/21.09.2005   

Adoptat pe 27.09.2005.

Legea 
276/2005 

7 Lege privind ucenicia la locul de muncă. ( Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de 
muncă) 

Senat 
Adoptat pe 5.05.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 169/11.05.2005 

Adoptat pe 14.09.2005.

Legea 
279/2005 

8 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.  
 (Cap. 5.- Dreptul societăţilor comerciale) 

Senat 
Adoptat pe 28.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 328/28.07.2005 

Adoptat pe 14.09.2005.

Legea 
280/2005 



 

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

9 
Lege pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele 
care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999.        
 (Cap. 22. – Protecţia mediului înconjurător) 

Camera Deputaţilor 
PLx  282/30.06.2005 

Adoptat pe 13.09.2005 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005.

Legea 
281/2005 

10 
Lege privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină în România, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. ( Cap.1. –Libera circulaţie a mărfurilor şi 
Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 

Senat 
Adoptat pe 3.11.2004 

Camera Deputaţilor 
PLx  674/4.11.2004 

Adoptat pe 27.09.2005.

Legea 
282/2005 

11 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 
România.  (Cap. 3.- Libere circulaţie a serviciilor) 

Senat 
Adoptat pe  8.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  362/13.09.2005 

Adoptat pe 27.09.2005.

Legea 
283/2005 

12 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului 
de persoane.  (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 25.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 309/26.07.2005 

Adoptat pe 13.09.2005.

Legea 
287/2005 

13 
Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Marele Ducat de Luxemburg în 
domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti, la 18 noiembrie 2004. (Cap. 2 – Libera 
circulaţie a persoanelor) 

Camera Deputaţilor 
PLx  291/19.07.2005 

Adoptat pe 13.09.2005 

Senat 
Adoptat pe 4.10.2005 

Legea 
298/2005 

14 Lege privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor 
agricole. (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe  8.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  363/13.09.2005 

Adoptat pe 10.10.2005 

Legea 
299/2005 

15 Lege privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse 
agricole. (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe  8.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  364/13.09.2005 

Adoptat pe 10.10.2005 

Legea 
300/2005 

16 Lege privind modificarea  legislaţiei privind societăţile comerciale.  
 (Cap. 5.- Dreptul societăţilor comerciale)  

Senat 
Adoptat pe 22.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 396/28.09.2005 

Adoptat pe 11.10.2005 

Legea 
302/2005 

17 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor. (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 28.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  339/28.07.2005 
Adoptat pe 4.10.2005 

Legea 
306/2005 

18 Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţelor 
produselor agricole şi agroalimentare.  (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  444/3.10.2005 

Adoptat pe 10.10.2005 

Legea 
307/2005 

19 
Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către 
cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.  
 (Cap.4. – Libera circulaţie a capitalurilor) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  434/3.10.2005 

Adoptat pe 18.10.2005 

Legea 
312/2005 

20 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase. (Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 22.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 395/28.09.2005 

Adoptat pe 18.10.2005 

Legea 
324/2005 



 

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

21 Lege pentru organizarea timpului de muncă a personalului ce desfăşoară activităţi mobile 
de transport rutier. (Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 22.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 397/28.09.2005 
Adoptat pe 1.11.2005 

Legea 
335/2005 

22 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor 
circuitelor integrate. (Cap. 5.- Dreptul societăţilor comerciale) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  435/3.10.2005 

Adoptat pe 1.11.2005 

Legea 
337/2005 

23 
Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice.   (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  443/3.10.2005 

Adoptat pe 1.11.2005 

Legea 
338/2005 

24 Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 
psihotrope. (Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  437/3.10.2005 

Adoptat pe 1.11.2005 

Legea 
339/2005 

25 
Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a 
executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale.   
( II. Criterii economice) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  439/3.10.2005 

Adoptat pe 1.11.2005 

Legea 
340/2005 

26 
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.  
(Cap 5.- Dreptul societăţilor comerciale)   

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  433/3.10.2005 

Adoptat pe 1.11.2005 

Legea 
344/2005 

27 Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de 
Semnalări. (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 10.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  478/17.10.2005 

Adoptat pe 17.11.2005 

Legea 
345/2005 

28 
Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonpnprofit de interes general. ( I. Criterii politice - 1.3. Lupta împotriva 
corupţiei şi Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe 3.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  453/10.10.2005 
Adoptat pe 7.11.2005 

Legea 
350/2005 

29 
Lege privind ratificarea Acordului european asupra transmiterii cererilor de asistenţă 
judiciară , adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977. 
 (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PLx  451/10.10.2005 

Adoptat pe 25.10.2005 

Senat 
Adoptat pe 17.11.2005 

Legea 
356/2005 

30 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2005 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare 
Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară 
a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.   
(Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Reexaminată pe 

31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 323/2005/7.11.05 

Reexaminată pe 
28.11.2005 

Legea 
359/2005 



 

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

31 
Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România în 
scopul aderării la Uniunea Europeană. (Cap. 23 – Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii) 

Senat 
 Adoptat pe 10.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  522/14.11.2005 

Adoptat pe 28.11.2005 

Legea 
363/2005 

32 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii.  
 ( Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  438/3.10.2005 

Adoptat pe 21.11.2005 

Legea 
371005 

33 Lege privind performanţa energetică a clădirilor.  
 (Cap.14 – Energia) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  436/3.10.2005 

Adoptat pe 17.11.2005 

Legea 
372005 

34 

Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor 
rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia 
mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică. 
(Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  442/3.10.2005 

Adoptat pe 17.11.2005 

Legea 
373/2005 

35 
Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi 
eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile 
publice din România. (Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  441/3.10.2005 

Adoptat pe 17.11.2005 

Legea 
374/2005 

36 

Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea 
echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule 
rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizarea acestora.  
 (Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 27.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  440/3.10.2005 

Adoptat pe 17.11.2005 

Legea 
375/2005 

37 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de 
protecţie a persoanelor încadrate în muncă.  
(Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 

Senat 
Adoptat pe  8.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  374/13.09.2005 

 Adoptat pe 13.12.2005
 

38 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul 
aerian. (Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 6.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  454/10.10.2005 

Adoptat pe 13.12.2005 
 

39 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele 
în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.  
 (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 

Senat 
Adoptat pe 10.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  521/14.11.2005 

Adoptat pe 28.11.2005 
 



 

                  IIII..  LLEEGGII  ÎÎNN  FFAAZZAA  DDEE  RREEEEXXAAMMIINNAARREE      
  

Nr. 
crt. Titlul   legii Prima Cameră sesizată  

(stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare 
publice. (Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Reexaminat pe 

24.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 187/2005/29.11.2005 

La Com. industrii pt. 
raport de reexaminare 

Termen: 15.12.2005 

 

2 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice. (Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Înregistrat la BP 

 ptr. reexaminare 
 

Camera Deputaţilor 
PLx 383/21.09.2005  
Adoptat pe 17.11.2005 

 

  

 
III. PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

                                                    11))    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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 
privind transporturile rutiere.   
(Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 28.07.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  335/28.07.2005 
Termen: 15.10.2005 

 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 
privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, republicată.  
(Cap. 14 - Energia) 

Senat 
Adoptat pe 19.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx 384/21.09.2005   

Retrimis pe 5.12.2005 ptr. 
raport suplimentar 

 

3 Proiectul Legii energiei termice. (Cap.14 – Energia) Senat 
Adoptat pe 6.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  455/10.10.2005 
Termen: 10.11.2005 

 

4 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind 
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare. (Cap.14 – Energia) 

Senat 
Adoptat pe 10.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  477/17.10.2005 
Termen: 11.11.2005 

 

