


 
 

 
 

Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor 

 în sesiunea februarie –iunie 2005 
 
 

 

În prima sesiune a actualei legislaturi s-a urmărit ridicarea 

calităţii actului de legiferare, îmbunătăţirea indicelui de stabilitate 

legislativă, precum şi o bună funcţionare a raportului dintre legislativ 

şi executiv, creşterea acţiunilor de control parlamentar.  

Priorităţile legislative ale acestei sesiuni au fost legate de 

adoptarea reglementărilor care constituiau condiţionalităţi pentru 

integrarea în Uniunea Europeană, precum şi ratificarea unor tratate şi 

acorduri internaţionale pentru implementarea unor programe de 

finanţare externă. Cel mai important act normativ adoptat de 

Parlamentul României în această sesiune a fost Legea pentru ratificarea 

Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, 

Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul 

Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, 

Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, 

Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica 

Austria, Republica Polonă, Republica Polonă, Republica Portugheză, 

Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii 

Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii 
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Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la 

Luxemburg la  25 aprilie 2005. 

Numărul legilor adoptate de Camera Deputaţilor în sesiunea 

februarie - iunie 2005 este de 324  din totalul de 422 iniţiative 

legislative înregistrate în procedură legislativă la începutul sesiunii, 

214 fiind adoptate în calitate de Cameră decizională.  

Dintre acestea exemplificăm:  Legea privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, Legea pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale, Legea privind participarea României ca membru cu drepturi 

depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului 

ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei, Legea 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedura civilă, Legea privind 

constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, 

Legea privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei 

medicale, Legea privind stimularea investiţiilor în agricultură. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni ne arată că în cele 47 şedinţe 

în plen ale Camerei Deputaţilor şi 10 şedinţe comune cu Senatul, au 

fost adoptate 324 proiecte de legi, 22 hotărâri ale Camerei Deputaţilor 

şi 39 hotărâri ale Parlamentului.  

În vederea realizării programului legislativ prioritar al 

Guvernului pentru integrarea României în Uniunea Europeană, pe 

semestrul I al anului 2005 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor 

un număr de 33 proiecte de legi care soluţionează un număr de 44 

elemente angajate în cadrul criteriilor de aderare, astfel:  12 proiecte 

de legi acoperă capitolele din criteriile politice de aderare, 1 proiect de 

lege soluţionează elemente angajate în cadrul criteriilor economice 
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(Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale) şi 31 

proiecte pentru capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru 

al Uniunii Europene.  

La sfârşitul sesiunii februarie – iunie 2005, stadiul acestora se 

prezintă astfel: 28 legi sunt promulgate sau în curs de promulgare, 3 

proiecte de legi se află în dezbatere la Camera Deputaţilor, 1 proiect 

de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi trimis la Senat şi 1 

proiect de lege se află în faza de reexaminare ca urmare a deciziei 

Curţii Constituţionale. 

Activitatea comisiilor permanente 

 În sesiunea februarie – iunie 2005 cele 17 comisii permanente 

ale Camerei Deputaţilor şi cele 4 comisii comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului s-au întrunit în 902 şedinţe, şi au finalizat 347  

rapoarte şi 513 avize pentru iniţiativele legislative cu care au fost 

sesizate. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor 

legislative,  la comisiile permanente s-au depus un număr de 2091 

amendamente din care 888 au fost admise şi 221 respinse. 

Totodată, comisiile permanente au rezolvat 1066 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. 
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Pentru rezolvarea divergenţelor între textele adoptate în 

redactări diferite de către cele două Camere, la proiectele de legi 

dezbătute în procedura legislativă prevăzută la art.155 din Constituţia 

României, republicată,  au fost constituite 15 comisii de mediere care 

au finalizat 14 rapoarte de mediere. 

De asemenea, în perioada februarie – iunie 2005, comisiile 

permanente au audiat şi au dat avize pentru 78 candidaţi propuşi la 

unele funcţii publice (membrii ai Consiliului de Administraţie al 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi de Televiziune, ai Comisiei 

Naţionale a Valorilor Mobiliare, Consiliului Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii, ai Consiliului Economic şi Social, adjuncţii 

Avocatului Poporului), precum şi pentru ocuparea unor posturi de 

ambasadori.  

Sintetic, activitatea comisiilor permanente de la Camera 

Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2005 este prezentată în   

anexa nr.5. 

Examinând volumul de activităţi, exprimat în rapoarte şi avize, 

rezultă că unele comisii au desfăşurat o activitate peste media generală 

(Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru industrii şi servicii). 

Alte 5 comisii au avut un volum mediu de activităţi: Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru cultură, arte, 
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mijloace de informare în masă şi Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

Unele comisii permanente ale Camerei Deputaţilor şi unele 

comisii comune cu Senatul desfăşoară activităţi specifice, rezultatele 

muncii lor neconcretizându-se în rapoarte şi avize, astfel: 

- Comisia pentru politică externă este implicată în dialogul cu 

parlamentele altor state şi cu organismele internaţionale, participă la 

întocmirea şi înfăptuirea programelor de politică externă a României, 

audiază persoanele propuse pentru funcţia de ambasador al României 

în străinătate, etc. 

În sesiunea februarie - iunie 2005, pe lângă examinarea în fond 

şi pentru avizarea unor proiecte de legi care privesc tratate 

internaţionale, comisia a organizat o serie de dezbateri tematice şi a 

participat la unele reuniuni internaţionale. Un aspect important al 

activităţii comisiei în semestrul I 2005 l-a constituit primirea unor 

delegaţii şi a unor ambasadori, precum şi a unor personalităţi 

importante din Parlamentul European sau din Comisia Europeană. 

- Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 

petiţii examinează petiţiile primite cu privire la diverse abuzuri ale 

unor reprezentanţi ai instituţiilor publice, efectuează anchete în 

cazurile în care Camera dispune aceasta potrivit regulamentului, 

primeşte în audienţă diverşi petiţionari. 

