


 
 

Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor 
în sesiunea septembrie - decembrie 2007*) 

 

În sesiunea septembrie – decembrie 2007, la Camera 
Deputaţilor au fost dezbătute 293 proiecte de legi, din totalul de 618 
proiecte aflate în procedură legislativă în această sesiune (anexa 1). 
Dintre acestea, 69 proiecte de legi au făcut parte din Programul 
legislativ prioritar al Guvernului (anexa 6). 

Din totalul proiectelor de legi dezbătute în plenul Camerei 
Deputaţilor în această sesiune, pentru 213 Camera Deputaţilor a fost 
Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni ne arată că în cele  
25 de şedinţe în plenul Camerei şi 9 şedinţe comune cu Senatul, au 
fost votate 293 proiecte de legi, din care 160 au fost adoptate şi 133 
respinse. (În Anexa 5 sunt enumerate principalele proiecte de legi 
adoptate de Camera Deputaţilor în această sesiune) 

Camera Deputaţilor a adoptat 12 hotărâri. De asemenea, în 
această sesiune  au fost adoptate 25 hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 13 decembrie a.c. în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 326 proiecte de legi şi propuneri legislative, 
din care 24 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei,  
iar 272 se află în dezbatere la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar s-a înregistrat un 
număr de 653 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr 
de 93 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 
462, reprezentând 70,7% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune 
a fost de 539, din care la 287 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 53,24%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme 
de actualitate, numărul acestora a fost de 528, desfăşurate pe parcursul 
a 11 şedinţe. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie - decembrie 2007, 
a fost depusă 1 moţiune de cenzură, respinsă.  
 

                                                 
*)  datele cuprind situaţia la data de 13 decembrie 2007. 



ANEXA nr.1 
 

 
SITUAŢIA 

INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 
LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunea  septembrie – decembrie 2007 
(Situaţia cuprinde datele la 13 decembrie 2007) 

 
 

Totalul iniţiativelor legislative    618

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie 243
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie – decembrie 375
 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                 213
293

– votate  293
             din care: - înaintate la Senat        43 
                            - în procedura de promulgare   21 
                            - promulgate*   90 
                            - respinse definitiv 133 
                            - în reexaminare la Senat     5 
                            - sesizare neconstituţionalitate     1  
– la vot final 0
 
2) Se află în proces legislativ 326
a) pe ordinea de zi 24

 b) rapoarte depuse pentru  şedinţele comune   10
d) la comisii (dintre care 27 retrimise pentru raport suplimentar) 272
e) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

3

f) amânate pentru sesiunea următoare 17
 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 9  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4
 
4) Desesizări 1
 
5) Retrase de Senat 1

 
cele   293  iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                      104 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
               42  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
   13 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                       49 proiecte de legi iniţiate de Guvern 
          189 propuneri legislative 
                

             * În anul 2007 au fost promulgate 362 de legi, 90 dintre ele  provenind din iniţiativele legislative 
dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2007 

 



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2007

21

90

133

51

43

43 - înaintate la Senat

21 - în procedura de promulgare

90 - promulgate

133 - respinse definitiv

5 - în reexaminare la Senat

1 - sesizare neconstituţionalitate



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea septembrie-decembrie 2007

- grupate pe categorii -

13

49

189

42

42 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

13 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

49 proiecte de legi iniţiate de Guvern

189 propuneri legislative



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ 
la sfârşitul sesiunii parlamentare septembrie-decembrie 2007

272

3

17

10

24

24 - pe ordinea de zi

10 - rapoarte depuse pentru şedinţele comune

272 - la comisii (din care 27 retrimise pentru raport suplimentar)

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

17 - amânate pentru sesiunea următoare



 
ANEXA nr.2 

 
SITUAŢIA 

INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 
LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 

Sesiunile februarie – iunie şi  septembrie – decembrie 2007 
(Situaţia cuprinde datele la 13 decembrie 2007) 

 
Totalul iniţiativelor legislative  1118

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie - iunie 225
– înregistrate în cursul sesiunii februarie - iunie 518
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie – decembrie 375
 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                 608
782

– votate  782
             din care: - înaintate la Senat        64 
                            - în procedura de promulgare   23 
                            - promulgate* 309 
                            - respinse definitiv 377 
                            - în reexaminare la Senat     5 
                            - sesizare neconstituţionalitate     4 
– la vot final 0
 
2) Se află în proces legislativ 326
a) pe ordinea de zi 24
b) rapoarte depuse pentru şedinţele comune  10
d) la comisii (dintre care 27 retrimise pentru raport suplimentar) 272
e) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

3

f) amânate pentru sesiunea următoare 17
 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 9  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 5
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 4
 
4) Desesizări 5
 
5) Retrase de iniţiatori 2
 
6) Retrase de Senat 1

 
     cele 782  iniţiative legislative votate în cele două sesiuni privesc: 

                          278 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
            118  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
              42 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                        118 proiecte de legi iniţiate de Guvern 

             504 propuneri legislative 
                                          

* În anul 2007 au fost promulgate 362 de legi; 53 dintre ele provin din iniţiativele legislative dezbătute şi votate de 
Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2006, iar 309 provin din iniţiativele legislative dezbătute şi 
votate de Camera Deputaţilor în sesiunile februarie – iunie 2007 şi septembrie – decembrie 2007 

 



Iniţiative legislative votate în 
sesiunile februarie-iunie şi 
septembrie-decembrie 2007

23

309

377

4
5

64

64 - înaintate la Senat

23 - în procedura de promulgare

309 - promulgate

377 - respinse definitv

5 - în reexaminare la Senat

4 - sesizare neconstituţionalitate



Iniţiative legislative votate în 
sesiunile februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2007

- grupate pe categorii -

42

118

504

118

118 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

42 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

118 proiecte de legi iniţiate de Guvern

504 propuneri legislative



                                                                                                     ANEXA nr.3 
 

Numărul legilor promulgate în perioada                     
iunie 1990 – decembrie 2007* 

(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 2007                1294 

februarie – decembrie 2005                                         415 
   februarie – decembrie 2006                                      517 
   februarie – decembrie 2007                                         362 
 
 

Ani 1990 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 

 
 
 

Ani 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

Nr. legi 261 210 233 796 683 609 553 415 517 362 
 
 
 

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

în perioada iunie 1990 – decembrie 2007* 
(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 2007                   1487 
                                   februarie – decembrie 2005                                         486 
             februarie – decembrie 2006                                         583 
             februarie – decembrie 2007                                         418 
 
 
* Situaţia cuprinde datele până la 13 decembrie 2007 



Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – decembrie 2007

542

926

2641

233

1294

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

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

,



                                                                                                ANEXA nr.4 
 

Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2007 

Dezbateri privind controlul parlamentar
Sesiunea Luna 

Număr 
de 

şedinţe 

Ore de 
şedinţă 

Dezbateri
legislative întrebări şi

interpelări 
declaraţii 
politice 

moţiuni 
simple 

Februarie  8 23h21 16h49 1h49 4h42 - 

Martie  9 23h51 16h46 2h47 4h17 - 

Aprilie  6 15h12 10h12 1h01 3h59 - 

Mai  8 18h50 14h37 1h29 2h43 - 

Iunie  9 32h39 23h20 1h42 4h27 3h09 

Sesiunea 
februarie-iunie 

Total: 40 113h55 81h46 8h50 20h09 3h09 

Septembrie 9 23h56 18h32 1h25 3h58 - 

Octombrie  8 20h00 11h52 2h42 5h26 - 

Noiembrie  4 7h48 4h36 0h37 2h34 - 

Decembrie  4 7h50 4h23 1h04 2h23 - 

Sesiunea 
septembrie-
decembrie 

Total: 25 59h35 39h24 5h49 14h21 - 
Total general: 65 173h31 121h10 14h39 34h31 3h09 

  

Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2007 
 

Dezbateri privind 
controlul parlamentar 

Sesiunea Luna 
Număr 

de 
şedinţe 

Ore de 
şedinţă 

Dezbateri
legislative

Dezbateri 
pe 

buget - 
inclusiv 

modificare 
buget 

Dezbateri pe 
teme legate 

de 
Preşedintele 

României 
autorităţi 
publice 

moţiuni de
cenzură 

Februarie  2 4h32 0h12 - 4h20 - - 

Martie  1 4h09 0h08 - 4h01 - - 

Aprilie  3 11h43 0h38 - 6h50 4h14 - 

Mai  3 3h28 1h08 0h16 0h41 1h22 - 

Iunie  5 9h48 0h47 - - 4h33 4h26 

Sesiunea 
februarie-
iunie 

Total: 14 33h43 18h48 0h16 15h53 10h11 4h26 

Septembrie 3 4h03 4h03 - - - - 

Octombrie  3 8h08 3h00 - - 0h03 5h04 

Noiembrie  2 2h26 2h26 - - - - 

Decembrie  1 1h22 0h22 - - 1h00 - 

Sesiunea 
septembrie- 
decembrie 

Total: 9 16h00 9h53 - - 1h03 5h04 

Total general: 23 49h44 28h41 0h16 15h53 11h15 9h30 

 
 



* Anexa   reflectă situaţia existentă la data de 13 decembrie 2007. 