5 Proiectul Legii serviciilor comunale de utilităţi publice.   
( I. Criterii politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  513/9.11.2005 
Termen: 1.12.2005 

 

6 Proiectul Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.  
( I. Criterii politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  514/9.11.2005 
Termen: 17.11.2005 

 



 

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 Proiectul Legii serviciului de iluminat public.  
( I. Criterii politice – 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  515/9.11.2005 
Termen: 17.11.2005 

 

8 Proiectul Legii serviciului de transport public local. ( I. Criterii politice - 1.1 Reforma 
administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  516/9.11.2005 
Termen: 17.11.2005 

 

9 Proiectul Legii serviciului de salubrizare a localităţilor.  
( I. Criterii politice - 1.1 Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  517/9.11.2005 
Termen: 17.11.2005 

 

10 Proiect de Lege privind siguranţa feroviară.  ( Cap. 9 – Politica în domeniul 
transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 10.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  520/14.11.2005 
Termen: 17.11.2005 

 

 

                        22))    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 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţei Guvernului nr. 
4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar 
pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură.  
 (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  621/12.12.2005 
Termen: 22.12.2005 

 

 
                        33))    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.  
 ( I. Criterii politice - 1.4  Drepturile omului) 
-Raport comun cu Comisia pentru  învăţământ şi cu Comisia juridică 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 22.12.2005 

 

  
44))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă            

Nr. 
crt. Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială.  
(Cap. 13 – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 

Senat 
Adoptat pe 17.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  536/23.11.2005 
Termen: 13.12.2005 

 



 

  55))    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.  
( I. Criterii politice - 1.4  Drepturile omului) 
-Raport comun cu Comisia pentru  drepturile omului  şi cu Comisia juridică 

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 22.12.2005 

 

 

                              66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ccuullttuurrăă,,  aarrttee,,  mmiijjllooaaccee  ddee  iinnffoorrmmaarree  îînn  mmaassăă            
    

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. 123/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
 -Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  505/7.11.2005 
Termen: 30.11.2005 

 

2 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil. (Cap.1. – Libera circulaţie a mărfurilor) 

Senat 
Adoptat pe 17.11.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  537/23.11.2005 
Termen: 13.12.2005 

 

 

                                77))    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 statutul minorităţilor naţionale din România.  
( I. Criterii politice - 1.4  Drepturile omului) 
-Raport comun cu Comisia ptr.  învăţământ şi cu Comisia ptr.  drepturile omului   

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 22.12.2005 

 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. (Cap. 5 – Dreptul societăţilor comerciale) 
-Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  505/7.11.2005 
Termen: 30.11.2005 

 

  
    IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  ŞŞII  TTRRAANNSSMMIISSEE  LLAA  SSEENNAATT  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră sesizată 

(stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea. (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PLx  450/5.10.2005 

Adoptat pe 25.10.2005 

Senat 
La Com. juridică 

 ptr. raport. 
 



 

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.134/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind 
Parchetul Naţional Anticorupţie. (Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PLx  452/10.10.2005 

Adoptat pe 25.10.2005 

Senat 
La Com. juridică 

 ptr. raport. 
 

3 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a – Apa.   
 (Cap. 22 – Protecţia mediului înconjurător) 

Camera Deputaţilor 
PLx  510/9.11.2005 

Adoptat pe 28.11.2005 

Senat 
La Com. sănătate 

 ptr. raport. 
 

4 
Proiect de Lege privind ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale 
Universale, la Bucureşti la 5 octombrie 2004. (Cap. 19 - Telecomunicaţii şi tehnologia 
informaţiei) 

Camera Deputaţilor 
PLx  528/16.11.2005 

Adoptat pe 13.12.2005 

Senat 
Înregistrat ptr. 

dezbatere 
 

5 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2004 între România şi 
Comisia Comunităţilor Europene care modifică Acordul Anual de Finanţare 2004, semnat 
la Bruxelles şi, respectiv la Bucureşti , la 7 iulie 2005. (Cap. 7. – Agricultura) 

Camera Deputaţilor 
PLx  594/5.12.2005 

Adoptat pe 13.12.2005 

Senat 
Înregistrat ptr. 

dezbatere 
 

 

                                                                            VV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  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 şi completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea 
eficientă a energiei. (Cap.14 – Energia) 

Senat 
Adoptat pe 8.12.2005 

Camera Deputaţilor 
BPi  888/12.12.2005  

2 
Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul 
investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.  
(Cap.4. – Libera circulaţie a capitalurilor) 

Senat 
Adoptat pe 8.12.2005 

Camera Deputaţilor 
BPi  889/12.12.2005  

 



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

                                                                                                           ANEXA VIII 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor în sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2005 
 

 
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 

Număr 
audieri 

 
Total 
din 

care: 

 
admise 

1 Comisia pt. pol.economică 27 10 9 8 1 0 9 6 

2 Comisia pt. buget 27 75 54 51 12 0 1021 89 

3 Comisia pt. industrii 25 67 41 16 6 6 220 189 

4 Comisia pt. agricultură 26 45 32 12 24 0 115 101 

5 Comisia pt. drepturile omului 20 3 030 30 80 2 19 5 

6 Comisia pt. admin.publică 27 65 54 71 6 0 206 154 

7 Comisia pt. muncă 22 39 27 33 38 0 206 154 

8 Comisia pt.sănătate 27 19 8 13 66 18 99 95 

9 Comisia pt. învăţământ 26 25 17 15 45 0 32 26 

10 Comisia pt. cultură 22 16 5 5 29 2 26 24 

11 Comisia juridică 24 24 60 244 24 0 75 69 

12 Comisia pt. apărare 27 24 23 21 18 0 54 45 

13 Comisia pt. politică externă 26 1 1 19 5 11 1 1 

14 Comisia pt.cercet.abuzurilor 22 - - - 114 3 0 0 

15 Comisia pt. regulament 18 2 2 - 0 0 1935 1413 

16 Comisia pt. tehn.informaţiei 18 2 0 7 2 2 0 0 

17 Comisia pt.egalitate de şanse 25 0 0 16 3 8 0 0 

18 Comisia pt. int.europeană 5 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

19 Comisia pt. controlul SRI 27 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

20 Comisia pt. control SIE 17 - Comisia desfăşoară activit .specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

21 Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 15 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

TOTAL 473 453 312 561 473 52 3953 2343 
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Anexa IX 

 

  
SITUAŢIA 

 
cu amendamentele depuse la comisii la proiectele de legi  

şi propunerile legislative care au fost examinate 
 în sesiunea septembrie - decembrie 2005 

 
- situaţia la 15 decembrie  2005 –  

 
 

Nr. de amendamente 
Nr. crt. Denumirea comisiei 

Total: 
din care admise respinse 

1 Comisia pentru politică economică... 9 6 3 

2 Comisia pentru buget... 1021 89 932 

3 Comisia pentru industrii... 220 189 31 

4 Comisia pentru agricultură... 115 101 14 

5 Comisia pentru drepturile omului... 19 5 14 

6 Comisia pentru administraţie publică... 141 126 15 

7 Comisia pentru muncă… 206 154 52 

8 Comisia pentru sănătate... 99 95 4 

9 Comisia pentru învăţământ... 32 26 6 

10 Comisia pentru cultură... 26 24 2 

12 Comisia pentru apărare... 54 45 9 

13 Comisia pentru politică externă... 1 1 0 

14 Comisia pt.egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 0 0 0 

15 Comisia pt.Regulament 1935 1413 522 

TOTAL 3953 2343 1610 

 