În perioada analizată la comisie au fost înregistrate 556 sesizări 

din care 306 au fost soluţionate şi 250 sunt în curs de soluţionare. Cele 

mai multe sesizări s-au înregistrat pe probleme de justiţie (127), pe 
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probleme de agricultură şi silvicultură (79), litigii locative şi de 

locuinţe (60), administraţie publică (46) poliţie (35) etc. 

- Comisia pentru Regulamentul Camerei Deputaţilor realizează 

interpretarea regulamentului Camerei Deputaţilor, studiază şi 

informează despre procedurile parlamentare din alte state, păstrează 

evidenţa cutumelor parlamentare, etc. 

În sesiunea februarie - iunie 2005, comisia a fost sesizată de 

către Biroul permanent cu o serie de amendamente primite de la 

deputaţi şi de la grupurile parlamentare cu propuneri de schimbare a 

Regulamentului Camerei Deputaţilor, având ca termen pentru 

depunerea raportului data de 1 septembrie 2005. Până în prezent 

comisia a finalizat Raportul privind modificarea art. 98 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

- Comisia pentru egalitatea de şanse intre femei şi bărbaţi 

realizează evaluarea aplicării prevederilor din documentele 

internaţionale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării 

femeilor în societate, a violenţei în familie, a realizat întâlniri cu 

reprezentanţi ai societăţii civile, ai unor autorităţi publice, cu 

ambasadori, cu miniştri, etc. 

În perioada analizată, pe lângă avizarea unor proiecte de legi şi 

propuneri legislative, comisia a organizat o serie de reuniuni cu 

dezbateri, pe probleme care formează obiectul activităţii comisiei. 

- Comisia pentru Integrare Europeană urmăreşte punerea în 

practică a prevederilor Acordului European şi realizarea obiectivelor 

Strategiei Naţionale de pregătire a Aderării României la Uniunea 

Europeană, colaborează cu toate structurile administraţiei naţionale, 
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precum şi cu cele ale Uniunii Europene şi statelor membre sau  

candidate. Comisia a realizat audieri cu ministrul Integrării Europene, 

cu şeful delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, audieri ale 

negociatorului şef pentru examinarea stadiului îndeplinirii 

angajamentelor pe trim. I 2005 şi prezentarea Tratatului de Aderare a 

României la Uniunea Europeană. Cea mai importantă componentă a 

activităţii Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană în 

această perioadă, pe relaţia cu Uniunea Europeană, a constituit-o cea 

de a 18-a Reuniune a Comitetului Parlamentar Mixt U.E. – România.  

- Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

a fost constituită la 1 martie 2005. De la înfiinţare comisia a verificat 

un număr de 1036 de dosare pentru schimbarea certificatelor de 

revoluţionar. De asemenea, comisia a avut consultări cu reprezentanţi 

ai asociaţiilor de revoluţionari. 

- Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activităţii Serviciului Român de Informaţii şi Comisia specială a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe  îşi 

desfăşoară activitatea pe baza Hotărârilor Parlamentului României şi 

pe baza regulamentelor proprii. Rapoartele anuale de activitate sunt 

prezentate în şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului. 

În cadrul activităţii de control parlamentar exercitat prin 

comisiile permanente se înscrie şi examinarea în comisiile comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului a rapoartelor de activitate depuse de 
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autorităţile şi instituţiile publice care, potrivit legii, se supun acestui 

control. 

În sesiunea februarie – iunie 2005, comisiile permanente comune 

din cele două Camere ale Parlamentului, au examinat şi finalizat 5 

rapoarte ale unor instituţii publice, care ulterior au fost dezbătute în 

şedinţele comune ale celor două Camere, şi anume: Raportul 

Instituţiei Avocatul Poporului privind activitatea desfăşurată în anul 

2004, Raportul de activitate şi Contul de execuţie bugetară pe anul 

2002 al Societăţii Române de Televiziune, Raportul de activitate şi 

Contul de execuţie bugetară pe anul 2003 al Societăţii Române de 

Televiziune, Raportul de activitate şi Contul de execuţie bugetară pe 

anul 2004 al Societăţii Române de Televiziune, Raportul de activitate 

şi Contul de execuţie bugetară pe anul 2004 al Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 

În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2005, Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 41 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 12 şedinţe comune cu Biroul 

permanent al Senatului. În cadrul acestora, au fost adoptate 3 hotărâri şi 

au fost stabilite proiectele ordinii de zi şi ale programului de lucru 

pentru şedinţele comune ale celor două Camere ale Parlamentului. 
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De asemenea, au fost discutate, printre altele: 

- modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Legislativ; 

- numirea unui adjunct al Avocatului Poporului; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989; 

- rapoarte de activitate ale unor autorităţi publice şi instituţii 

aflate sub controlul Parlamentului. 

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea 

februarie – iunie 2005, la Camera Deputaţilor s-au înregistrat un 

număr de 435 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr 

de 121 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 

359, reprezentând 82,52%din totalul întrebărilor adresate. 

 Numărul interpelărilor adresate primului ministru în actuala 

sesiune a fost de 370, din care la 347 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 

93,78% .  

În ceea ce priveşte intervenţiile deputaţilor asupra unor 

probleme de actualitate sau pentru consacrarea unor aniversări ori 

comemorări, numărul acestora a fost de 370, desfăşurate pe parcursul 

şedinţelor ţinute în zilele de marţi, conform Regulamentului Camerei 

Deputaţilor. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie –iunie 2005, a fost 

depusă o moţiune simplă „Deprofesionalizarea şi politizarea 
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administraţiei publice – principii ale guvernării Tăriceanu”, semnată 

de  96 deputaţi aparţinând grupului PSD, moţiune care a fost respinsă. 