ANEXA nr.5 
                                                                                                          
 

EXEMPLE DE LEGI ADOPTATE  
ÎN SESIUNEA  SEPTEMBRIE – DECEMBRIE  2007 

PE DOMENII DE ACTIVITATE* 
 

Nr.crt. Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2007 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 
contabilă şi a contabililor autorizaţi 
( PL-x 276/2007  )  
 

Legea nr.269 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.678 din 4 oct. 2007 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal               
( PL-x 172/2007  )  

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

3. Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 
privind asigurările şi reasigurările în România   
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 656/2007) 

Legea 304/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.784 din 19 nov . 2007 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2007 
pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile 
aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute 
în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României 
şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional 
PHARE  2005 pentru România, la Programul 2005 pentru 
sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru 
România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 
privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de 
inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la 
Programul naţional PHARE  2005 – Subprogramul 6 – 
Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii 
finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a 
României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, 
Moldova şi Ucraina  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 639/2007) 

Legea nr.358 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.842 din 8 dec. 2007 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2007 
pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în 

Legea nr.359 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 



implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile 
de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia 
Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 
pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar 
în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la 
programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României 
cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 640/2007) 

nr.840 din 7 dec. 2007 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului                  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 641/2007) 
 

Legea nr.354 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.839 din 7 dec. 2007 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea 
activităţii de consultanţă fiscală  
(PL-x 632/2007) 

Legea nr.352 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.842 din 8 dec. 2007 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare  
(PL-x 645/2007) 

Legea nr. 344/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.846 din 10 dec. 2007 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 
privind reglementarea unor măsuri financiare pentru 
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin 
Programul SAPARD  
(PL-x 691/2007) 

Legea nr. 324/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 797 din 22 nov. 2007 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2007 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a 
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de 
asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând 
în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale 
de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a 
riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi 
pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la   
26 mai 2004 
(PL-x  492/2007  ) 

Legea nr.283 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.733 din 30 oct .2007 



11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre 
România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 
S.A pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea 
drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 
decembrie 2006   
(PL-x 522/2007) 

Legea nr.330 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.810 din 28 nov. 2007 

12. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul 
semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a 
Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului 
statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă 
parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 751/2007  ) 

la Senat 

  B.   Domeniul  juridic: 
1. Proiect de lege privind înfiinţarea instituţiei AVOCATUL 

COPILULUI     
(Pl-x 627/2007) 

la Senat 

2. Legea Camerelor de Comerţ din România   
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 482/2006/2007) 
 

Legea nr.335 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.836 din 6 dec . 2007 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/1953 – 
Codul familiei 
(PL-x 149/2007)   
 

Legea nr.288 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.749 din 5 nov. 2007 

4. Lege  pentru modificarea  şi completarea  Legii nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(Pl-x 552/2007) 
 

La Camera Deputaţilor  

5. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei  
(Pl-x 457/2007  ) 

la Senat 

6. Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 581/2007) 
 
 

Legea nr.301 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 784  din 19 nov. 2007 



7. Legea pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate,  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 920/2006/2007) 

Legea nr. 268/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.  678  din  4 oct. 2007 

8. Lege pentru  ratificarea Acordului  între Guvernul României 
şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul 
combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, 
precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 
12 iunie 2007   
(PL-x 531/2007 ) 
 

Legea nr.318 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.791  din  21  nov  2007 

9. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului  
(PL-x 503/2007) 
 

Legea nr.276 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 696  din  15 oct. 2007 

10. Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la 
Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative  
Supreme din Uniunea Europeană   
(PL-x  498/2007) 
 

Legea nr.316 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 784  din 19  nov.  2007 

11. 
 

Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti la 6 martie 2007  
(PL-x  499/2007) 
 

Legea nr.325 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 817 din 30 nov . 2007 

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea 
altor legi  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 824/2006 ) 
 

la Senat 

13. Lege pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea 
aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire 
la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia 
copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 621/2007) 
 

Legea nr. 361/2007 
la Monitorul Oficial 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară  
(Pl-x 533/2007) 

la Senat 



15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul justiţiei  
(PL-x 670/2007) 

la Senat  

16. Lege pentru completarea art. 195 din Codul penal 
(PL-x 582/2007)   

Lege 337/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.841 din 8 dec . 2007 
 

 C. Domeniul   învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport: 
1. Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni  

(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 921/2006/2007) 

Legea nr. 299/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 792  din  21 nov. 2007 

2. Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi 
industrial  
(PL-x 671/2007) 

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

3. Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
definirea statutului şcolilor europene, adoptată la 
Luxemburg, la 21 iunie 1994  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 622/2007) 

Legea nr.356 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.841  din 8 dec . 2007 

4. Lege privind instituirea Zilei Învăţătorului  
(PL-x 507/2007  ) 
 
 

Legea nr.289 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 749  din  5 nov 2007 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic  
(Prioritate legislativă)  
(PL-x 249/2007) 

Legea nr.353 / 2007 
la Monitorul Oficial  

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România  
(PL-x 637/2007  ) 
 

Legea nr.296 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 759 din 8 nov 2007 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic  
(Reexaminată potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 666 
din 16 iulie 2007) 
(Pl-x 131/2007) 

la Senat  

8. Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006  
(PL-x 709/2007) 

depusă la Secretarul general al 
Camerei  Deputaţilor pentru 



exercitarea dreptului de sesizare 
asupra constituţionalităţii legii 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 662/2007) 
 

Legea nr.357 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 842 din 8 dec.2007 

10. Lege privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi 
(Pl-x  684/2007) 

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

 D. Domeniul  industrie  şi servicii : 
1. Lege privind modelele de utilitate   

(PL-x 642/2007 )  
Legea nr. 350/ 2007 
la Monitorul Oficial  
 

2. Lege privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în 
aprovizionarea cu gaze naturale 
(PL-x 388/2006)  

Legea nr.346 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.838 din 7 dec . 2007 
 

3. Lege privind combaterea practicilor incorecte ale 
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea 
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia 
consumatorilor  
(PL-x 674/2007) 

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

4. Lege pentru modificarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 
(PL-x 481/2007 ) 

Legea nr.351 / 2007 
la Monitorul Oficial  

5. Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu  
(PL-x  478/2007  )             

Legea nr.292 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 758 din 8 nov. 2007 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.129/1992 
privind protecţia desenelor şi modelelor industriale  
(PL-x 434/2007) 
 

Legea nr.280 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 729 din 26 oct  2007 

7. Lege privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile 
situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere 
transeuropene  
(PL-x 431/2007) 
 
 

Legea nr. 277/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.708 din 19 oct. 2007 



8. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii 
obligaţiilor asumate  de România  prin aderarea  la 
Convenţia internaţională EUROCONTROL privind 
cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene  şi la 
Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană  
(PL-x 519/2007) 
 

Legea nr. 320 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.791 din 21 nov.2007 

9. Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 
privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea 
vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la 
Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost 
modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988   
(PL-x 524/2007) 
 

Legea nr.308 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.805 din 26 nov. 2007 

10. Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind 
dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul 
Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit 
privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)  
(PL-x 605/2007) 
 

Legea nr. 360 / 2007 
La Monitorul Oficial  
 

11. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.31/1994 
pentru aderarea României la Acordul european referitor la 
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase 
(A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957  
(PL-x 594/2007) 
 

Legea nr.333 / 2007 
la  Monitorul Oficial  
 

 E.  Domeniul   administraţie  publică : 
1. Lege privind promovarea aplicării strategiilor de 

management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale judeţene şi locale  
(PL-x 462/2007) 

Legea nr. 339/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.839 din 7 dec. 2007 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi  
(PL-x 686/2007) 
 

Legea nrt.343/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.846 din 10 dec. 2007 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru 
Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a 
Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 630/2007 )  

Legea nr.347/2007 
 la Monitorul Oficial  
 



4. Lege privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 
managementului substanţelor chimice  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 675/2007) 
 

Legea nr.349/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.840 din 7 dec. 2007 

5. Lege pentru modificarea Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 
(PL-x 481/2007) 

Legea nr.351/2007  
la Monitorul Oficial  

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală  
(PL-x 487/2007) 

Legea nr.293 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 760 din  9 nov.2007 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii în administraţia publică centrală  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 596/2007)           

Legea nr.300 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 784 din 19 nov.2007 

8. Lege pentru completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea 
spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a 
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor 
partidelor politice  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României)
(PL-x 258/2007) 

Legea nr.298 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.763  din 12 nov. 2007 

9. Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri  
(PL-x 477/2007) 
 

Legea nr.279 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 718 din 23 oct.2007 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în 
aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului 
European de Poliţie (Convenţia EUROPOL)  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x  520/2007 )   
 

Legea nr. 329/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 810 din 28 nov. 2007 

11. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul 
Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou  
(Pl-x 501/2007) 

la   Senat 

12. 
 