SITUAŢIA
cu amendamentele depuse la comisii 

 în sesiunea septembrie - decembrie 2005

Politică economică; 9; 
0%

Buget; 1021; 26%

Industrii; 220; 6%

Agricultură; 115; 3%

Drepturile omului; 19; 
0%

Învăţământ; 32; 1%

Cultură; 26; 1%

Sănătate; 99; 3%

Muncă; 206; 5%
Admin. Publică; 141; 

4%

Regulament; 1935; 
50%

Politică externă; 1; 0%

Apărare; 54; 1%



ANEXA  X 
 
 
 
 

AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII 
în sesiunea septembrie - decembrie 2005 

(după iniţiatori) 
 

- situaţia  la 15 decembrie 2005 - 
 
 

Nr- 
crt. Grupul  parlamentar Total Admise Respinse 

1. PSD  1301 725 576 

2. PRM 957 481 476 

3. PD 393 237 156 

4. PNL 349 147 202 

5. PARTIDUL CONSERVATOR 111 67 44 

6. UDMR 84 49 35 

7. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 65 34 31 

8. DEPUTAŢI  INDEPENDENŢI 23 10 13 

9. COMISII PERMANENTE 668 591 77 

10. AMENDAMENTE DE LA GUVERN 2 2 0 

TOTAL 3953 2343 1610 

 
 
 
 

NOTĂ:  În plenul  Camerei Deputaţilor au fost depuse şi adoptate 41 de         
amendamente. 



AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII ŞI ADMISE
(sesiunea septembrie – decembrie 2005)

PNL; 147; 6%

UDMR; 49; 2%

MINORITĂŢI; 34; 1%

GUVERN; 2; 0%

COMISII; 591; 25%

PD; 237; 10%

PC; 67; 3%

INDEPENDENŢI; 10; 0%PRM; 481; 21%

PSD ; 725; 32%



AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII ŞI RESPINSE
(sesiunea septembrie – decembrie 2005)

PSD ; 576; 35%

PRM; 476; 29%

INDEPENDENŢI; 13; 1%

PC; 44; 3%

PD; 156; 10%

COMISII; 77; 5%

GUVERN; 0; 0%

MINORITĂŢI; 31; 2% UDMR; 35; 2%

PNL; 202; 13%



 

 COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ,  REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE  
 
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  
Mihai Tudose  

(PSD)   
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Octavian-Mircea Purceld (PRM) 
Aurel Vainer (Minorităţi) 

 
Vasile Cosmin Nicula (PSD) 
Cornel Popa (PNL) 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   27    Durata: 180 h  

 
 RAPOARTE DEPUSE     9 
 

AVIZE DEPUSE    8  
 

 
 
        Comisia este formată din 23 
de membri reprezentând toate 
grupurile parlamentare, inclusiv 
deputaţi fără apartenenţă politică. 
        În sesiunea parlamentară 
septembrie – decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu un 
număr de 10 iniţiative legislative 
pentru raport şi cu 10 pentru aviz. 
         Cu ocazia examinării 
proiectelor de legi şi a 
propunerilor legislative, au fost 
depuse 9 amendamente (6 ale 
comisiei şi 3 ale unor deputaţi), 
din care 6 admise (4 ale comisiei şi 
 

2 ale unor deputaţi) şi 3 respinse (2 ale comisiei şi 1 al unui deputat).  
 Proiectele de legi examinate de comisie au relevanţă pentru restructurarea 
economiei naţionale la nivel macroeconomic şi la nivel sectorial, pentru privatizare şi 
dezvoltare a societăţilor comerciale cu capital de stat sau mixt. 

Printre proiectele de legi mai importante examinate de comisie în cursul sesiunii 
parlamentare septembrie – decembrie 2005 şi care au devenit legi, menţionăm: 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale 
Combinatul Siderurgic Sidex S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului; 

• Proiecul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării; 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
54/2005 pentru modificarea art.48 din Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administraţia 
Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări; 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale; 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele 
măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de 
privatizare a societăţilor comerciale. 

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit o singură scrisoare prin care se 
solicitau informaţii legate de unele contracte de privatizare. Răspunsul comisiei a fost 
comunicat petiţionarului în timpul legal. 

 



 

 COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BANCI 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Mihai Nicolae Tănăsescu  
(PSD)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Graţiela Denisa Iordache (PC) 
Nini Săpunaru (PNL) 

ACTIVITATEA COMISIEI 

 
Ştefan Baban (PRM) 
Radu-Cătălin Drăguş (PD) 
 

 
ŞEDINŢE 27 Durata: 180 h

 
 RAPOARTE DEPUSE   54 
 

        Comisia este formată din 26 
deputaţi cu respectarea configuraţiei 
politice a Camerei Deputaţilor.  
        Au fost depuse la comisie 
pentru raport un număr de 75 
iniţiative legislative, iar pentru avize, 
157. 
        Au fost depuse 1021 de 
amendamente, din care 89 au fost 
admise, iar 932 respinse. 
        Proiectele de legi examinate în  
fond   de   comisie  au   o  deosebită 
importanţă      pentru        economia 
naţională  în  procesul  de  integrare AVIZE DEPUSE   51   
 

şi armonizare cu legislaţia europeană.  Un număr important al proiectelor de legi 
examinate fac parte din Programul legislativ prioritar pentru integrarea României în 
Uniunea Europeană, Astfel, putem exemplifica: 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
61/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările 
şi reasigurările în România; 

• Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2004 între 
România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de 
aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, 
respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005; 

• Proiectul de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. 

 

Comisia a examinat şi alte proiecte de legi conţinute în Programul legislativ 
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005, dintre care 
menţionăm: 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.III din Ordonanţa 
Guvernului nr.19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului 
achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din 
funcţiune, aparţinând instiţiilor publice. 

 

Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru proiectele de legi pentru aprobarea 
contului general de execuţie bugetară pe anul 2004, privind rectificarea bugetului de stat 
şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, precum şi pentru aprobarea 
bugetului de stat şi a celui de asigurări sociale de stat pe anul 2006. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, împreună cu comisia similară de la Senat, a 
examinat, în cadrul atribuţiilor de control parlamentar asupra activităţii desfăşurate de 
diferite autorităţi publice, Raportul de activitate al Băncii Naţionale a României pe anul 
2004, Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfăşurată 
şi evoluţia pieţei de asigurări în 2004. 

Comisia a primit 16 scrisori şi memorii din care a soluţionat 12. 



 COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

  

BIROUL COMISIEI  

     
PREŞEDINTE  

Dan Ioan Popescu  
(PSD)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Antal István (UDMR) 
Cristian Alexandru Boureanu 
(PNL) 

 
Constantin Petrea (PD) 
Aurelia Vasile (PSD) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   25    Durata: 164 h
 
 RAPOARTE DEPUSE    41 
 

AVIZE DEPUSE   16   

   
          Componenţa comisiei e formată 
din 23 deputaţi din toate grupurile 
parlamentare reprezentate în Camera 
Deputaţilor.  
         

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, comisia a 
fost sesizată cu un număr de 67 
iniţiative legislative pentru raport şi cu 
21 pentru avize.  
         

       Au fost depuse 220 de 
amendamente (147 ale unor deputaţi  
şi 73 ale comisiei),  din  care  189  au 
fost admise (125 ale unor deputaţi şi 64 
ale comisiei), 31 amendamente fiind 
respinse.     

  

Datorită caracterului predominant tehnic al obiectului de activitate al comisiei, multe 
din proiectele de legi şi propunerile legislative examinate au o aplicabilitate imediată în 
economia naţională, în special cu privire la industrie şi ramurile sale, la comerţ, la bursele 
de mărfuri şi servicii, la dezvoltarea tehnologică.  