De asemenea, în această sesiune s-a depus şi o moţiune de 

cenzură intitulată „Dictatura şi incompetenţa Guvernului Tăriceanu  

împotriva integrării europene a României”, de către 133 deputaţi şi 

senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale PSD, la pachetul de 

legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, moţiune respinsă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    ANEXA NR.1 
 

SITUAŢIA 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  februarie - iunie 2005 

 
 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative 422
din care:  
– existente la începutul sesiunii * 130
– înregistrate în cursul sesiunii 292
  
1) Dezbătute 
din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                               214 

328

– votate ** 324
             din care: - înaintate la Senat        25 
                            - la mediere 2
                            - în procedura de promulgare   44 
                            - promulgate 195 
                            - respinse   59 
                            - în divergenţă (la şedinţa comună)     1 
– la vot final 2
 
2) Se află în procesul legislativ 70
a) pe ordinea de zi 2
b) au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi 4
c) la comisii (din care 15 retrimise pentru raport suplimentar) 56
d) propuneri legislative pentru avize şi puncte de vedere Guvern 8
 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 17
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii 
                              sau la avizare 

2

          - prezentate la Biroul Permanent şi înaintate la Senat 104 
 
4) Retrase de iniţiator 7

 
 
 
            *  Din care 2 în procedura de promulgare 
          **  Cele 324 de iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                        236 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                                 din care: 
                 115 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului 
                                         27 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului 
                                         94 proiecte de legi iniţiate de Guvern din care 31 provin din legislatura anterioară 
                          88 propuneri legislative 
     
         



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea februarie - iunie 2005

2

44

195

59

1

25

înaintate la Senat - 25

la mediere - 2

în procedura de promulgare - 44

promulgate - 195

respinse - 59

în divergenţă (la şedinţa comună) - 1



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea februarie - iunie 2005

- grupate pe categorii -

27

94

88

115

115 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

27 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

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

88 propuneri legislative



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ
la sfârşitul sesiunii parlamentare februarie-iunie 2005

4

56

8

2

pe ordinea de zi - 2

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

la comisii - 56 (din care 15 retrimise pentru raport suplimentar)

propuneri legislative pentru avize şi puncte de vedere Guvern - 10



                                                                                                      ANEXA NR.2 
 

Numărul legilor promulgate în perioada                     
iunie 1990 – iunie 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, sesiunea februarie – iunie 2005                      208 
 
 
 
  
 

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 
sesiunea feb-iunie 

Nr. legi 261 210 233 796 683 609 553 208 

 
 
 
 
 

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

în perioada iunie 1990 – iunie 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, sesiunea februarie – iunie 2005                       324 
 



Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – iunie 2005

542

926

2641

208

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, sesiunea februarie - iunie 2005



 

 

ANEXA NR.3 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA SEDINŢELOR CAMEREI 

DEPUTAŢILOR 

(în sesiunea februarie – iunie 2005) 

 

 

1. Şedinţe în plen ale Camerei 

Deputaţilor    

47 

2. Şedinţe comune ale Camerei 

Deputaţilor cu Senatul   

10 

   

 Total şedinţe  57 

 

 

                                                      



ANEXA NR.4 
 

Legi adoptate în sesiunea februarie-iunie 2005 
pe domenii de activitate (exemplificativ) 

 
A. Domeniul buget-finanţe 
 1. Lege privind Tariful vamal integrat român, nr. 159/2005 

 2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
nr. 163/2005 

 3. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2003, semnat 
la Bucureşti la 11 noiembrie 2004, nr. 174/2005 

 4. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 
pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat 
la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, nr. 170/2005 

 5. Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 

 6.Lege privind societăţile de microfinanţare 

B. Domeniul juridic: 
 1. Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de 

cooperare pentru combaterea consumului şi a traficului ilicit de droguri (Grupul 
POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei, nr. 64/2005 

 2. Lege pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind călătoria cu 
metroul, nr. 150/2005 

 3. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, 
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica 
Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, 
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, 
Republica Austria, Republica Polonă, Republica Polonă, Republica Portugheză, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii 
Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria 
şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 
25 aprilie 2005, nr. 157/2005 



 
 4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2005 privind 

modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de 
interese, nr. 158/2005 

 5. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii 
Penale Internaţionale, adoptat la New York, la 9 septembrie 2002 

 6. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 7. Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 8. Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut 
fostului suveran al României, Mihai I 

 9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2000 pentru 
modificarea şi completarea Codului de procedura civilă 

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport: 
 1. Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România, nr. 109/2005 

 2. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie 
politică şi educaţie democratică, nr. 179/2005 

 3. Lege privind înfiinţarea Universităţii „Mihai Eminescu” din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş, nr. 134/2005 

 4. Lege privind înfiinţarea Universităţii „Athenaeum” din municipiul Bucureşti, 
nr. 135/2005 

 5. Lege privind înfiinţarea Universităţii „Dimitrie Cantemir” din municipiul Târgu 
Mureş, judeţul Mureş, nr. 136/2005 

 6. Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Germane din municipiul Sibiu, 
judeţul Sibiu, nr. 115/2005 

D. Domeniul industrie şi servicii: 
 1. Lege pentru acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială 

(Codul SPS) adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin 
Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a 
amendamentelor din 1996 referitoare la acesta, nr. 65/2005 

 2. Lege pentru acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului 
mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat 
de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863 (20) la 
Londra la 27 noiembrie 1997, nr. 66/2005 



 3. Lege privind reglementarea unor măsuri pentru complexele energetice 

E. Domeniul administraţiei publice: 
 1. Lege pentru înfiinţarea unor comune, nr. 67/2005 

 2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2004 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 
centrale, nr. 68/2005 