Proiectul de Lege pentru înfiinţarea comunei Osoi, judeţul 
Iaşi, prin reorganizarea comunei  Comarna 
(Pl-x 607/2007) 
 
 

la Senat 



13. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea comunei Suhurlui prin 
reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi   
(Pl-x 595/2007) 

la Senat 

14. Proiectul de Lege pentru completarea art.30 din Legea 
nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali  
(Pl-x 625/2007 )  

la Senat 

15. Proiectul de Lege privind înfiinţarea comunei Otelec, prin 
reorganizarea comunei Uivar, judeţul Timiş  
(Pl-x 672/2007) 

la Senat  
 

16. Proiectul de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat 
prin Decizia II/I a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la 
Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia 
privind accesul la informaţie, participarea publicului la 
luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, 
semnată la Aarhus la 25 iunie 1998  
(PL-x 752/2007) 
 

la Senat 

 F. Domeniul  muncă,  protecţie  socială, sindicate : 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale   
(PL-x 390/2007) 
 

Legea nr.273 / 2007 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.  683  din  8 oct. 2007 
 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.495/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului 
din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe 
şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din străinătate  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 315/2007) 
 

Legea nr.334/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.828 din 4 dec. 2007 

3. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, 
semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006  
(Prioritate legislativă)  
(PL-x 548/2007) 
 

Legea nr.326/ 2007 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.  817  din 13 nov.  2007 
 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război  
(Pl-x 515/2007) 
 
 
 

Legea nr.303 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.785 din 20 nov. 2007 



5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind 
pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
poliţiştilor   
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 629/2007) 
 

Legea nr.355 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.839 din 7 dec. 2007 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală 
şi de plată a contribuţiilor sociale  
(PL-x 673/2007) 

Legea nr. 348 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.840 din 7 dec. 2007 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2007 privind  încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României   
(PL-x 700/2007) 

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

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a 
activităţii acestora                  
(PL-x 722/2007) 
 

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

9. Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2007 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de reorganizare instituţională  
(PL-x 425/2007) 

Legea nr.271 / 2007 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.  678   din  4 oct. 2007 
 

10. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Portugheză în domeniul securităţii sociale, semnat 
la Bucureşti la 1 august 2006  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 604/2007) 

Legea nr.327 2007 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.  819 din 13 nov.  2007 
 

 G. Domeniul  comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei : 
1. Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale 
(PL-x 714/2007) 

la Senat 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei  

la Senat 



(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 171/2007) 
 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de 
amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a 
Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992  
(PL-x 753/2007) 

la Senat 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr.476/2003 privind 
aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu 
caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  
(PL-x 459/2007) 
 

Legea nr.278 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.708  din  19 oct 2007  

         H.  Domeniul  sănătate  şi familie : 
1. Proiectul de Lege pentru privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor 
Pacientului (CPDP) 
(Pl-x 551/2007) 

la Senat  

2. Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 
medicină sportivă   
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
(PL-x 886/2006/2007) 

Legea nr.321 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.831 din 5 dec. 2007 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap  
( Prioritate legislativă  )  
(PL-x 388/2007) 

Legea nr.275 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.700 din 17 oct 2007 

4. Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
(PL-x 461/2007) 
 
 

Legea nr.281 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 718 din 23 oct 2007 

       I .  Domeniul  agricol, mediul înconjurător : 
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2007 pentru modificarea şi completarea art.35 din 
Legea zootehniei nr.72/2002 
(PL-x 634/2007) 
 
 
 

Legea nr.345 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.846 din 10 dec. 2007 



2. Lege pentru modificarea alin.(6) al art.92 din  Legea 
fondului funciar   nr.18/1991  
(Pl-x 490/2007) 
 

Legea nr.340 / 2007 
 Monitorul Oficial , Partea I 
nr.846 din 10 dec. 2007 

3. Lege privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea 
pomiculturii nr.348/2003   
(PL-x 560/2007) 
 

Legea nr. 342/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.846 din 10 dec. 2007 

 J. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  : 
1. Lege privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni 

sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României  
(PL-x 460/2007) 
 

Legea nr.291 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.758 din  8 nov. 2007 

2. Lege privind derularea în România a proiectelor finanţate 
prin Programul NATO de Investiţii în Securitate  
(PL-x 505/2007) 
 

Legea nr.294/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.762 din  9 nov. 2007 

3. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului  
(Pl-x 623/2007) 

la Senat 

4. Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la 
Bucureşti la 6 martie 2007  
(PL-x  499/2007) 
 

Legea nr.325 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.817 din  30 nov. 2007 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru 
ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale 
Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii 
în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001  
(PL-x  521/2007) 
 

Legea nr.315 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.791 din  21 nov. 2007 

6. Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind 
asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de 
operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena, la 10 
octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006 
(PL-x  493/2007) 
 

Legea nr.331 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.832 din 5 dec. 2007 

7. Lege privind prevenirea  şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor  şi a jocurilor sportive  
(PL-x 539/2007) 

 

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



 K. Domeniul politică externă : 
1. Proiectul de Lege pentru ratificarea înţelegerii realizate prin 

schimbul de note efectuat între Ambasada României la 
Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, 
semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi 2 iulie 2007, 
pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare 
dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, 
semnată la Atena la 22 mai 1972 
(PL-x 715/2007) 
 

la Senat 

2. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Acordul 
semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a 
Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului 
statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă 
parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 751/2007  ) 

la Senat  

 L. Domeniul economic  : 
1. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 631/2007) 
 

Legea nr.305/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.784 din 19 nov. 2007 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de 
autorităţile contractante pe parcursul licitării şi 
implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi 
PHARE  finanţate de Uniunea Europeană       
(PL-x 687/2007) 
 

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

3. Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la 
Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale 
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994  
(PL-x 526/2007) 

Legea nr.310/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.793 din 22 nov. 2007 

4. Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la 
Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Baku  la 29 octombrie 2002  
(PL-x 528/2007) 

Legea nr.311/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.793 din 22 nov. 2007 



5. Lege pentru  ratificarea Protocolului adiţional, semnat la 
Bucureşti, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la 
Bucureşti la 12 iulie 1994    
(PL-x 530/2007) 
 

Legea nr.312/ 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.793 din 22 nov. 2007 

6. Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 
6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 
august 1990  
(PL-x 549/2007) 
 
 

Legea nr.313 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.793 din 22 nov. 2007 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 
privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea 
fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului şi 
pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, 
aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”  
(Reexaminată ca urmare  a cererii  Preşedintelui României)
(PL-x 321/2007) 
 

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

 
 
           
 



                                                                                                       ANEXA nr.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 
 

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2007 

 
(situaţie la data de 13 decembrie 2007) 

 
 
 
Cu adresa nr. 5665/DRP/29.08.2007, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 

a comunicat Lista Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua sesiune ordinară a 
anului  2007, care  cuprinde 160 de proiecte de legi.  
 
 

Dintre acestea, 69 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel:  

 
 
 

- legi promulgate sau aflate în procedură de promulgare : 26

- proiecte de legi respinse definitiv de Parlament: 5

- proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 14

- proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 21

- proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 3
 

                                                    TOTAL                                      69 
 
 

 
 



 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2007 

 

(situaţie la data de 13 decembrie 2007) 
 
        

 I.  LEGI PROMULGATE SAU AFLATE ÎN PROCEDURĂ DE PROMULGARE 
 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Lege privind adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 
contabilă şi a contabililor autorizaţi.  

Senat 
Adoptat pe 16.04.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 276/23.04.2007 
Adoptat pe 4.09.2007 

Legea nr. 
269/2007 

2 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap.  

Senat 
Adoptat pe 9.05.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 388/14.05.2007 

Adoptat pe 18.09.2007 

Legea nr. 
275/2007 

3 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea 
executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare -S.A.  

Senat 
Reexaminată pe 

3.05.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 960/2006/2007 

Reexaminată pe 
2.10.2007 

Legea nr. 
285/2007 

4 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 48/2007 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală.  

Senat 
Adoptat pe 11.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  596/18.09.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 

Legea nr. 
300/2007 

5 Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Senat 
Adoptat pe 10.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  581/18.09.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 
Legea nr. 
301/2007 

6 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale.  

Senat 
Adoptat pe 26.09.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  631/02.10.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 
Legea nr. 
305/2007 

7 
Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism.  

Senat 
Adoptat pe 10.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  579/18.09.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 
Legea nr. 
306/2007 

8 
Lege pentru acceptarea Protocolului V privind resturile explozive de război, adoptat la 
Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea 
folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte 
traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare.      

Camera Deputaţilor 
PLx  261/23.04.2007 

Adoptat pe 22.05.2007 

Senat 
Adoptat pe 24.10.2007 

Legea nr. 
307/2007 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

9 

Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a 
Infrastructurii în Traficul Internaţional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind 
Validarea Normelor Tehnice şi Adoptarea Prescripţiilor Tehnice Uniforme aplicabile 
Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internaţional (APTU)" şi a "Regulilor 
uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internaţional 
(ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F şi respectiv G la Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF).   

Camera Deputaţilor 
PLx  525/3.09.2007 

Adoptat pe 25.09.2007 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Legea nr. 
309/2007 

10 
Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenţia internaţională privind 
reglementarea vânării balenelor semnată la Washington la 2 decembrie 1946 şi la 
Protocolul la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor semnat la 19 
noiembrie 1956.  