 

Câteva din proiectele de legi examinate fac parte din Programul legislativ prioritar 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană: 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea 
perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor 
vehiculelor care efectuează transporturi rutiere; 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind 
certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de 
exploatare uitlizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi 
utilizare a acestora; 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 

 

Alte proiecte de legi cu un deosebit impact economic care au fost dezbătute în fond 
de Comisia pentru industrii şi servicii în cursul sesiunii parlamentare, au fost: 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare; 

• Proiect de Lege privind Bursele de mărfuri; 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

72/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi 
Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere. 

 

        Comisia a primit 6 scrisori şi memorii, toate fiind soluţionate. 



 

 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
 ŞI SERVICII SPECIFICE  
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Kelemen Attila Béla 
Ladislau  
(UDMR)  

 

 
       Comisia este formată din 24 
deputaţi cu respectarea configuraţiei 
politice a Camerei Deputaţilor.  
        În perioada sesiunii parlamentare 
septembrie – decembrie 2005, au fost 
depuse la comisie pentru raport un 
număr de 45 iniţiative legislative, iar 

   
VICEPREŞEDINŢI 
 SECRETARI 
 
Adrian Emanuil Semcu (PNL) 
Valeriu Tabără (PD) 
 

 
Ioan Munteanu (PSD) 
Dumitru Puzdrea (indep.) 

ACTIVITATEA COMISIEI  

pentru avize, 15.         
         Deputaţii diverselor grupuri 
parlamentare au depus 115 
amendamente cu privire la iniţiativele 
legislative,  din  care  101  au  fost 
admise, iar  14  au fost respinse.  

 
 ŞEDINŢE   26    Durata: 172 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE    32 
 

AVIZE DEPUSE   12 

         În vederea dezvoltării 
agriculturii României şi reducerii 
decalajelor faţă de performanţele 
agriculturii    europene     şi     pentru 

 
 

îndeplinirea   criteriilor asumate în cadrul Capitolului 7 de negociere în perspectiva 
aderării la Uniunea Europeană, la comisie au fost dezbătute şi adoptate unele proiecte de 
legi deosebit de importante, cum ar fi: 

• Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2004 între 
România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de 
aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, 
respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2005 privind 
organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice. 

 

Alte proiecte de legi cu un deosebit impact economic care au fost dezbătute în fond 
de Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în 
cursul sesiunii parlamentare, au fost: 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 
privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă 
sanitar-veterinară; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
103/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 27 scrisori şi memorii, în special 

legate de Legea fondului funciar. Au fost soluţionate 24 dintre acestea. 



 
 

 COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE   
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  
Nicolae Păun  

(Minorităţi)  
 

   
VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Ion Sasu (PSD) 
Varga Attila (UDMR) 
 

 
Ştefan Buciuta (PSD) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   20  Durata: 128 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE    0 
 

AVIZE DEPUSE 30 
 

  
 
          Componenţa comisiei e formată din
14 deputaţi aparţinând tuturor grupurilor 
parlamentare reprezentate în Camera 
Deputaţilor.  
 

        În sesiunea parlamentară septembrie 
- decembrie 2005, comisia a fost sesizată 
pentru raport cu un număr de 3 iniţiative 
legislative şi cu 32 iniţiative legislative 
pentru avize.  
 

          Deputaţii diverselor grupuri 
parlamentare au depus 18 amendamente cu 
privire la iniţiativele legislative,  din  care 
4  au  fost  admise, iar  14  au fost respinse. 
Comisia a depus un singur amendament 
admis. 

 

          Deşi nu a fost încă finalizat raportul, comisia a lucrat în mai multe şedinţe 
succesive la Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale, cu care comisia 
este sesizată în fond împreună cu alte două comisii permanente ale Camerei Deputaţilor. 
 

          Datorită  specificului  domeniilor de activitate ale comisiei, centrul de greutate al 
acţiunilor a fost legătura parlamentarilor şi a personalului comisiei cu reprezentanţi ai 
societăţii civile, ai minorităţilor naţionale şi ai cultelor religioase. 
          

          Comisia  a organizat,  la sediul său, precum şi în alte săli de conferinţe din Palatul 
Parlamentului diverse seminarii şi simpozioane.   

Comisia a primit 84 scrisori şi memorii din care a soluţionat 80 şi a organizat 2 
audieri. De asemenea, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a desfăşurat un număr de 5 acţiuni de control parlamentar. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI 
ŞI  ECHILIBRU ECOLOGIC  
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Relu Fenechiu 
(PNL)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Mircea Duşa (PSD) 
Traian Constantin Igaş (PD) 

 
Seres Dénes (UDMR) 
Vasile Filip Soporan (PSD) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   27    Durata: 180 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE    54 
 

AVIZE DEPUSE   71 
 

 
        Comisia este formată din 28 de 
membri reprezentând toate grupurile 
parlamentare, inclusiv deputaţi fără 
apartenenţă politică. 
        În sesiunea parlamentară 
septembrie – decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu un număr de 
65 iniţiative legislative pentru raport 
şi cu 82 pentru aviz. 
         Cu ocazia examinării 
proiectelor de legi şi a propunerilor 
legislative, au fost depuse 141
amendamente (23 ale comisiei şi 118
ale unor deputaţi), din care 126 
admise (23 ale comisiei şi 103 ale 
deputaţilor). 15 amendamente au fost 
respinse. 

  

 Datorită gravelor probleme pricinuite de inundaţiile înregistrate în cursul anului 
2005, comisia a examinat unele proiecte de legi necesare ajutorării victimelor acestor 
calamităţi naturale, din care menţionăm: 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind 
unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele 
afectate de inundaţiile produse în anul 2005. 

 

Un număr important de proiecte de legi examinate de comisie în sesiunea 
parlamentară septembrie – decembrie 2005 fac parte din Programul legislativ prioritar 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană, Astfel, putem exemplifica: 

• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/1997 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a - Apa; 
 

Comisia a examinat şi alte proiecte de legi conţinute în Programul legislativ 
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005, dintre care 
menţionăm: 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 6 scrisori şi memorii, în special 
legate de aplicarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Toate scrisorile şi memoriile au fost soluţionate. 

    
 



 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  
Stelian Duţu 

(PD)  
 

   
VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Ion Mînzînă (PRM) 
Marian Sârbu (PSD) 

 
Kerekes Károly (UDMR) 
Rovana Plumb  (PSD) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   22    Durata: 100 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE    27 
 

AVIZE DEPUSE   33 
 

 
 
       Comisia este formată din 19 

deputaţi cu respectarea configuraţiei 
politice a Camerei Deputaţilor.  
 

        În sesiunea parlamentară septembrie 
– decembrie 2005, comisia a fost sesizată 
cu un număr de 39 iniţiative legislative 
pentru raport şi cu 38 pentru aviz. 
 

       Au fost depuse 206 amendamente, 
din care 154 au fost admise, iar 52 
respinse. Amendamentele au fost depuse 
de deputaţi - 69, din care 49 admise –
precum şi de către comisie -137, din care 
105 admise.  
 

          Comisia  a examinat câteva proiecte 
de legi de o deosebită importanţă pentru 

 

stabilirea unor relaţii juste de muncă, pentru asigurarea asistenţei sociale şi a ocupării 
forţei de muncă. În cadrul dezbaterilor la comisie, au fost invitaţi reprezentanţi ai 
organizaţiilor sindicale şi patronale, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale. 
 Deosebit de important a fost Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - 
Codul Muncii, pentru obţinerea unei alinieri totale la acquis-ul comunitar cu privire la 
timpul de lucru, la informarea lucrătorilor şi la concedierile colective.  
 