 3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare, nr. 180/2005 

 4. Lege privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr. 161/2005 

F. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate: 
 1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind 

recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al 
asigurărilor sociale de stat, nr. 78/2005 

 2. Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de 
întreprindere 

G. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei: 
 1. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, nr. 102/2005 

 2. Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
comunicaţiilor 

H. Domeniul sănătate şi familie: 
 1. Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei 

medicale, nr. 149/2005 

 2. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării proiectului 
privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti 
la 28 ianuarie 2005, nr. 171/2005 

I. Domeniul agricol, mediul înconjurător: 
 1. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 



Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 
privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică, 
semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, nr. 167/2005 

 2. Lege pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele 
genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 
3 noiembrie 2001, nr. 42/2005 

 3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nr. 127/2005 

 4. Lege privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului 
de către fondurile de garantare 

 5. Lege privind stimularea investiţiilor în agricultură 

J. Domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale: 
 1. Lege pentru aderarea României la Acordul privind protecţia reciprocă a 

secretului invenţiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de 
brevetare, adoptat la Paris la 21 septembrie 1960, şi la Acordul privind 
comunicarea, în scopuri de apărare, a informaţiilor tehnice, adoptat la Bruxelles la 
19 octombrie 1970, nr. 169/2005 

 2. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a 
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, traficului de 
fiinţe umane, terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 
10 mai 2004, nr. 168/2005 

 
 

A M E N D A M E N T E 
formulate şi adoptate în plenul Camerei Deputaţilor la proiectele de legi 

dezbătute în sesiunea  februarie – iunie 2005 
 
 
 

Total număr amendamente: 21 

 
 



ANEXA NR.5 
 

BILANŢUL 
activităţii comisiilor în sesiunea parlamentară februarie - iunie 2005 

 

 

Amendamente 
Nr. 
crt. Denumirea  comisiei Număr 

şedinţe 

Număr 
iniţiative 
cu care a 

fost 
sesizată 
 în fond 

Număr de 
rapoarte 
depuse 

Număr 
 de avize 
depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Număr 
audieri Total, 

din care: admise

1. Comisia pt. pol. economică 53 9  8 31 3 4 24 20 
2. Comisia pt. buget  51 67 58 61 10 4 111 100 
3. Comisia pt. industrii … 52 38 33 30 12 0 182 175 
4. Comisia pt. agricultură … 52 27 21 9 67 0 76 74 
5. Comisia pt. drepturile omului  52 3 3 15 190 0 0 0 
6. Comisia pt. adm. publică… 52 61 58 50 33 4 125 112 
7. Comisia pt. muncă… 52 40 33 18 69 2 107 68 
8. Comisia  pt. sănătate…  49 24 18 8 165 1 58 33 
9. Comisia pt. învăţământ… 52 21 17 6 33 0 44 35 

10. Comisia pt. cultură … 40 19 13 5 42 45 46 42 
11. Comisia juridică… 53 78 69 233 90 5 321 220 
12. Comisia pt. apărare… 52 17 16 17 35 0 0 0 
13. Comisia pt. politică externă  52 7 7 16 3 7 0 0 
14. Comisia pt. cercet. abuzurilor 52 - - 0 306 6 0 0 
15. Comisia pt. regulament … 15 1 0 0 0 0 0 0 
16. Comisia pt. tehn. informaţiei  52 4 2 5 6 0 15 9 
17. Comisia pt. egalit. de şanse 50 1 1 9 2 0 0 0 
18. Com.  pt. int. europeană 5 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

19. Com. pt. controlul  SRI 36 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

20. Com.  pt. control  SIE  18 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

21. Comisia  revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 12 - Comisia desfăşoară activit. specifice şi întocmeşte raport anual de activitate 

TOTAL 902 403 *) 347 *) 513 1066 78 1109 888 
 

________________________ 
 

  *)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele legislative cu raport comun al mai multor comisii 
sesizate în fond. 
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ANEXA NR.6  
 

 
PROGRAMUL   LEGISLATIV   PRIORITAR  (LA NIVEL DE LEGE) 
PENTRU  INTEGRAREA  ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA  EUROPEANĂ   

PE  SEMESTRUL  I  2005 
 
 
 
 

Cu adresa nr. 987/14.03.2005, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul din 
cadrul Guvernului României a comunicat Programul legislativ prioritar (la nivel de lege) 
pentru integrarea României în Uniunea Europeană pe semestrul I al anului 2005, care 
conţine un număr de 77 proiecte de legi. 

  

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, 33 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor. Menţionăm că Legea privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, pentru care Guvernul 
şi- a asumat răspunderea în faţa Parlamentului, acoperă 6 poziţii din Programul legislativ 
prioritar pentru integrare transmis iniţial.  

 
 

Proiectele de legi menţionate soluţionează un număr de 44 elemente angajate în 
cadrul criteriilor şi capitolelor  de negociere cu Uniunea Europeană. Distribuţia acestor 
elemente, pe criterii şi capitole, este următoarea:  

 
I.   Criteriile politice 
 

 1.1. Reforma administraţiei publice 1 
 1.2. Sistemul judiciar    6 
 1.3. Lupta împotriva corupţiei  2 
 1.4. Drepturile omului  3 

  
II. Criteriile economice 1 

 

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

Capitolul   1 Libera circulaţie a mărfurilor 1 
Capitolul   3 Libera circulaţie a serviciilor 1 
Capitolul   4 Libera circulaţie a capitalurilor 2 
Capitolul   7 Agricultura 1 
Capitolul   9 Politica în domeniul transporturilor 2 
Capitolul 10 Impozitarea 2 
Capitolul 13 Politica socială şi de ocupare a forţei de  muncă  3 
Capitolul 16 Întreprinderi mici şi mijlocii 1 
Capitolul 18 Educaţie, formare profesională şi tineret 1 