Camera Deputaţilor 
PLx  529/3.09.2007 

Adoptat pe 25.09.2007 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Legea nr. 
314/2007 

11 Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul 
asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti, la 24 februarie 2006.  

Camera Deputaţilor 
PLx 548/5.09.2007 

Adoptat pe 25.09.2007 

Senat 
Adoptat pe 5.11.2007 

Legea nr. 
326/2007 

12 Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Portugheză în domeniul 
securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 1 august 2006.  

Camera Deputaţilor 
PLx  604/18.09.2007 
Adoptat pe 9.10.2007 

Senat 
Adoptat pe 7.11.2007 

Legea nr. 
327/2007 

13 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru 
reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului 
European de Poliţie (Convenţia EUROPOL).   

Camera Deputaţilor 
PLx 520/3.09.2007 

Adoptat pe 25.09.2007 

Senat 
Adoptat pe 30.10.2007 

Legea nr. 
329/2007 

14 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 
privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

Senat 
Adoptat pe 24.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  636/02.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
336/2007 

15 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea 
Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului 
Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.    

Senat 
Adoptat pe 24.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  630/02.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
347/2007 

16 Lege privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor 
chimice.  

Senat 
Adoptat pe 8.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  675/10.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
349/2007 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

17 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile 
de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.  

Senat 
Adoptat pe 11.04.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 249/16.04.2007 

Adoptat pe 13.11.2007 

Legea nr. 
353/2007 

18 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.  

Senat 
Adoptat pe 26.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  641/02.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
354/2007 

19 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea 
Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
poliţiştilor.  

Senat 
Adoptat pe 24.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  629/02.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
355/2007 

20 Lege pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, 
semnată la Luxembourg la 21 iunie 1994 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 2002.  

Camera Deputaţilor 
PLx  622/26.09.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 

Senat 
Adoptat pe 12.11.2007 

Legea nr. 
356/2007 

21 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 65/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.  

Senat 
Adoptat pe 1.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  662/8.10.2007 

Adoptat pe 13.11.2007 

Legea nr. 
357/2007 

22 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
Acordurile de Finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru 
sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la programul de sprijin 
comunitar PHARE 2005 privind măsurile de abilitare a pagubelor produse de inundaţii şi 
de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul Naţional Phare 2005/Sub - 
Programul 6/ Programe agenţii comunitare şi Sprijin pentru beneficiarii finali şi la 
Programele 2005 de Cooperare Transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi 
Muntenegru, Moldova şi Ucraina.  

Senat 
Adoptat pe 26.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  639/02.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
358/2007 

22 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor 
aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în 
Acordurile de Finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană 
referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru 
sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la Programele 2006 de 
Cooperare Transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina. 

Senat 
Adoptat pe 26.09.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  640/02.10.2007 
Adoptat pe 6.11.2007 

Legea nr. 
359/2007 

24 
Lege pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, 
executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia 
copiilor, adoptată la Haga, la 19 octombrie 1996 .  

Camera Deputaţilor 
PLx  621/26.09.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 

Senat 
Adoptat pe 27.11.2007 

Legea nr. 
361/2007 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

25 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  

Camera Deputaţilor 
PLx 385/14.05.2007 

Adoptat pe 12.06.2007 

Senat 
Adoptat pe 10.12.2007  

26 
Lege pentru ratificarea  Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea 
internaţională a emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia –cadru a Naţiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxellesla 17 decembrie 2006.   

Camera Deputaţilor 
PLx  660/08.10.2007 

Adoptat pe 23.10.2007 

Senat 
Adoptat pe 10.12.2007  

 
II.  PROIECTE DE LEGI  RESPINSE DEFINITIV DE PARLAMENT     

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ – teritoriale. 

Camera Deputaţilor 
PLx 128/19.03.2007 

Adoptat pe 17.04.2007 

Senat 
Respins pe 
18.09.2007 

 

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.  

Senat 
Respins pe 29.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 222/10.04.2007 
Respins pe 6.11.2007 

 

3 Proiect de Lege privind măsuri de garantare a siguranţei aprovizionării cu gaze naturale.  Senat 
Adoptat pe 9.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  689/15.10.2007 
Respins pe 6.11.2007 

Preluat ca 
amendamente 

la Plx 
388/2006 

4 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanţarea unor cheltuieli 
de asistenţă socială.   

Senat 
Adoptat pe 29.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 606/3.07.2006 

Respins pe 4.12.2007 
 

5 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.  

Senat 
Adoptat pe 8.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  677/10.10.2007 
Respins pe 4.12.2007 

 

 
III.  PROIECTE DE LEGI AFLATE PE ORDINEA DE ZI  A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

     

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru 
modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.  

Senat 
Adoptat pe 26.09.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  447/03.10.2005 

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



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

2 
Proiect de Lege pentru adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi Legii gazelor 
nr.351/2004.  

Senat 
Adoptat pe 6.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  458/11.06.2007  

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

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

Senat 
Adoptat pe 20.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/27.06.2007

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

4 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice.  

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  716/29.10.2007

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

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

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  717/29.10.2007

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

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2006 privind 
reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin 
absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  

Senat 
Adoptat pe 19.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 164/21.03.2007 

Raport depus 
pe 13.06.2007 

7 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. (poz. II-95) 

Camera Deputaţilor 
PLx 554/ 5.09.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

Raport depus 
pe 22.10.2007 

8 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.44/2007 privind 
utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic.  

Senat 
Adoptat pe 24.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  720/29.10.2007

Raport depus 
pe 11.12.2007 

9 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Transportul Aerian între Comunitatea 
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Statele Unite ale Americii pe de altă 
parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi Washington la 30 aprilie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  789/28.11.2007 

Senat 
- 

Raport depus 
pe 12.12.2007 

10 
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Dezvoltarea 
Autostrăzilor Maritime în zona Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră 
(OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  791/28.11.2007 

Senat 
- 

Raport depus 
pe 12.12.2007 

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

Camera Deputaţilor 
PLx  792/28.11.2007 

Senat 
- 

Raport depus 
pe 12.12.2007 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

12 Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite.  

Senat   
Respins pe 27.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  828/3.12.2007 

Raport depus 
pe 13.12.2007 

13 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008.  
Camera Deputaţilor 
PLx 695/ 15.10.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

Raport depus 
pe 13.12.2007 

14 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.  
Camera Deputaţilor 
PLx 696/ 15.10.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

Raport depus 
pe 13.12.2007 

                    

        IV.  PROIECTE DE LEGI AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR  
      

               1)  la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci   
 

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.128/2006 privind 
unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare.  

Senat 
Adoptat pe 28.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 194/02.04.2007 
Termen: 24.04.2007 

 

2 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 553/ 5.09.2007 
Termen: 25.09.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

 

3 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 658/ 3.10.2007 
Termen: 24.10.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

 

4 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2007 cu 
privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 697/ 15.10.2007 
Termen: 13.11.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

 

5 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu 
privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 815/ 28.11.2007 
Termen: 15.12.2007 

Se dezbate în şedinţă comună 

 

6 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 106/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.  

Senat 
Adoptat pe 28.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  819/ 3.12.2007 
Termen: 13.12.2007 

 

              



 

 2)  la Comisia pentru industrii şi servicii    
 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Adoptat pe 29.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  610/03.07.2006 
Termen: 04.07.2006 

 

2 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice.  
-Raport comun cu Comisia juridică  

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

 

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

Senat   
Respins pe 27.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  829/ 3.12.2007 
Termen: 14.12.2007 

 

4 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004.   

Senat   
Adoptat pe 27.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  853/ 10.12.2007 
Termen: 17.12.2007 

 

 

              3)  la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice             

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. 
-Raport comun cu Comisia pentru adm. publică 

Senat 
Adoptat pe 24.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  719/29.10.2007 
Termen: 20.11.2007 

 

2 
Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Staţiunii de cercetare-dezvoltare agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu-Siseşti”  in administrarea Ministetrului Economiei şi 
Finanţelor.  -Raport comun cu Comisia pentru  învăţământ 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  740/ 5.11.2007 
Termen: 12.12.2007 

 

 

              4)  la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale           

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

           



 

              5)  la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic     
       

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

Senat 
Adoptat pe 29.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 214/10.04.2007 
Termen:31.05.2007 

 

2 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  

Senat 
Adoptat pe 9.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  690/15.10.2007 
Termen: 13.11.2007 

 

3 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. 
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 24.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  719/29.10.2007 
Termen: 20.11.2007 

 

4 
Proiect de lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor 
miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.  
-Raport comun cu Comisia juridică 

Senat  
Adoptat pe 12.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  798/28.11.2007 
Termen: 12.12.2007 

 

 

              6)  la Comisia pentru muncă şi protecţie socială     
       

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.77/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.  
-Raport comun cu Comisia pentru apărare  

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  721/29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

 

2 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
certificatelor profesionale pentru profesiile reglementate din România.  
-Raport comun cu Comisia pentru învăţământ 

Senat   
Adoptat pe 28.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  820/ 3.12.2007 
Termen: 13.12.2007 

 

 

              7)  la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport    
       

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 
Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Staţiunii de cercetare-dezvoltare agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu-Siseşti”  in administrarea Ministetrului Economiei şi 
Finanţelor.   -Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  740/ 5.11.2007 
Termen: 12.12.2007 

 

3 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
certificatelor profesionale pentru profesiile reglementate din România.  
-Raport comun cu Comisia pentru muncă 

Senat   
Adoptat pe 28.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  820/ 3.12.2007 
Termen: 13.12.2007 

 

 

             8)  la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă     
       

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial.  