 Alte proiecte de legi importante examinate de comisie sunt: 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind 
permisele de muncă; 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Handicap; 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 privind 
unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti 
populaţiei cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea locuinţei gaze 
naturale. 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 45 scrisori şi memorii, în special 

legate de drepturi salariale şi pensii. Au fost soluţionate 38 dintre aceste scrisori şi 
memorii. 
 
 



 
 

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Mircea Ifrim 
(PRM)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Ovidiu Brînzan (PSD) 
Petru Movilă (PD) 

 
Renică Diaconescu (PC) 
Marian Sorin Paveliu (PNL) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   27   Durata: 180 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE      8 
 

AVIZE DEPUSE   13 

 

 
         Componenţa comisiei e formată 
din 17 deputaţi aparţinând tuturor 
grupurilor parlamentare reprezentate în 
Camera Deputaţilor.  
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, comisia a 
fost sesizată cu un număr de 19
iniţiative legislative pentru raport şi cu 
18 pentru aviz. 

 

          Deputaţii diverselor grupuri 
parlamentare au depus 36 
amendamente cu privire la iniţiativele 
legislative,  din  care  32  au  fost 
admise, iar  4  au fost respinse. 
Comisia a depus 61 amendamente, 
toate fiind admise. Guvernul a depus 2 
amendamente, care au fost admise în 
timpul dezbaterilor în comisie. 

  
 

 Printre proiectele de legi mai importante examinate de comisie în timpul sesiunii 
parlamentare septembrie – decembrie 2005, pot fi menţionate: 

• Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Ordonanţa 
Guvernului nr.79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul 
Spiridon Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, 
funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2005 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar; 

• Proiect de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante şi psihotrope. 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 68 scrisori şi memorii, în special 

legate de asigurări sociale de sănătate. Au fost soluţionate 66 dintre aceste scrisori şi 
memorii. 

 

Comisia a organizat şi 18 audieri legate de obiectul său de activitate: ocrotirea 
sănătăţii populaţiei, organizarea reţelei sanitare, ocrotirea familiei, mamei şi copilului. Au 
fost invitaţi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor, ai Direcţiei de Sănătate Publică, 
precum şi directori de spitale.  

 
 
 
 



 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
 PREŞEDINTE  

Lia Olguţa Vasilescu  
(PRM)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Petru Andea (PSD) 
Asztalos Ferenc (UDMR) 

 
Nicolae Bănicioiu (PSD) 
Mihai Radan (Minorităţi) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  

 

 
 ŞEDINŢE    26    Durata: 172 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE     17 
 

AVIZE DEPUSE    15 

 

  

 
 
 
       Comisia este formată din 27 

deputaţi cu respectarea configuraţiei 
politice a Camerei Deputaţilor.  
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie – decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu un număr de 
25 iniţiative legislative pentru raport 
şi cu 15 pentru aviz. 
 

       Au fost depuse 32 amendamente, 
din care 26 au fost admise, iar 6 
respinse. Amendamentele au fost 
depuse de deputaţi - 14, din care 10 
admise – precum şi de către comisie -
18, din care 2 admise.  

  
 

 Comisia a examinat şi a depus rapoarte de adoptare pentru proiecte de legi şi 
propuneri legislative pentru modificarea şi completarea unor legi importante pentru 
reforma sistemului de invăţământ în România: 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
119/2005 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000; 

• Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (5) al articolului 2 din Legea 
nr.376/2004 privind bursele private; 

• Propunere legislativă pentru completarea art.29 şi art.36 din Legea nr.268/2003 
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995. 

 

Alte propuneri legislative de modificare a Legii statutului personalului didactic 
nr.128/1997, precum şi a Legii învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările 
ulterioare au fost dexbătute în comisie şi s-a constatat că acestea nu pot fi promovate. 
Comisia a propus respingerea acestor iniţiative legislative. 

 

La comisie se află pentru examinare în fond, împreună cu alte două comisii 
permanente ale Camerei Deputaţilor, Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor 
naţionale, care, deşi încă nu a fost finalizat, a necesitat dezbateri timp de mai multe 
săptămâni.  
 

          Cu ocazia dezbaterilor pe marginea Proiectului de Lege pentru aprobarea bugetului 
de stat pe anul 2006, comisia a depus amendamente menite să dezamorseze greva 
declanşată de organizaţiile sindicale din învăţământ şi să determine creşterea procentului 
alocat din produsul intern brut. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 47 scrisori şi memorii legate de 
sistemul de învăţământ. Au fost soluţionate 45 dintre aceste scrisori şi memorii. 
 



 
 
COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Raluca Turcan  
(PNL)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Zamfir Dumitrescu (PSD) 
Petre Străchinaru (PD) 

 
Dumitru Avram (PRM) 
Márton Árpád-Francisc (UDMR) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   26   Durata: 172 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE      5 
 

AVIZE DEPUSE      5 

  
        Comisia este formată din 21
de membri reprezentând toate 
grupurile parlamentare, inclusiv 
deputaţi fără apartenenţă politică.         

         În sesiunea parlamentară 
septembrie – decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu un 
număr de 16 iniţiative legislative 
pentru raport şi cu 11 pentru 
aviz. 
 

        Deputaţii au depus 14 
amendamente,  din  care  12  au 
fost  admise şi  2  au fost 
respinse.     Comisia a depus 12 
amendamente, toate fiind 
admise. 

 
  

Comisia a examinat şi a depus rapoarte de adoptare pentru proiecte de legi 
importante din Programul legislativ prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune 
ordinară a anului 2005, dintre care menţionăm: 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor 
publice nr.311/2003; 

• Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei privind salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003. 

  
 

Alte propuneri legislative privind modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.41/1994, republicată, privind 
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de 
Televiziune au fost dexbătute în comisie şi s-a constatat că acestea nu pot fi promovate. 
Comisia a propus respingerea acestor iniţiative legislative. 
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, împreună cu comisia 
similară de la Senat, a examinat, în cadrul atribuţiilor de control parlamentar asupra 
activităţii desfăşurate de diferite instituţii şi autorităţi publice, Raportul de activitate al 
Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES pe anul 2004. Raportul a fost dezbătut şi aprobat 
de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 29 scrisori şi memorii, în special 
legate de activitatea instituţiilor de cultură, precum a socităţilor de radio şi televiziune. 
Au fost soluţionate toate aceste scrisori şi memorii. 

 

Comisia a organizat şi 2 audieri legate de obiectul său de activitate. Au fost invitaţi 
reprezentanţi ai Oficiului Român pentru Drepturi de Autor şi ai uniunilor de creatori.  
 
 



 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  
Sergiu Andon 

(PC)  
 

   
VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Florin Iordache (PSD) 
Cornel Ştirbeţ (PNL) 

 
George Băeşu (PSD) 
Florina Ruxandra Jipa (PRM) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   24    Durata: 160 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE    39 
 

AVIZE DEPUSE 244 
 

          
         Componenţa comisiei este 
formată din 25 deputaţi aparţinând 
tuturor grupurilor parlamentare 
reprezentate în Camera 
Deputaţilor.  
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu un 
număr de 60 iniţiative legislative 
pentru raport şi cu 290 pentru aviz.
 

         Comisia a depus 75
amendamente, din care 69 au fost 
admise în timpul dezbaterilor. 
 

        Comisia juridică a avut o 
încărcare cu mult peste media 
tuturor  celorlalte  comisii,  practic

  

fiecare proiect de lege sau propunere legislativă fiind transmisă pentru raport sau aviz. 
Comisia a fost solicitată de Biroul permanent sau de plenul Camerei Deputaţilor să 
prezinte diverse puncte de vedere cu privire la incompatibilitatea funcţiei de deputat cu 
alte funcţii publice sau modul de interpretare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
Comisia se pronunţă şi asupra Deciziilor Curţii Constituţionale cu privire la 
neconstituţionalitatea unor texte de legi. În prezent, la comisie se află şi Decizia Curţii 
Constituţionale nr.602/14.11.2005 prin care unele articole din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.34/2005 au fost 
declarate neconstituţionale. 