 
2

Capitolul 21 Politica regională şi coordonarea instrumentelor 
structurale 2 

Capitolul 22 Protecţia mediului înconjurător 1 
Capitolul 23 Protecţia consumatorilor 1 
Capitolul 24 Justiţie şi afaceri interne    9 
Capitolul 27 Politica externă şi de securitate comună 3 
Capitolul 28 Controlul financiar 1 

 

Total elemente angajate pe criterii şi capitole de negociere :                              44 
 
 

La data de 30 iunie 2005, stadiul celor 33 proiecte de legi necesare pentru 
integrarea României în Uniunea Europeană se prezintă astfel (Anexă):  

 

- legi promulgate şi  aflate în curs de promulgare : 28
 - lleeggii  îînn  ffaazzaa  ddee  rreeeexxaammiinnaarree  ccaa  uurrmmaarree  aa  ddeecciizziieeii  CCuurrţţiiii    CCoonnssttiittuuţţiioonnaallee:: 1
- aflate în procedură legislativă la Camera Deputaţilor: 3
- adoptate de Camera Deputaţilor şi transmise la Senat: 1

 



                                                                                                              

  
SSTTAADDIIUULL  PPRROOIIEECCTTEELLOORR  DDEE  LLEEGGII  

ddiinn  PPrrooggrraammuull  lleeggiissllaattiivv  pprriioorriittaarr  ((llaa  nniivveell  ddee  lleeggee))  ppeennttrruu  iinntteeggrraarreeaa  RRoommâânniieeii    
îînn  UUNNIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNĂĂ    ppee  sseemmeessttrruull    II    22000055  

  

  
  
  

II..  LLEEGGII    PPRROOMMUULLGGAATTEE    ŞŞII    AAFFLLAATTEE    ÎÎNN    CCUURRSS    DDEE    PPRROOMMUULLGGAARREE  
  

Nr. 
crt. Măsura legislativă Prima Cameră 

sesizată  (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2004 privind ratificarea 
Acordului între România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a 
României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles, la 
22 noiembrie 2004.  (poz. 75) *)    (Cap. 27. – P.E.S.C.) 

Camera Deputaţilor 
PL x 722/2004 

Adoptat pe 3.02.2005 

Senat 
Adoptat pe 21.02.2005 

Legea nr. 
29/2005 

2 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2005 pentru completarea art.15 din 
Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. (poz. 10) 

(1. CRITERIILE POLITICE - 1.4. Drepturile omului) 

Senat 
Adoptat pe 17.02.2005 

Camera Deputaţilor   
PL x 49/2005 

Adoptat pe 8.08.2005 

Legea nr. 
52/2005 

3 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România. (poz. 57) 

(Cap. 21 –Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale) 

Senat  
Adoptat pe 7 .02.2005 

Camera Deputaţilor 
PL x 30/2005 

Adoptat pe 8.03.2005 

Legea nr. 
58/2005 

4 
Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând Poziţii Comune 
adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene. (poz. 74)  

(Cap. 27. – P.E.S.C.) 

Camera Deputaţilor 
PL x 719/2004 

Adoptat pe 14.02.2005 

Senat 
Adoptat pe 28.02.2005 

Legea nr. 
62/2005 

5 
Lege pentru modificarea Legii nr.80/1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de 
extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, 
încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978. (poz. 71) 

(Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PL x 36/2005 

Adoptat pe 28.02.2005 

Senat 
Adoptat pe 24.03.2005 

Legea nr. 
74/2005 

6 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. (poz. 8) 

(1. CRITERII POLITICE - 1.3. Lupta împotriva corupţiei) 

Senat 
Adoptat pe 21.02.2005 

Camera Deputaţilor   
PL x 54/2005 

Adoptat pe 30.03.2005 

Legea nr. 
90/2005 

7 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2005 privind creşterile salariale 
aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005. 
(poz. 62) 
 

(1. CRITERII POLITICE - 1.2. Sistemul judiciar şi Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Senat 
Adoptat pe  24.02.2005

Camera Deputaţilor 
PL x 66/2005 

Adoptat pe 19.04.2005 

Legea nr. 
100/2005 

8 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Preluării Datelor cu Caracter Personal. (poz. 24) 
(Cap. 3.- Libere circulaţie a serviciilor) 

Camera Deputaţilor 
PL x 747/2004 

Adoptat pe 8.03.2005 

Senat 
Adoptat pe 4.04.2005 

Legea nr. 
102/2005 

           

          *) Se referă la  poziţia din Scrisoarea nr. 987/14.03.2005 a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Guvernului României. 
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Nr. 
crt. Măsura legislativă Prima Cameră 

sesizată  (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

9 
Lege privind ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 
Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea 
acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la 
Bruxelles la 22 octombrie 2004.  (poz. 61)  (Cap.23. – Protecţia consumatorilor) 

Camera Deputaţilor 
PL x 62/2005 

Adoptat pe 21.03.2005 

Senat 
Adoptat pe 11.04.2005 

Legea nr. 
105/2005 

10 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2005 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. (poz. 58) 
 

(Cap. 21 – Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale) 

Senat 
Adoptat pe 21.03.2005 

Camera Deputaţilor  
PL x 100/2005 

Adoptat pe 19.04.2005 

Legea nr. 
114/2005 

11 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (poz. 33)  (Cap. 7. – Agricultura) 

Senat 
Adoptat pe  6.12.2004 

Camera Deputaţilor 
PL x 743/2004 

Adoptat pe 25.04.2005 

Legea nr. 
127/2005 

12 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea 
literei h) a articolului 17 din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi 
a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
(poz. 1) (1. CRITERII POLITICE - 1.1. Reforma administraţiei publice) 

Senat 
Adoptat pe 
29.03.2005 

Camera Deputaţilor 
PL x 115/2005 

Adoptat pe 26.04.2005 
Legea nr. 
151/2005 

13 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 
privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor 
Ferate Române. (poz. 41)    (Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 
29.03.2005 