Senat 
Adoptat pe 4.04.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 224/10.04.2007 
Termen: 8.05.2007 

 

             

              9)  la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi    
 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

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

Senat 
Adoptat pe 29.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  610/03.07.2006 
Termen: 04.07.2006 

 

3 
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. -Raport comun cu Comisia pt. industrii 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

 

4 
Proiect de lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor 
miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit.  
-Raport comun cu Comisia pt. adm. publică 

Senat  
Adoptat pe 12.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  798/28.11.2007 
Termen: 12.12.2007 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

5 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură 
penală.  

Camera Deputaţilor 
PLx  818/3.12.2007 
Termen: 13.12.2007 

Senat  
-  

6 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de 
părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice.  

Senat   
Adoptat pe 27.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  862/10.12.2007 
Termen: 17.12.2007 

 

               

              10)  la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională     
       

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.77/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.  
-Raport comun cu Comisia pentru muncă 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  721/29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

 

 
V.  PROIECTE DE LEGI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR ŞI TRANSMISE LA SENAT 
 

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. 50/2006 privind 
unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi 
pentru prorogarea unor termene.    

Camera Deputaţilor 
PLx  596/03.07.2006 

Adoptat pe 28.09.2006 

Senat 
La Com. juridică 

 pt. raport suplimentar  
 

2 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de 
Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a 
crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  576/10.09.2007 
Adoptat pe 9.10.2007 

Senat 
La Com. apărare 

 ptr. raport  
 

3 
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 
2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din 
Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, 
pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.  

Camera Deputaţilor 
PLx  751/ 5.11.2007 
Adoptat pe 4.12.2007 

Senat 
La Com. juridică 

 pt. raport  
 

                         
 



                                                       ANEXA nr.7                     

Activitatea comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
în sesiunea septembrie - decembrie 2007 

 
 Comisiile parlamentare sunt organisme de lucru, care joacă un rol esenţial în 
procesul de elaborare şi de dezbatere a iniţiativelor legislative, în cadrul lor fiind 
analizate şi dezbătute atât propunerile legislative şi proiectele de lege primite, cât şi 
amendamentele parlamentarilor  pentru respectivele iniţiative legislative. 
  

Potrivit art. 64 alin. (4)  din  Constituţia României: „fiecare Cameră îşi 
constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii 
speciale. De asemenea Camerele îşi pot constitui comisii comune”. 
 La Camera Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea 17 comisii permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi 5 comisii permanente comune cu Senatul.  
 În cursul sesiunii parlamentare septembrie – decembrie 2007, nu au 
funcţionat comisii speciale şi comisii de anchetă ale Camerei Deputaţilor. Au 
funcţionat 9 comisii speciale şi de anchetă comune cu Senatul. 
  

În această sesiune, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile 
comune ale celor două Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 697 şedinţe, iar 
activitatea lor s-a finalizat în 363  rapoarte şi 600 avize. 
 Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la 
comisiile parlamentare au fost depuse un număr de 880 de amendamente din care 
791 admise şi  89 respinse. În anexele A şi B sunt prezentate, pe comisii şi pe 
grupuri parlamentare, amendamentele depuse în sesiunea septembrie   – decembrie 
2007. Menţionăm că nu au fost luate în calcul cele peste 1600 amendamente depuse 
cu ocazia dezbaterilor la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2008. 
 Comisiile permanente au rezolvat un număr de 610 petiţii, scrisori şi memorii 
adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate, etc.) sau persoane fizice, cu 
privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi 
cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice competente.   

În anexa C este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente 
ale Camerei  Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară 
septembrie – decembrie 2007. 

 
Importanţa activităţii comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi a 

comisiilor permanente  comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului face  necesară 
prezentarea acestora mult mai detaliat, prin analizarea lor în mod individual, prin 
menţionarea celor mai importante proiecte de legi şi propuneri legislative dezbătute 
de către acestea şi  a audierilor efectuate de comisii în această sesiune. 

 



Total:
din care admise respinse

1 Comisia pentru politică economică... 25 25 0
2 Comisia pentru buget... 81 50 31
3 Comisia pentru industrii... 223 220 3

4 Comisia pentru agricultură... 38 34 4

5 Comisia pentru drepturile omului... 9 9 0

6 Comisia pentru administraţie publică... 109 107 2

7 Comisia pentru muncă… 47 29 18

8 Comisia pentru sănătate... 18 9 9
9 Comisia pentru învăţământ... 72 71 1

10 Comisia pentru cultură... 52 50 2

11 Comisia juridică... 125 125 0

12 Comisia pentru apărare... 17 17 0

13 Comisia pentru politică externă... 0 0 0

14 Comisia pt.Regulament 0 0 0

15 Comisia pentru tehnologia informaţiilor... 8 6 2

16 Comisia pt.egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi 0 0 0

17 Comisia S.R.I 0 0 0

18 Comisia S.I.E. 23 23 0

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

33 16 17

880 791 89TOTAL

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

 în sesiunea septembrie - decembrie  2007

Nr. de amendamenteNr. 
crt. Denumirea comisiei

SITUAŢIA

ANEXA A



 Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente
 pentru proiectele de legi şi propunerile legislative
 dezbătute în sesiunea septembrie-decembrie 2007

Administraţie; 109

Muncă; 47

Sănătate; 18

Cultură; 52
Juridică; 125

Agricultură; 38

Învăţământ; 72

Control SIE; 23

Drepturile omului; 9

Tehnologia 
informaţiei; 8

Buget; 81

Industrii; 223

Statut parlam.; 33

Apărare; 17

 Economica; 25

 



          ANEXA B 
 
 
 

AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

(sesiunea septembrie - decembrie 2007 ) 
 
 
 

Nr. 
crt. Iniţiatorii amendamentelor Total, din 

care: Admise Respinse 

1. GRUPUL PARLAMENTAR al PSD  124 103 21 

2. GRUPUL PARLAMENTAR al PNL 48 45 3 

3. GRUPUL PARLAMENTAR al PD 20 14 6 

4. GRUPUL PARLAMENTAR al PRM 0 0 0 

5. GRUPUL PARLAMENTAR al UDMR 1 1 0 

6. GRUPUL PARLAMENTAR al PC 0 0 0 

7. GRUPUL PARLAMENTAR al 
MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE 

12 10 2 

8. DEPUTAŢI  INDEPENDENŢI 0 0 0 

9. COMISII PERMANENTE 620 563 57 

10. GUVERN 55 55 0 

TOTAL 880 791 89 

 
 
 



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

sesiunea septembrie-decembrie 2007

Comisii;620

Guvern; 55

UDMR; 1

PSD; 124

PD; 20

PNL; 48

Minorităţi; 12

 



 
ANEXA C 

 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor în sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 41 18 14 17 5 0 25 25 
2 Comisia pt. buget 37 92 68 39 13 4 51 50 
3 Comisia pt. industrii 37 64 31 22 17 0 223 220 
4 Comisia pt. agricultură 39 51 27 19 22 1 38 34 

5 Comisia pt. drepturile 
omului 36 7 1 40 48 0 9 9 

6 Comisia pt. admin. publică 38 102 70 78 7 0 109 107 
7 Comisia pt. muncă 38 79 34 29 40 0 47 29 
8 Comisia pt. sănătate 38 30 9 9 246 2 18 9 
9 Comisia pt. învăţământ 38 39 23 12 40 0 72 71 

10 Comisia pt. cultură 39 15 9 7 18 6 52 50 
11 Comisia juridică 39 104 49 228 0 0 125 125 
12 Comisia pt. apărare 38 25 18 25 4 3 17 17 
13 Comisia pt. politică externă 38 2 2 30 3 4 0 0 

14 Comisia pt.cercetarea 
abuzurilor 38 Comisia desfăşoară activităţi 

specifice- depune raport semestrial 143 63 0 0 

15 Comisia pt. regulament 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 Comisia pt. tehnologia 
informaţiei 37 6 5 1 3 0 8 6 

17 Comisia pt.egalitate de 
şanse 37 0 0 44 1 5 0 0 

18 Comisia privind statutul 
deputaţilor şi  senatorilor 36 2 3 0 0 0 33 16 

19 Comisia pt. afaceri 
europene 1 Comisia desfăşoară activităţi specifice  0 0 

20 Comisia pt. control  SRI 39 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte 
raport anual de activitate 0 0 

21 Comisia pt. control  SIE 3 0 0 3 0 0 23 23 

22 Comisia revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 9 Comisia desfăşoară activităţi specifice  0 0 

TOTAL 697 636* 363* 600 610 88 880 791 

 
*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond 
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      Bilanţul activităţii comisiilor în sesiunea septembrie-decembrie 2007 
după numărul de rapoarte depuse

Pol. economica - 14

Buget  - 68

Industrii  - 31

Agricultură - 27

Dr. omului - 1
Admin. publică - 70

Muncă -34

Sănătate şi familie - 9
Învăţământ -23

Cultură - 9

Juridică -49
Apărare -18

Pol. externă -2

Tehn. informaţiei - 5

Statut parlam. - 3
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Bilanţul activităţii comisiilor în sesiunea septembrie-decembrie 2007 
după numărul de avize depuse

Pol. economica - 17
Buget - 39
Industrii - 22
Agricultură - 19
Dr. omului - 40
Admin.  publică -78
Muncă -29
Sănătate şi familie - 9
Învăţământ -12
Cultură - 7
Juridică -228
Apărare -25
Pol.  externă -30
Egalit. şanse-  44
Tehn. informaţiei -1
Control SIE - 3

 



La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile 
art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţi ai 
Ministerului Economiei şi Finanţelor, Consiliului Concurenţei, Secre-
tariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Co-
misiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, specialişti din partea unor au-
torităţi publice şi instituţii specializate, etc.  
 