 

Un număr important al proiectelor de legi examinate fac parte din Programul 
legislativ prioritar pentru integrarea României în Uniunea Europeană, Astfel, putem 
exemplifica: 

• Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra transmiterii 
cererilor de asistenţă judiciară, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977; 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea; 
 

Comisia a examinat şi alte proiecte de legi conţinute în Programul legislativ 
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005, dintre care 
menţionăm: 

• Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea 
cazurilor de apatridie, adoptată la New York la 30 august 1961; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 53 scrisori şi memorii, din care au 
fost soluţionate 24. 



COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURNAŢĂ
NAŢIONALĂ 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
 PREŞEDINTE  

Mihai Stănişoară 
(PD)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Eugen Bejinariu (PSD) 
Marcu Tudor (PRM) 

 
Eduard Raul Hellvig (PC) 
Adrian George Scutaru (PNL) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   27    Durata: 180 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE    23 
 

AVIZE DEPUSE   21 
 

           
 

        Componenţa comisiei este 
formată din 24 deputaţi aparţinând 
tuturor grupurilor parlamentare 
reprezentate în Camera Deputaţilor. 
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu un număr 
de 24 iniţiative legislative pentru
raport şi cu 26 pentru aviz. 

 

        Comisia a depus 22 
amendamente, din care 13 au fost 
admise în timpul dezbaterilor.           

         Deputaţii diverselor grupuri 
parlamentare au depus 32 
amendamente care  32  au  fost 
admise.      

  

Un număr important de proiecte de legi examinate de comisie în sesiunea 
parlamentară septembrie – decembrie 2005 fac parte din Programul legislativ prioritar 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană, Astfel, putem exemplifica: 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind 
regimul materiilor explosive; 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 
113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor; 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 
Naţional de Semnalări. 
 

Comisia a examinat şi alte proiecte de legi conţinute în Programul legislativ 
prioritar al Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005, dintre care 
menţionăm: 

• Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia; 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

 

În cadrul atribuţiilor de control parlamentar, comisia a examinat, împreună cu 
comisia similară de la Senat, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării în anul 2004. Raportul a fost dezbătut şi aprobat de plenul reunit al celor două 
Camere ale Parlamentului. 

 

Comisia a primit 22 scrisori şi memorii, din care au fost soluţionate 18. 



 
 
 

 

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE 
Ştefan Glăvan

(PC) 

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Mira Anca Victoria Mărculeţ Petrescu 
(PRM) 
Manuela Mitrea (PSD) 

 
Titus Corlăţean (PSD) 
Vasile Pruteanu (PNL) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   26    Durata: 172 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE      1 
 

AVIZE DEPUSE   19 
 

          
 
 
 
         Componenţa comisiei este 
formată din 21 deputaţi 
aparţinând  tuturor grupurilor 
parlamentare reprezentate în 
Camera Deputaţilor. 
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu 1 
proiect de lege pentru raport şi 
cu 21 pentru aviz. 

        

        A fost depus un singur 
amendament de către un 
deputat şi a fost admis în cursul 
dezbaterilor în comisie.     

  
 

 Potrivit domeniilor de activitate ale comisiei, prevăzute în Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, pe lângă avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative, Comisia 
pentru politică externă are atribuţii pe linia relaţiilor externe ale României.  
 

Comisia a audiat 11 persoane propuse să fie numite în funcţia de ambasador al 
României în străinătate. Toate persoanele au fost avizate favorabil. 

 

Au fost organizate 19 acţiuni de politică externă, cum ar fi : întâlniri cu delegaţii 
parlamentare, întrevederi cu ambasadori ai altor state în România, reuniuni cu Comisii 
pentru politică externă din Parlamente ale altor state, etc. 

 

Comisia a organizat o serie de acţiuni împreună cu Comisia pentru integrare 
europeană, cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul de Externe în vederea 
pregătirii pentru aderarea României la Uniunea Europeană. 

 
Comisia a primit 5 scrisori şi memorii, toate fiind soluţionate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU 
PETIŢII 

 
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE 

Valer Dorneanu
(PSD) 

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Radu Lambrino (PD) 
Horea Dorin Uioreanu (PNL) 

 
Mihail Sireţeanu (PSD) 
 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   22    Durata: 140 h 
 
 RAPOARTE       - 
 

AVIZE     -   
 

 
 
 
 
          Componenţa comisiei este 
formată din 14 deputaţi 
aparţinând  tuturor grupurilor 
parlamentare reprezentate în 
Camera Deputaţilor, inclusiv un 
deputat fără apartenenţă politică. 
 

         Datorită specificului 
activităţii comisiei, aceasta nu 
este sesizată cu proiecte de legi şi 
propuneri legislative. Comisia 
primeşte şi examinează petiţii şi 
cercetează abuzurile semnalate. 
Comisia poate cere Camerei 
Deputaţilor efectuarea de anchete
cu privire la abuzurile sesizate. 

  
 

 Au fost organizate 52 de zile de audienţe, cu care ocazie au fost primiţi un număr 
de 124 de cetăţeni.  
 

 Comisia a desfăşurat 4 acţiuni de control parlamentar şi au fost organizate 3 
audieri. 

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 285 scrisori şi memorii, 114 dintre 
acestea fiind rezolvate direct de către comisie sau prin trimitere către instituţiile 
competente. Răspunsrile comisiei a fost comunicate petiţionarilor în timpul legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

COMISIA PENTRU REGULAMENT 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE 
Ioan Bivolaru

(PSD) 

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Mircea Teodor Iustian (PNL) 
 

 
Daniel Buda (PD) 
Lia Olguţa Vasilescu (PRM) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   18    Durata: 112 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE      2 
 

AVIZE DEPUSE      - 
 

 

 
 
 
         În conformitate cu art. 

38 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru regulament se 
compune din câte un 
reprezentant al fiecărui grup 
parlamentar. În prezent, 
comisia are 7 membri.   

          Potrivit atribuţiilor 
stabilite prin Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, comisia 
nu este sesizată cu proiecte de 
legi şi propuneri legislative. 

  
 

 Comisia pentru regulament elaborează propunerile de modificare a regulamentului 
Camerei Deputaţilor , interpretează acest regulament, ţine evidenţa cutumelor 
parlamentare şi avizează regulamentele comisiilor permanente. 
 

         Comisia a fost sesizată în cursul anului cu 1935 de propuneri de modificare şi 
completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor. În cursul sesiunii parlamentare 
septembrie – decembrie  2005 au fost depuse 2 rapoarte, din care 1 a fost raport 
suplimentar privind modificarea şi completarea regulamentului, precum şi proiectele de 
Hotărâri aferente.  Au fost admise 1413 amendamente şi 522 au fost respinse. Plenul 
Camerei Deputaţilor a aprobat Hotărârea nr.34 din 25 octombrie 2005 prin care a fost 
modificat şi completat regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 

 Biroul permanent a solicitat în cursul lunii noiembrie 2005 Comisiei pentru 
regulament precizarea unui punct de vedere cu privire la interpretarea unor articole din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi completat prin Hotărârea Camerei 
Deputaţilor nr. 34/2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Varujan Pambuccian  
(Minorităţi)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Cristian Valeriu Buzea (PRM) 
Dan Nica (PSD) 

 
Răzvan-Petrică Bobeanu (PSD) 
Monica-Mihaela Ştirbu (PNL) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   18    Durata: 112 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE      0 
 

AVIZE DEPUSE     7 
 

  
 
 
         Componenţa comisiei este 
formată din 12 deputaţi 
aparţinând  tuturor grupurilor 
parlamentare reprezentate în 
Camera Deputaţilor.  
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu 2 
proiecte de legi pentru raport şi 
cu 8 pentru aviz. 
 