Camera Deputaţilor 
PL x118 /2005 

Adoptat pe 26.04.2005 
Legea nr. 
155/2005 

14 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2005 privind modificarea 
formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese. (poz. 9)  
(1. CRITERII POLITICE - 1.3. Lupta împotriva corupţiei) 

Senat 
Adoptat pe  20.04.2005

Camera Deputaţilor 
PL x 150/2005 

Adoptat pe 17.05.2005 

Legea nr. 
158/2005 

15 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea 
şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. (poz. 44) 
   

 (Cap. 10. – Impozitarea) 

Senat 
Adoptat pe 27.01.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 2/2005 

Adoptat pe 24.05.2005 

Legea nr. 
163/2005 

16 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. (poz. 44) 
   

 (Cap. 10. – Impozitarea) 

Senat 
Adoptat pe 5.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 168/2005 

Adoptat pe 24.05.2005 

Legea nr. 
164/2005 

17 

Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică 
(EURATOM) şi Statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea 
acestora din urmă la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei 
urgenţe radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 
octombrie 2004. (poz. 60)   (Cap. 22. – Protecţia mediului înconjurător) 

Camera Deputaţilor  
Pl x 156/2005 

Adoptat pe 16.05.2005 

Senat 
Adoptat pe 26.05.2005. 

Legea nr. 
165/2005 

18 
Lege pentru abrogarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale. (poz. 28)  
  

( Cap.4. –  Libera circulaţie a capitalurilor)

Senat 
Adoptat pe 5.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 170/2005 

Adoptat pe 30.05.2005. 

Legea nr. 
185/2005 
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Nr. 
crt. Măsura legislativă Prima Cameră 

sesizată  (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

19 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996. 
 

(poz. 21)  ( Cap.1. –Libera circulaţie a mărfurilor) 
Senat 

Adoptat pe 5.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 171/2005 

Adoptat pe 7.06.2005. 

Legea nr. 
194/2005 

20 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2005 pentru completarea 
Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României.  
  

(poz. 77)  ( Cap.28 –Control financiar) 

Camera Deputaţilor 
PL x 110/2005 

Adoptat pe 26.04.2005 

Senat 
Adoptat pe 30.05.2005. 

Legea nr. 
200/2005 

21 
Lege privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale.  
 

(poz. 76)   ( Cap. 27 –P.E.S.C.) 

Camera Deputaţilor 
PL x 138/2005 

Adoptat pe 3.05.2005 

Senat 
Adoptat pe 13.06.05  

22 

Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.  
 

(poz. 11, 12 - CRITERIILE POLITICE - Drepturile omului) 
 

 (poz. 29 - Cap. 4. –Libera circulaţie a capitalurilor) 
 

(poz. 67, 68, 69 - CRITERII POLITICE - Sistemul judiciar şi Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri 
Interne)  

PL x 214/2005 
Guvernul şi-a asumat răspunderea în şedinţă 
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 

23 Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare 
publice. (poz. 40)    (Cap. 9 -  Politica în domeniul transporturilor) 

Senat 
Adoptat pe 19.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 187/2005 

Adoptat pe 21.06.05 
 

24 
Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere. 
(poz. 49)  
  

( Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 

Senat 
Adoptat pe 9.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 173/2005 

Adoptat pe 23.06.05 
 

25 
Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.  (poz. 65) 
 
 

(Cap. 24 –Justiţie şi afaceri interne) 

Senat 
Reexaminat pe 

6.06.2005 

Camera Deputaţilor 
PL x 576/2004/2005 

Reexaminat pe 29.06.05 
 

26 
Lege privind societăţile de microfinanţare.   (poz. 53)  
 

 (Cap.16.  Întreprinderi mici şi mijlocii) 
Senat 

Adoptat pe 5.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 172/2005 

Adoptat pe 29.06.05 
 

27 
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor.  
 

(poz. 66)     Cap. 24 –Justiţie şi afaceri interne 

Senat 
Adoptat pe 2.06.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 219/2005 

Adoptat pe 29.06.05 
 

28 Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.  (poz. 14)      
( 2. Criterii economice) 

Senat 
Adoptat pe 2.06.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 220/2005 

Adoptat pe 29.06.05 
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              IIII..  LLEEGGII  ÎÎNN  FFAAZZAA  DDEE  RREEEEXXAAMMIINNAARREE  CCAA  UURRMMAARREE  AA  DDEECCIIZZIIEEII    CCUURRŢŢIIII    CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLEE  
  

Nr. 
crt. Măsura legislativă Prima Cameră 

sesizată  (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2004 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional 
Anticorupţie. (poz. 63) 
 

(1. CRITERII POLITICE - 1.2. Sistemul judiciar şi Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PL x 718/2004/2005 
La Com. juridică ptr. 

reexaminare Termen pt. 
raport: 23.06.2005 

Senat 
Adoptat pe 17.03.2005  

  
  

IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  LLEEGGIISSLLAATTIIVVĂĂ  LLAA  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  

  Nr. 
crt. Măsura legislativă Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Propunerea legislativă  privind „Legea tineretului”. (poz. 56) 
 

(Cap. 18. – Educaţie, formare profesională şi tineret) 
Senat 

Respinsă pe 29.06.2004 

Camera Deputaţilor  
Pl x 429/2004 

La Com. învăţământ ptr. 
raport suplimentar 

 

2 
Proiect de 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. (poz. 45)   
( Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 

Senat 
Adoptat pe  3.11.2004 

Camera Deputaţilor 
PL x 674/2004 

La Com. sănătate ptr.  
raport suplimentar 

 

3 
Proiect de Lege privind ucenicia la locul de muncă. (poz. 47)  
  

( Cap.13. – Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă) 
Senat 

Adoptat pe 5.05.05 

Camera Deputaţilor 
PL x 169/2005 

La Com.  muncă ptr.  
raport suplimentar 

 

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

  

Nr. 
crt. Măsura legislativă Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor militare. 
(poz. 64) 
(1. CRITERII POLITICE - 1.2. Sistemul judiciar şi Cap. 24 – Justiţie şi Afaceri Interne) 

Camera Deputaţilor 
PL x 461/2004 

Adoptat pe 19.10.2004 

Senat 
La Com. juridică pentru  

raport. 