În cursul sesiunii parlamentare septembrie - decembrie 2007, pe 
ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de proiecte de legi  extrem 
de importante pentru  procesul economic, cum ar fi: 
• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social  
     (PLx  566/2007); 
• Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale( a devenit Legea nr.305/2007); 

• Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi competarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind societăţile 
comerciale (PLx nr.631/2007) 

 

În cursul dezbaterilor pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2008 
au fost audiaţi reprezentanţi ai ordonatorilor principali de credite: 
Ministerul Economiei şi Finanţelor, Secretariatul General al 
Guvernului, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-Ministru, 
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.    
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 5 sesizări şi petiţii, 
toate fiind soluţionate. 
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Mihai TUDOSE – PSD 
 PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Purceld Octavian Mircea-
PRM 
Vainer Aurel - Minorităţi 
 
Secretari: 
Nosa Iuliu - PSD 
Popa Cornel – PNL 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare are ca obiect de activitate 
restructurarea economiei la nivel macroeconomic şi sectorial, reglementarea proceselor 
economice, realizarea de programe de reconstrucţie, dezvoltare şi prognoză, problemele 
preţurilor şi concurenţei, activitatea economică a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului şi a societăţilor de investiţii financiare, a regiilor autonome şi a societăţilor 
comerciale cu capital integral de stat sau mixt, precum şi importul şi exportul de capital. 
 

Comisia este formată din 22 deputaţi ce reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007 comisia a fost sesizată în fond cu un 
număr de 18 de iniţiative legislative, întocmindu-se 14 rapoarte. De asemenea au fost 
întocmite 17 avize. 
 

În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 
25 amendamente, din care 10 au fost ale deputaţilor, iar 15 ale comisiei.  
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Comisia  a examinat în fond o serie de proiecte de legi şi propuneri 
legislative foarte importante: 
• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de consultanţă fiscală (PLx nr.632/2007) 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (a devenit 
Legea nr. 304/2007) 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare (PLx nr. 645/2007) 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România  

     (PLx nr.656/2007) 
• Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datorie publică (PLx nr.664/2007). 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, comisia a  procedat la audierea  a 4 
candidaţi, reprezentanţi ai partidelor parlamentare, propuşi ca membri 
ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. 
 

În cadrul activităţii de control parlamentar, comisia a dezbătut şi a 
aprobat, împreună cu comisia similară de la Senat: 
- raportul asupra activităţii BNR pe anul 2006; 
- raportul asupra activităţii CSA pe anul 2006; 
- raportul asupra activităţii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private pe anul 2006. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 30 de sesizări, 
memorii şi petiţii, 13 fiind soluţionate. 

                COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
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Aurel GUBANDRU - PSD 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Niţulescu Teodor - PC* 
Săpunaru Nini - PNL 
 
*Până la 6 noiembrie 2007 
această funcţie a fost ocupată 
de deputatul Petru Călian - PC 
 
Secretari:  
Baban Ştefan - PRM 
Drăguş-Radu Cătălin –PD 

 
 

Comisia are ca atribuţii dezbaterea şi avizarea bugetului de stat şi bugetului de asigurări 
sociale de stat, reglementarea politicii financiare, sistemului de taxe şi impozite, asigurări 
şi reasigurări, precum şi sistemul de credite, scont şi bursa de valori. 
Comisia este alcătuită în prezent din 29 deputaţi ce reprezintă toate grupurile parlamentare.  

 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007, comisia a fost sesizată în fond cu 
un număr 92 de iniţiative legislative şi  au fost întocmite 68 rapoarte. De asemenea au fost 
întocmite 39 avize. 
 
 

În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr 
de 81 amendamente, din care 30 au fost ale deputaţilor, iar 51 ale comisiei. Dintre acestea 
au fost admise un număr de 50 de amendamente. Nu au fost incluse în calcul cele peste 
1600 amendamente depuse la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2008. 
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Printre cele mai importante proiecte de legi şi propuneri legislative 
dezbătute în cadrul  acestei sesiuni parlamentare se regăsesc 
următoarele:  
 

• Proiectul de Lege privind modelele de utilitate (PLx 642/2007) 
• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PLx 636/2007) 

• Propunerea legislativă privind măsuri pentru asigurarea siguranţei 
în aprovizionarea cu gaze naturale (Plx nr. 388/2006) 

 

Au fost promulgate în această sesiune o serie de legi cu care comisia a 
fost sesizată în fond: 
• Legea nr.290/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval. 

• Legea nr.280/2007 pentru modificarea şi completarea Legi nr. 
129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. 

• Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării "Regulilor 
uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în 
Traficul Internaţional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme 
privind Validarea Normelor Tehnice şi Adoptarea Prescripţiilor 
Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat 
utilizării în Trafic Internaţional (APTU)" şi a "Regulilor uniforme 
privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în 
Trafic Internaţional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F şi 
respectiv G la Convenţia privind transporturile internaţionale 
feroviare (COTIF).    

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 35 petiţii, sesizări 
sau memorii,  17 fiind soluţionate. 
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Iulian IANCU - PSD  
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Antal Istvan - UDMR 
Ciopraga Mircea - PNL 
 
 
Secretari:  
Petrea Constantin  - PD 
Vasile Aurelia - PSD 

Comisia are ca atribuţii reglementarea actelor normative din domeniul industriei, 
transportului, telecomunicaţiilor, comerţului interior şi exterior, turismului şi al dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Comisia este alcătuită din 20 deputaţi, reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare.  
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007, comisia a fost sesizată în fond cu 
un număr de 64 de iniţiative legislative,  întocmindu-se 31 de rapoarte. De asemenea au 
fost întocmite 22 avize. 
 

În cadrul comisiei au fost depuse un număr de 223 amendamente, din care 103 au fost ale 
deputaţilor şi 120 ale comisiei, fiind admise un număr de 220 de amendamente, iar 3   
amendamente au fost respinse. 
 
 

La dezbaterile în comisie  au participat ca invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Economiei 
şi Finanţelor, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, ai Consiliului Concurenţei, Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului şi ai diverselor autorităţi şi instituţii publice. 
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În cadrul dezbaterilor la comisie au participat ca invitaţi reprezentanţi 
ai Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Autorităţii  
Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,  ai 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, etc. 
 

Printre cele mai importante proiecte de legi şi propuneri legislative 
dezbătute în cadrul  acestei sesiunii se regăsesc următoarele:  
 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea şi completarea art.35 
din Legea zootehniei nr.72/2002 (PLx nr. 634/2007) 

• Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea 
pomiculturii nr.348/2003 (PLx nr. 560/2007) 

• Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor 
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune 
alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat  

     (Plx nr.428/2007) 
• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind 

fondul funciar (Pl x. nr. 490/2007) 
 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 22 sesizări, 9 fiind 
soluţionate. 
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Attila Bela Ladislau 
KELEMEN -UDMR 

PREŞEDINTE 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Semcu Adrian Emanuil - 
PNL 
Tabără Valeriu - PD 
 
 

Secretari:  
Moisoiu Adrian-PRM 
Mocanu Vasile – PSD 

 
Comisia contribuie la crearea cadrului legal privind recunoaşterea organizaţiilor de 
producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi 
legume. Comisia determină impactul economico-social vizând acordarea unui ajutor 
procentual, din valoarea producţiei comercializate, organizaţiilor de producători care 
prezintă programe operaţionale de dezvoltare.  
 

S-a adoptat cadrul legislativ pentru implementarea mecanismului de intervenţie la cereale, 
menit să regleze preţurile pe piaţă, cu alocarea în buget a fondurilor necesare pentru 
cumpărarea eventualelor cantităţi oferite în surplus faţă de cerere.  
 

În această sesiunea parlamentară, comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 51 de 
iniţiative legislative,  întocmindu-se 27 de rapoarte. Au fost finalizate şi 19 avize. 
 

Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 38 amendamente, 
din care 27 au fost ale deputaţilor şi 11 ale comisiei, iar din acestea, 34 de amendamente au 
fost admise, iar 4  au fost respinse. 
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• Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de 
securitate socială (PLx nr. 698/2007) 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României (PLx nr. 700/2007) 

• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PLx nr.561/2007) 

 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a dezbătut Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2008  împreună cu Comisia similară de la 
Senat. În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei şi-au concentrat 
atenţia pe mărirea bugetului destinat “Susţinerii cultelor” din cadrul 
Ministerului Culturii şi Cultelor, deputaţii din comisie susţinând, în 
majoritatea lor, suplimentarea bugetului acestuia, în vederea 
finalizării construirii sau reparării mai multor lăcaşuri de cult  
aparţinând cultelor recunoscute de stat. Deputaţii împreună cu 
senatorii din Comisia omoloagă a Senatului au aprobat - cu majoritate 
de voturi - toate amendamentele formulate.  

 

Comisia a primit pe parcursul sesiunii parlamentare 115 sesizări, 
memorii şi petiţii, 48 fiind soluţionate. 
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Nicolae PĂUN - Minorităţi 

PREŞEDINTE 
 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Sasu Ion -PSD 
Varga Attila - UDMR 
 
 

Secretar:  
Buciuta Ştefan –Minorităţi 

Drepturile omului şi ale cetăţeanului, problemele minorităţilor, libertatea de conştiinţă, 
libertatea de exprimare, problemele legate de cultele religioase  reprezintă obiectul de 
activitate al comisiei.  
 

Comisia este alcătuită din 16 membri, deputaţi reprezentînd toate partidele parlamentare, 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 

În această sesiune parlamentară, comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 7  iniţiative 
legislative,  întocmindu-se 1 raport. Au fost definitivate şi 40 avize. 
 

În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de  
9 amendamente, din care 8 au fost ale deputaţilor, iar 1 al comisiei.   Toate amendamentele  
au fost admise. 
 
 

Dintre iniţiativele legislative dezbătute de comisie amintim: 
 

• Propunere legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase (Plx nr. 543/2007) 
• Proiectul de Lege  privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni (a devenit Legea nr. 

299/2007)  
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Comisia a dezbătut în cadrul şedinţelor o serie de proiecte de legi şi 
propuneri legislative, din care enumerăm: 
• Proiectul de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de ma-

nagement de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
judeţene şi locale (PLx nr. 462/2007 ) 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi 
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic  

    (PLx nr.719/2007) 
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011 (PLx nr.742/2007) 

• Proiectul de Lege pentru  respingerea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr.48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea ac-
tivităţii în administraţia publică centrală (PLx nr. 596/2007 ) 

• Propunerea legislativă  privind modificarea anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului 
naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală (Plx nr. 481/2007 ) 

 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 14 sesizări, memorii 
sau petiţii, 7 dintre acestea fiind soluţionate. 
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Relu FENECHIU - PNL 

PREŞEDINTE 
 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Duşa Mircea - PSD 
Igaş Traian Constantin - PD 
 
 

Secretari:  
Seres Deneş –UDMR 
Soporan Vasile Filip - PSD 

 

În dezbaterea celor 28 de deputaţi ce alcătuiesc această comisie se află iniţiative 
legislative ce au ca obiect de  reglementare problemele privind autonomia locală, 
organizarea administrativ-teritorială, reţelele urbane şi rurale, amenajarea teritoriului şi 
gospodărirea apelor, precum şi statutul funcţionarului parlamentar, finanţele publice 
locale, sistemele ecologice şi echilibrul ecologic. 
 

Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 102 de iniţiative legislative,  întocmindu-
se 70 de rapoarte. Au fost depuse şi 78 avize. 
 

Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 109 
amendamente, din care 45 au fost ale deputaţilor, iar 64 ale comisiei. Au fost admise 107  
amendamente şi 2 au fost respinse .  
 

La dezbateri în comisie au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, 
Autorităţii Electorale Permanente, Cancelariei Primului Ministru şi Secretariatului 
General al Guvernului. 
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• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social  

     (PLx nr.566/2007) 
 

Comisia a avizat în această sesiune mai multe iniţiative legislative, 
printre care: 
• Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 (PLx nr.695/2007) 
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare 
fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale (PLx nr.673/2007) 

• Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Pacientului 
(CPDP)(Plx nr.551/2007) .  

 
În cadrul activităţii de control parlamentar, comisia a dezbătut şi a 
aprobat Raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private pe anul 2006, având ca anexă raportul de 
audit al activităţii Comisiei pe anul 2006. 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 46 sesizări, memorii 
şi petiţii, în special pe probleme de pensii, 40 fiind soluţionate. 
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Gheorghe BARBU - PD 

PREŞEDINTE 
 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Mînzînă Ion - Independent 
Sârbu Marian - PSD 
 
 

Secretari:  
Kerekes Karoly - UDMR 
Todoran Pavel - PSD 

 

Obiectul de activitate al comisiei îl constituie raporturile individuale şi colective de 
muncă, statutul juridic al organizaţiilor patronale şi al sindicatelor, sistemul public şi 
privat de pensii şi asistenţa socială. 
 
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007, această comisie a fost sesizată în 
fond cu un număr de 79 de iniţiative legislative,  întocmindu-se 34 rapoarte. Au fost 
întocmite 29 avize. 
 
 

Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 47 
amendamente, din care 12 au fost ale deputaţilor, iar 35 ale comisiei. Au fost admise 29 
de amendamente, iar 18 au fost respinse. 
 

Cei 18 deputaţi, membri ai comisiei, au dezbătut în fond proiecte de legi şi propuneri 
legislative, dintre care cele mai importante ar fi: 
 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2007 
pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale poliţiştilor (a devenit Legea nr.355/2007) 
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Printre iniţiativele legislative dezbătute de comisie, menţionăm: 
 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (a devenit Legea nr.275/2007) 

• Proiectul de Lege  pentru completarea art. 17 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (a devenit Legea 
nr.281/2007) 

• Proiectul de Lege privind medicina şcolară (PLx nr. 504/2007) 
• Cererea de reexaminare a Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de medicină sportivă (PLx nr. 886/2007) 
• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006 (Plx nr. 
239/2007) 

 

În cadrul dezbaterilor pentru Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2008, comisia a analizat bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. 
Acesta este structurat pe două programe şi anume Programul de 
prevenire şi control al bolilor cu impact major asupra stării de 
sănătate a populaţiei şi Programul suport de administraţie sanitară. 
Amendamentele formulate se regăsesc în avizul comun al celor două 
Comisii de sănătate din cele două Camere ale Parlamentului, aviz care 
a fost transmis Comisiilor de buget în vederea întocmirii raportului. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 256 sesizări, petiţii 
sau memorii cu privire, în mod special, la disfuncţionalităţi în 
asigurarea medicamentelor, 246 dintre acestea fiind soluţionate 
potrivit reglementărilor în vigoare. 
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Mircea IFRIM - PRM 

PREŞEDINTE 
 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Brînzan Ovidiu - PSD 
Movilă Petru - PD 
 
 

Secretari:  
Diaconescu Renică - PNL 
Luchian Ion - PNL 

 

 
Ocrotirea sănătăţii populaţiei, formele de organizare a reţelei sanitare, problemele sociale 
ale familiei, mamei şi copilului, bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 
problemele demografice constituie obiectul de activitate al comisiei, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
 

Comisia este alcătuită din 14 deputaţi, majoritatea specialişti în domeniul sănătăţii. 
 

Această comisie a fost sesizată în fond cu un număr de 30 de iniţiative legislative.  Au fost 
întocmite 9 rapoarte şi 9 avize. 
 

În aceată sesiune au fost depuse un număr de 18 amendamente, din care 10 au fost ale 
deputaţilor şi 8 ale comisiei, fiind admise 9 amendamente, iar celelalte amendamente au 
fost respinse. 
 
 

La dezbaterile din comisie au participat ca invitaţi: ministrul sănătăţii, domnul Eugen 
Nicolăescu, precum şi reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai 
Colegiului Medicilor, Agenţiei Naţionale a Medicamentului, cadre medicale şi specialişti în 
domeniu.  
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• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, 
proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii, Ştefan cel 
Mare” din Suceava în scopul construirii unui campus universitar (a 
devenit Legea nr.302/2007) 

• Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România (a devenit Legea nr.296/2007) 

• Propunerea legislativă pentru completarea art.36, alin. (3) din Legea 
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic(Plx nr.  534/2007)  

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea creşelor (Plx nr.  
661/2007)  

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 (Plx. nr.702/2007) 

 
 

La dezbaterile din cadrul comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi 
ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inclusiv  domnul 
ministru Cristian Mihai Adomniţei, acad. Ionel Haiduc – preşedintele 
Academiei Române, domnul Vasile Cândea – preşedintele Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă, precum şi reprezentanţi din partea federaţiilor 
sindicatele din domeniul învăţământului. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 40 sesizări, memorii şi 
petiţii, în special pe probleme de învăţământ, toate fiind soluţionate. 
 