        În timpul dezbaterilor în 
comisie nu au fost formulate 
amendamente cu privire la 
iniţiativele legislative 
examinate. 

  

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 3 scrisori şi memorii, din care au 
fost soluţionate 2. 
 

 Au fost organizate 2 şedinţe de audieri legate de strategii pentru alinierea României 
la reglementările şi standardele internaţionale în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
 

 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Minodora Cliveti 
(PSD)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Cornelia Ardelean (PC) 
Gheorghe Firczak (Minorităţi) 

 
 
 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   25    Durata: 164 h 
 
 RAPOARTE DEPUSE      0 
 

AVIZE DEPUSE   16 
 

 

 
         Componenţa comisiei este 
formată din 6 deputaţi din  4 
grupuri parlamentare şi 1 deputat 
fără apartenenţă la un grup 
parlamentar.  
 

        În sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2005, 
comisia a fost sesizată cu 25
proiecte de legi şi propuneri 
legislative pentru aviz. 
 

         În timpul dezbaterilor în 
comisie nu au fost formulate 
amendamente cu privire la 
iniţiativele legislative examinate. 

 

 

 În cursul sesiunii parlamentare septembrie – decembrie 2005, pe lîngă avizarea 
proiectelor de legi şi propunerilor legislative, comisia a organizat o serie de reuniuni cu 
dezbateri privind integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 
măsuri concrete de eliminare a oricăror forme de discriminare. 
 

 Comisia a organizat 8 audieri şi a primit 3 scrisori şi memorii, care au fost trimise 
către instituţiile abilitate. Răspunsrile comisiei a fost comunicate petiţionarilor . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

COMISIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI PENTRU INTEGRARE 
EUROPEANĂ 

 
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE  

Viorel Hrebenciuc 
(PSD)  

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Anca-Daniela Boagiu (PD) 
Silvia Ciornei (PC) 

 
Dumitru Gheorghe Mircea Coşea (PNL) 
Vasile Puşcaş (PSD) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   5    Durata: 32 h 
 
 RAPOARTE     - 
 

AVIZE   2  
 

 

 
        Comisia pentru 
integrare europeană 
este o comisie comună
a Camerei Deputaţilor
şi Senatului costituită
din 35 membri: 22
deputaţi şi 13 senatori. 
 

       Comisia urmăreşte
punerea în practică a
prevederilor Acordului
European şi realizarea
obiectivelor Strategiei
Naţionale de pregătire a 
aderării României la
Uniunea Europeană.      

  

 

Comisia asigură colaborarea cu toate structurile administraţiei naţionale, precum şi cu 
cele ale Uniunii Europene şi statelor membre sau candidate. 
 

 Comisia a realizat audieri cu ministrul Integrării Europene şi cu negociatorul şef 
pentru Integrare Europeană.  
 

 Au fost organizate 9 întâlniri bilaterale cu comisii de integrare din parlamentele 
altor state. Reprezentanţi ai comisiei au participat la 12 acţiuni internaţionale şi a avut loc 
o reuniune la Bucureşti a Comitetului Parlamentar mixt România – Uniunea Europeană. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI 
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE 

Radu Stroe
(D.A.) 

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Verestóy Attila (UDMR) 
 

 
Ion Stan (PSD) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   27    Durata: 180 h 
 
 RAPOARTE     - 
 

AVIZE   2   
 
  

 

        Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii este o comisie 
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului costituită din 9 membri: 5 deputaţi şi 4 
senatori.  
 

 Având atribuţii specifice, comisia nu este sesizată cu proiecte de legi şi propuneri 
legislative, cu excepţia avizelor la Legea bugetului de stat, când se pronunţă asupra 
bugetului Serviciului Român de Informaţii. 
 

 Comisia depune anual un raport de activitate care este dezbătut de plenul reunit al 
celor două Camere ale Parlamentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

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

DE INFORMAŢII EXTERNE 
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE 

Romeo Marius Raicu
(PD) 

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Constantin Niţă (PSD) 
 

 
Daniela Buruiană Aprodu (PRM) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   17    Durata: 112 h 
 
 RAPOARTE     - 
 

AVIZE   2   
 
  

 
 
 

        Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe este o comisie comună a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului costituită din 5 membri: 3 deputaţi şi 2 senatori. Conform 
Hotărârii Parlamentului României prin care a fost constituită comisia, membrii acesteia 
fac parte din Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat şi 
Camera Deputaţilor. 
 

 Având atribuţii specifice, comisia nu este sesizată cu proiecte de legi şi propuneri 
legislative, cu excepţia avizelor la Legea bugetului de stat, când se pronunţă asupra 
bugetului Serviciului de Informaţii Externe. 
 

 Comisia depune anual un raport de activitate care este dezbătut de plenul reunit al 
celor două Camere ale Parlamentului. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR DIN 
DECEMBRIE 1989 

 
 

  

BIROUL COMISIEI  

  
PREŞEDINTE 

Vasile Emilian Cutean
(PSD) 

 
   

VICEPREŞEDINŢI SECRETARI 
 
Constantin Dumitru (D.A.) 
 

 
Niculae Mircovici (Minorităţi) 
 

ACTIVITATEA COMISIEI  
 
 ŞEDINŢE   15    Durata: 104 h 
 
 RAPOARTE      -  
 

AVIZE    -   
 
  

 
 

        Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 este o comisie comună 
a Camerei Deputaţilor şi Senatului costituită din 11 membri: 6 deputaţi şi 5 senatori. 
 

 Având atribuţii specifice, comisia nu este sesizată cu proiecte de legi şi propuneri 
legislative. Comisia a verificat dosarele primite în vederea schimbării certificatelor de 
revoluţionar. 
 

 Comisia a organizat consultări cu reprezentanţi ai asociaţiilor de revoluţionari. 
 

 Comisia depune anual un raport de activitate care este dezbătut de plenul reunit al 
celor două Camere ale Parlamentului. 

 
 
 
 
 
 
 



 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Adrian Năstase 

PSD 
Preşedinte 

    

    
Miron Tudor Mitrea 

PSD 
Vicepreşedinte 

Dan Radu Ruşanu 
PNL 

Vicepreşedinte 

Lucian Augustin Bolcaş
PRM 

Vicepreşedinte 

Daniela Popa 
PC 

Vicepreşedinte 
    

    
Victor-Viorel Ponta 

PSD 
Secretar 

Titu Nicolae Gheorghiof
PNL 

Secretar 

Gheorghe Albu 
PD 

Secretar 

Gelil Eserghep 
PRM 

Secretar 
    

    
Eugen Nicolicea 

PSD 
Chestor 

Ioan Oltean 
PD 

Chestor 

Hunor Kelemen 
UDMR 
Chestor 

Miron Ignat 
Minoritati 
Chestor 



I. În sesiunea septembrie – decembrie 2005, Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor s-a întrunit în 33 de şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului, Biroul 
permanent a asigurat pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor 
Camerei Deputaţilor şi a soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa. 

Biroul permanent a organizat în data de 14 decembrie o şedinţă specială, 
pentru examinarea Programului legislativ şi de lucru al Comisiei Europene pe anul 
2006, şedinţă la care au participat reprezentanţi ai grupurilor parlamentare, membri 
ai Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană, Comisiilor pentru 
politică externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, parlamentari desemnaţi în 
calitate de observatori la Parlamentul European, precum şi delegaţi ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Ministerului Integrării Europene şi ai Reprezentanţei 
Comisiei Europene la Bucureşti. 