 

 



ANEXA NR.7 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

(sesiunea februarie – iunie 2005) 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 41 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. 

Hotărâri ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 7 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc, 

printre altele, stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor, controlul financiar preventiv propriu, statul 
de funcţii al Secretariatului General. 

 
II. Comitetul ordinii de zi s-a întrunit în 40 de şedinţe. 
În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, 

Comitetul ordinii de zi a discutat şi aprobat programul de lucru şi ordinea de 
zi a şedinţelor Camerei Deputaţilor. 

Comitetul ordinii de zi a discutat şi, în unele cazuri a aprobat, 
cererile Guvernului, propunerile Biroului permanent sau ale unor grupuri 
parlamentare de adoptare a unor proiecte de legi sau propuneri legislative cu 
procedură de urgenţă. 

III. Biroul permanent s-a întrunit şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul celor 12 şedinţe comune, au fost adoptate 
3 hotărâri şi 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: 
- modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Legislativ; 
- numirea unui adjunct al Avocatului Poporului; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989; 
rapoarte de activitate ale unor autorităţi publice şi instituţii aflate sub 

controlul Parlamentului 



ANEXA NR.8 
 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
adoptate în prima sesiune a anului 2005 

1.  H.C.D. nr.1/01-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi 
chestorilor Camerei Deputaţilor 

2.  H.C.D. nr.2/03-02-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unor deputaţi 

3.  H.C.D. nr.3/03-02-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

4.  H.C.D. nr.4/03-02-2005 
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unor mandate de deputat 

5.  H.C.D. nr.5/03-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
pentru regulament 

6.  H.C.D. nr.6/07-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

7.  H.C.D. nr.7/14-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

8.  H.C.D. nr.8/21-02-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

9.  H.C.D. nr.9/28-02-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

10.  H.C.D. nr.10/03-03-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

11.  H.C.D. nr.11/21-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 



12.  H.C.D. nr.12/30-03-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

13.  H.C.D. nr.13/05-04-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

14.  H.C.D. nr.14/25-04-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

15.  H.C.D. nr.15/03-05-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

16.  H.C.D. nr.16/07-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

17.  H.C.D. nr.17/07-06-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.5/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru 
regulament 

18.  H.C.D. nr.18/13-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

19.  H.C.D. nr.19/13-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor 
nr.42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

20.  H.C.D. nr.20/13-06-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

21.  H.C.D. nr.21/13-06-2005 
HOTĂRÂRE privind validarea mandatului unui deputat 

22.  H.C.D. nr.22/13-06-2005 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 
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H O T Ă R Â R I  A L E  P A R L A M E N T U L U I  
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2005 

 
1.  H.P. nr.1/23-02-2005 

HOTĂRÂRE privind alegerea Comisiei comune permanente a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 

2.  H.P. nr.2/23-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
Parlamentului României pentru Integrare Europeană 

3.  H.P. nr.3/23-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

4.  H.P. nr.4/23-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei 

5.  H.P. nr.5/23-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

6.  H.P. nr.6/23-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale 

7.  H.P. nr.7/23-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării 
Economice a Mării Negre 

8.  H.P. nr.8/23-02-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
Interparlamentare Bucureşti - Chişinău 

9.  H.P. nr.9/23-02-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei 
 



10.  H.P. nr.10/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană -
Dimensiunea Parlamentară 

11.  H.P. nr.11/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului 
director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

12.  H.P. nr.12/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 

13.  H.P. nr.13/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

14.  H.P. nr.14/09-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României 
nr. 2/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
Parlamentului României pentru Integrare Europeană 

15.  H.P. nr.15/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României 
nr. 3/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

16.  H.P. nr.16/09-03-2005  
HOTĂRÂRE privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de 
Conturi pe anul 2003 

17.  H.P. nr.17/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 
legislative privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 

18.  H.P. nr.18/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind instituirea Comisiei comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru modificarea şi completarea
Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 
 
 



19.  H.P. nr.19/09-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru constituirea unei comisii parlamentare de 
anchetă privind evaluarea activităţii Societăţii Române de Televiziune 
şi a Societăţii Române de Radiodifuziune 

20.  H.P. nr.20/09-03-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României 
nr./2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 

21.  H.P. nr.21/09-03-2005 
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi 
secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 
Serviciului Român de Informaţii 

22.  H.P. nr.22/27-04-2005 
HOTĂRÂRE privind validarea alegerii preşedintelui Consiliului 
Economic şi Social 

23.  H.P. nr.23/27-04-2005 
HOTĂRÂRE privind constituirea unor grupuri parlamentare de 
prietenie 

24.  H.P. nr.24/27-04-2005 
HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut în Hotărârea 
Parlamentului României nr.19/2005 

25.  H.P. nr.25/27-04-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea Listei Guvernului României, 
aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.24/2004 

26.  H.P. nr.26/27-04-2005 
HOTĂRÂRE privind alegerea membrilor Comisiei speciale a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a 
biroului acesteia 

27.  H.P. nr.27/14-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind activitatea 
Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe 
anul 2002 şi a contului de execuţie bugetară pe anul 2002 al Societăţii 
Române de Televiziune 
 