 
Hotărâri ale Biroului permanent 
Au fost adoptate 5 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc, printre 

altele, stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor, aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al 
României, aprobarea Normelor tehnice privind pregătirea, prezentarea şi circulaţia 
documentelor care se supun dezbaterii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor 
şi Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. 

 
II. Biroul permanent s-a întrunit în 8 şedinţe comune cu Biroul permanent 

al Senatului, şedinţe la care au fost prezenţi şi liderii grupurilor parlamentare din 
cele două Camere. În cadrul acestor şedinţe au fost stabilite proiectele ordinii de zi şi 
ale programului de lucru pentru şedinţele comune ale celor două Camere ale 
Parlamentului. 

De asemenea, au fost discutate, printre altele: 
- programul de lucru al celor două Camere pentru dezbaterea Bugetului de 

stat pe anul 2006 şi a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006; 
- numirea membrilor unor autorităţi publice care, potrivit legii, este de 

competenţa Parlamentului; 
- constituirea unei comisii comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru elaborarea propunerii legislative privind Codul electoral; 
- modificarea componenţei nominale a unor delegaţii ale Parlamentului 

României la organisme internaţionale; 
- modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de 

prietenie, precum şi constituirea unor noi grupuri de prietenie; 
- rapoarte de activitate ale unor autorităţi publice şi instituţii aflate sub 

controlul Parlamentului. 
 
 
 

 



COMITETUL LIDERILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE 
 

    
Viorel Hrebenciuc 

PSD 
George Crin Laurenţiu 

Antonescu 
PNL 

Cristian Rădulescu 
PD 

Ion Mînzînă 
PRM 

 

   
Árpád-Francisc Márton 

UDMR 
Bogdan Pascu 

PC 
Varujan Pambuccian 

Minoritati 
 

Potrivit art. 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost 
modificat şi completat prin HCD nr.34/2005, Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare este alcătuit din liderii grupurilor parlamentare constituite conform 
configuraţiei politice iniţiale şi are următoarele atribuţii: 

a) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Camerei Deputaţilor şi programul 
de lucru al acesteia, precum şi modificările sau completările aduse 
ordinii de zi ori programului de lucru; 

b) propune plenului Camerei Deputaţilor 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; alocarea timpului afectat dezbaterilor 
este obligatorie la dezbaterile politice şi facultativă la dezbaterile 
generale asupra unui proiect de lege sau asupra unei propuneri 
legislative; 

c) poate include în ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a 
unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a 
fost depăşit. 

La lucrările Comitetului liderilor grupurilor parlamentare participă, fără 
drept de vot, preşedintele Camerei Deputaţilor şi, dacă este cazul, reprezentantul  



 
 
Guvernului României sau preşedintele comisiei parlamentare care a 

depăşit termenul de depunere a raportului. 
Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor se 

întruneşte săptămânal, de regulă miercurea şi ori de câte ori este nevoie, la cererea 
unui lider de grup parlamentar, a preşedintelui Camerei Deputaţilor, sau a Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor. 

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare se întruneşte şi lucrează în mod 
regulamentar în prezenţa a mai mult de jumătate din numărul liderilor grupurilor 
parlamentare, care reprezintă majoritatea deputaţilor, fiind prezidat de preşedintele 
Camerei Deputaţilor. 

În sesiunea septembrie – decembrie 2005, Comitetul liderilor grupurilor 
parlamentare s-a întrunit în 33 de şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului, Comitetul 
liderilor grupurilor parlamentare a dezbătut şi, în majoritatea cazurilor a aprobat, 
cererile Guvernului, propunerile Biroului permanent sau ale unor grupuri 
parlamentare de adoptare a unor proiecte de legi sau propuneri legislative cu 
procedură de urgenţă. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

1.  H.C.D. nr.25/05-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor 

2.  H.C.D. nr.26/08-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

3.  H.C.D. nr.27/13-09-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

4.  H.C.D. nr.28/13-09-2005 
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unui mandat de deputat 

5.  H.C.D. nr.29/26-09-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

6.  H.C.D. nr.30/05-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

7.  H.C.D. nr.31/17-10-2005 
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 
2003 

8.  H.C.D. nr.32/19-10-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

9.  H.C.D. nr.33/24-10-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

10.  H.C.D. nr.34/25-10-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei 
Deputaţilor 

11.  H.C.D. nr.35/01-11-2005 
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2006 

12.  H.C.D. nr.36/01-11-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

 
H O T Ă R Â R I  A L E  P A R L A M E N T U L U I  

 
 

1.  H.P. nr.40/22-09-2005  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României 
nr.34/2005 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitate de observatori la 
Parlamentul European 

 
 



 
M O Ţ I U N I  

 
 
 În această sesiune, la Camera Deputaţilor, au fost depuse 6 moţiuni simple: 
 

Vot deschis Nr. 
crt. OBIECTUL MOŢIUNII Semnatari Data  

dezbaterii Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1.  

Nivelul de trai al 
cetăţenilor – ultima 

preocupare a Guvernului 
Tăriceanu 

105 
P.S.D. 14.09.2005 135 163 - RESPINSĂ 

2.  Salvaţi Şcoala 
românească 

52 
P.R.M. 
P.S.D. 

22.09.2005 99 132 2 RESPINSĂ 

3.  Nepăsarea 
111 

P.S.D. 
1 indep. 

28.09.2005 113 138 7 RESPINSĂ 

4.  În locul respectului, 
dispreţ şi umilinţă 

131 
P.R.M. 
P.S.D. 

1 indep. 

6.10.2005 114 122 5 RESPINSĂ 

5.  Pâinea anului 2006, în 
prag de a fi compromisă 

56 
P.S.D. - - - - 

Nu a fost luată în 
considerare  
(ca urmare a 
retragerii a 7 

semnături, 
moţiunea nu a mai 
îndeplinit cerinţele 

regulamentare 
pentru a fi admisă)

6.  
Copiii din România mor 

de rujeolă datorită 
Guvernului iresponsabil 

76 
P.S.D. 
P.R.M. 

 

15.12.2005 99 115 1 RESPINSĂ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR 
 

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea 
- septembrie-decembrie  2005 - 

la data de 15.12.2005 
  
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PSD 38 183 124 

2. PNL 33 154 88 

3. PD 15 61 37 

4. PRM 8 20 10 

5. UDMR 8 19 14 

6. PC 5 11 6 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 1 1 1 

8. INDEPENDENŢI 4 53 35 

 TOTAL GENERAL 112 502 315 

 
 

 
SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR 

                                                                                                                                                                 
pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea 

- septembrie-decembrie 2005 – 
la data de 15.12.2005 

  
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 58 266 191 

2. PNL 1 1 1 

3. PD 16 57 37 

4. PRM 20 108 87 

5. UDMR 5 6 5 

6. PC 14 46 37 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 2 8 4 

8. INDEPENDENŢI 4 41 28 

  TOTAL GENERAL 120 533 390 

  
 



 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE 
pe grupuri parlamentare 

- sesiunea septembrie-decembrie 2005 - 
la data de 15.12.2005 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
intervenţii 

1. PSD 58 12 291 

2. PNL 55 12 300 

3. PD 23 12 84 

4. PRM 20 12 90 

5. UDMR 9 12 21 

6. PC 10 12 43 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 8 12 20 

8. INDEPENDENŢI 6 12 19 

 TOTAL GENERAL 189 12 868 

 
 