28.  H.P. nr.28/14-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru respingerea rapoartelor de activitate ale 
Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune pe 
anii 2003 şi 2004 şi a conturilor de execuţie bugetară pe anii 2003 şi 
2004 ale Societăţii Române de Televiziune 

29.  H.P. nr.29/14-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate al 
Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune 
pe anul 2004 şi a contului de execuţie bugetară pe anul 2004 al 
Societăţii Române de Radiodifuziune 

30.  H.P. nr.30/14-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României 
nr.2/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
Parlamentului României pentru Integrare Europeană 

31.  H.P. nr.31/14-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României 
nr.12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 

32.  H.P. nr.32/14-06-2005 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

33.  H.P. nr.33/27-06-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului 
României nr.23/2005 privind constituirea unor grupuri 
parlamentare de prietenie 

34.  H.P. nr.34/27-06-2005 
HOTĂRÂRE privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în 
calitate de observatori la Parlamentul European 

35.  H.P. nr.35/27-06-2005 
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Televiziune 

36.  H.P. nr.36/27-06-2005 
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune; 
 



37.  H.P. nr.37/27-06-2005 
HOTĂRÂRE privind numirea vicepreşedinţilor şi a unui 
membru ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

38.  H.P. nr.38/27-06-2005 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Televiziune 

39.  H.P. nr.39/27-06-2005 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune 

 



ANEXA NR.10 
 

MOŢIUNI 
(sesiunea februarie – iunie 2005) 

 
 

MOŢIUNI SIMPLE 
Vot deschis 

N
r.

 
cr

t. OBIECTUL MOŢIUNII Semnatari Data  
dezbaterii Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1. 
Deprofesionalizarea şi 
politizarea administraţiei 
publice – principii ale 
guvernării Tăriceanu 

96 
P.S.D. 29.03.2005 97 159 21 RESPINSĂ 

 
 

MOŢIUNI DE CENZURĂ 
 

Vot secret 

N
r.

 c
rt

. 

OBIECTUL MOŢIUNII Semnatari Data 
depunerii 

Data 
dezbaterii

Pe
nt

ru
 

C
on

tr
a 

A
nu

la
te

 
Soluţia 

1. 

Dictatura şi 
incompetenţa 

Guvernului Tăriceanu  
împotriva integrării 

europene a României 

133 
deputaţi şi 
senatori 
P.S.D. 

16.06.2005 22.06.2005 186 265 2 RESPINSĂ 

 
 
 



ANEXA NR.11 
 
 
 

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR 
 

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea 
- februarie-iunie 2005 - 

 
  
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 28 75 66 

2. PNL 38 172 145 

3. PD 22 60 39 

4. PRM 12 18 14 

5. UDMR 9 32 28 

6. PC 8 17 13 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE - - - 

8. INDEPENDENŢI 4 61 54 

 TOTAL GENERAL 121 435 359 

 
 
NOTĂ: Situaţia cuprinde date până la 29.06.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.12 
 

 
 

SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR 
                                                                                                                                                             

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea 
- februarie-iunie 2005 – 

  
  
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate/cu răspuns 

1. PSD 47 147 134 

2. PNL 5 6 6 

3. PD 11 21 20 

4. PRM 16 123 118 

5. UDMR 4 8 7 

6. PC 10 19 19 

7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

- - - 

8. INDEPENDENŢI 5 46 43 

  TOTAL GENERAL 98 370 347 

  
 
 NOTĂ: Situaţia cuprinde date până la 29.06.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.13 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA INTERVENŢIILOR 
  

pe grupuri parlamentare 
- sesiunea februarie-iunie 2005 - 

  
  
 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
intervenţii 

1. PSD 52 19 235 

2. PNL 55 19 277 

3. PD 17 19 62 

4. PRM 24 19 126 

5. UDMR 12 19 44 

6. PC 9 19 34 

7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

10 19 21 

8. INDEPENDENŢI 10 19 32 

 TOTAL GENERAL 189 19 831 

  
 
 NOTĂ: Situaţia cuprinde date până la 29.06.2005. 
 
 



ANEXA NR.14 
 

ACTIVITATEA DE INFORMARE - DOCUMENTARE 
 

În perioada februarie – iunie 2005, Direcţia pentru informare parlamentară a 
elaborat: 

– 31 studii documentare; 
– 10 buletine informative; 
– 11 note documentare; 
– 14 informări scurte pentru întrebări specifice; 
– 8 dosare documentare. 
 
Cele mai semnificative studii documentare întocmite în această perioadă sunt 

următoarele: 
 

Nr.crt.  
 

Titlul Luna 

  1. Procedura bugetară a Uniunii Europene 
 

Februarie

  2. Reglementarea falimentului din perspectiva acquis-ului comunitar Februarie
 

  3. Politica europeană în domeniul informării şi comunicării cu cetăţenii Februarie
 

  4. Proceduri legislative în statele Europei Centrale şi de Est 
 

Martie 

  5. Reglementarea serviciilor publice de radiodifuziune şi televiziune în 
unele state membre ale Uniunii Europene 
 

Martie 

  6. Reglementări în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în 
unele state ale Uniunii Europene 
 

Martie 

  7. Politica europeană referitoare la crearea unui nou spaţiu public european  Aprilie 
 

  8. Impactul acţiunilor teroriste şi a războiului împotriva terorismului asupra 
economiei globale 
 

Aprilie 

  9. Activitatea de lobby în Uniunea Europeană Aprilie 
 

 10. Reglementări cu privire la statutul membrilor Parlamentului în statele 
membre ale Uniunii Europene 
 

Mai 

 11. Alegerile legislative din Marea Britanie – 5 mai 2005 Mai 
 

 12. Relansarea strategiei de la Lisabona Mai 
 

 13. Reforma guvernării în viziunea Comisiei Europene Iunie 
 

 14. Reglementări privind contractul colectiv de muncă în state membre ale 
Uniunii Europene 
 

Iunie 