 
 
 
 

                COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ,  
      TINERET ŞI SPORT 
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Lia Olguţa VASILESCU - 

PRM 
PREŞEDINTE 

 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Andea Petru - PSD 
Asztalos Ferenc - UDMR 
 
 

Secretari:  
Bănicioiu Nicolae - PSD 
Radan Mihai - Minorităţi 

 
Comisia are ca principal obiect de activitate învăţământul sub toate formele sale, 
cercetarea ştiinţifică, activitatea sportivă, problemele tineretului, etc.  
Această comisie este alcătuită din 23 de membri, reprezentând toate grupurile 
parlamentare. 
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007,  comisia a fost sesizată în fond cu 
un număr de 39 de iniţiative legislative,  întocmindu-se 23 de rapoarte. De asemenea au 
fost întocmite 12 avize. 
 

Au fost depuse un număr de 72 amendamente, din care 20 au fost ale deputaţilor, iar 52 ale 
comisiei. Un număr de 71 de amendamente au fost admise şi 1 amendament a fost respins. 
 

Au fost dezbătute de această comisie mai multe iniţiative legislative, unele fiind deja legi 
promulgate, dintre care menţionăm : 
 

• Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (a devenit 
Legea nr.296/2007) 
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• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăş-
urarea activităţii aşezămintelor culturale  (a devenit Legea 
nr.357/2007) 

• Propunerea legislativă privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial (Plx nr. 350/2007)  

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 
privind  instituirea indemnizaţiei pentru activitatea  de liber-
profesionişti a artiştilor interpreţi şi executanţi din România. (Plx 
nr. 508/2007)  

 

Comisia a audiat în această sesiune membrii Consiliului de 
Administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Dezbaterile au 
avut ca temă difuzarea materialului „flagrant” ce a condus la demisia 
ministrului agriculturii, domnul Decebal Traian Remeş. La finalul 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să 
transmită celor două Birouri permanente ale Parlamentului, o adresă 
prin care să solicite sesizarea Comisiilor juridice ale celor două 
Camere, în scopul analizării aspectelor juridice privind comunicarea 
publică a unor probe dintr-un dosar şi a posibilelor consecinţe asupra 
anchetei. 
 

În această sesiune comisia a procedat la audierea ministrului Culturii 
şi Cultelor, reprezentanţilor Consiliului de Administraţie SRTV şi ai 
SRR, reprezentanţilor Consiliului Naţional al Audiovizualului, ai 
Institutului Cultural Român şi al directorului general al ROMPRESS. 
 

A fost constituită  o subcomisie  pentru UNESCO, formată din 3 
membri: dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare – preşedinte şi domnii  
deputaţi Petre Străchinaru şi Amet Aledin, membri.  
 

                COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,  
               MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
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        BIROUL COMISIEI 

       

 

 

 
    
Cătălin MICULA -  PNL 

PREŞEDINTE 
 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Nassar Rodica - PSD 
Străchinaru Petre - PD 
 
 

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

 

În cadrul  comisiei, cei 19 membri,  reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare, 
dezbat iniţiativele legislative care au ca obiect de reglementare protecţia patrimoniului 
cultural, a instituţiilor de cultură, activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în 
masă. 
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007,  comisia a fost sesizată în fond cu 
un număr de 15 de iniţiative legislative, întocmindu-se 9 rapoarte. Au fost definitivate şi 7 
avize. 
 

Au fost depuse un număr de 52 de amendamente, din care 6 au fost ale deputaţilor, iar 46 
ale comisiei. Au fost admise 50 de amendamente şi 2 amendamente au fost respinse. 
 

Comisia a fost sesizată cu o serie de iniţiative legislative importante pentru domeniul 
cultural, care au fost dezbătute în şedinţele din această sesiune parlamentară: 
• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi 

combaterea pornografiei (a devenit Legea nr.301/2007) 
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 
de impresariat artistic (a devenit Legea nr.353/2007) 
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• Propunerea legislativă privind  înfiinţarea instituţiei AVOCATUL 
COPILULUI (Plx nr.627/2007) 

• Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii (PLx 
609/2007 ) 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PLx 
701/2007 ) 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 
sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari (PLx 708/2007 ) 

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a intocmit, la solicitarea 
Biroului permanent, un număr de 17 puncte de vedere pentru 
clarificarea unor aspecte juridice din activitatea Camerei Deputaţilor.  
 

Comisia s-a pronunţat cu privire la 4  cereri de analiză a eventualelor 
cazuri de incompatibilităţi în exercitarea mandatului de deputat.  
 

Au fost analizate în cadrul comisiei 2 cazuri de plângeri cu privire la 
abateri de la Regulamentul Camerei Deputaţilor, săvârşite de deputaţi. 
 
 
 
 
 
 

                COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
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Sergiu ANDON - PC 
PREŞEDINTE 

 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Iordache Florin - PSD 
Timiş Ioan - PNL 
 
 

Secretari:  
Băeşu George - PSD 
Jipa Florina Ruxandra - 
PRM 

 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi are ca obiect de activitate constituţionalitatea 
proiectelor de lege şi a propunerilor legislative, reglementările în domeniul dreptului civil, 
penal, administrativ, organizarea judecătorească, probleme de disciplină parlamentară, etc. 
 

Comisia este constituită, în prezent, dintr-un număr de 27 de deputaţi, care în această 
sesiune parlamentară au examinat în fond un număr de 104  iniţiative legislative şi au fost 
întocmite 49 de rapoarte. Au fost depuse 228 avize. Practic, la Comisia juridică toate 
iniţiativele legislative sunt transmise, fie pentru raport, fie pentru aviz. 
 

La comisie au fost înregistrate un număr de 125 amendamente, din care 50 au fost ale 
deputaţilor, iar 75 ale comisiei. Au fost admise toate amendamentele propuse. 
 

Printre cele mai importante iniţiative legislative care au fost dezbătute de comisie în 
sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2007 amintim: 
 

• Proiectul de Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei (PLx 
nr.670/2007) 

• Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi 
combaterea pornografiei (a devenit Legea nr.301/2007) 
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• Propunerea legislativă pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea 
nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării (Plx nr. 455/2007) 

 

• Propunerea legislativă privind acordarea permiselor de conducere 
cu caracter temporar (Plx nr. 410/2007) 

 

• Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii (PLx nr. 
609/2007) 

 

 
Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţio-
nală ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat favorabil proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru segmentul de apărare, or-
dine publică şi siguranţă naţională şi au supus spre analiză Comisiilor 
reunite de buget, finanţe şi bănci o serie de amendamente, care se 
regăsesc în avizul comun. 
 
În cadrul atribuţiilor de control parlamentar asupra activităţii 
Guvrnului, comisia a audiat Ministrul Apărării şi Ministrul  Internelor 
şi Reformei Administrative.  
Împreună cu comisia similară de la Senat şi cu Comisia comună de 
control asupra activităţii SIE a fost audiat candidatul propus de 
Preşedintele României pentru funcţia de director al SIE. Raportul 
comisiilor a fost dezbătut şi votat în plenul reunit al celor două 
Camere ale Parlamentului. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 4 scrisori şi memorii, 
toate fiind soluţionate. 
 
 
 
 
 

                COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ  
ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
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Costică CANACHEU - PD 
PREŞEDINTE 

 
 
 

Vicepreşedinţi: 
Săniuţă Marian Florian - 
PSD 
Tudor Marcu - PRM 
 
 

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

 

Domeniul de activitate al  comisiei îl reprezintă apărarea, ordinea publică şi siguranţa 
naţională.  
Cei  24 de deputaţi, membri ai acestei comisii, au examinat în fond în această sesiune 
parlamentară un număr de 25 de iniţiative legislative. Comisia a finalizat  18 rapoarte şi 
25 avize. 
 

De asemenea au fost depuse un număr de 17 amendamente, din care 5 au fost ale 
deputaţilor, iar 12 ale comisiei. Toate amendamentele au fost admise. 
 
 

Dintre iniţiativele legislative analizate de către comisie, enumerăm câteva mai importante:  
• Proiectul de Lege privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul 

NATO de Investiţii în Securitate (a devenit Legea nr. 294/2007) 
 

• Proiectul de Lege privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul 
forţelor armate străine pe teritoriul României (a devenit Legea nr. 291/2007) 
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de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora precum şi a 
altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 (PLx 
nr.531/2007) 
• Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore 

privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul 
Conferinţei diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind 
dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006) (PLx nr. 605/2007) 

• Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 privind sistemul de 
pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular  

     (PLx  nr.  727/2007) 
 

S-a procedat la audierea în Comisiile pentru politică externă a 
candidaţilor propuşi pentru posturi de ambasadori ai României: Răzvan 
Rusu – Republica Italiană; Adrian Vieriţa – Statele Unite ale Americii; 
Daniel Banu- Bosnia şi Herţegovina; Emil Rapcea – Republica 
Kazahstan. Toate cele patru candidaturi la postul de ambasador al 
României în străinătate au fost avizate favorabil. 
 

Comisia a avut 14 întâlniri cu delegaţii străine care au efectuat  vizite 
oficiale în România. 
 

Pe parcursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 3 sesizări, toate 
fiind soluţionate. 
 

 

                COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
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Ştefan GLĂVAN – PC 
 PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Mărculeţ Petrescu Mira 
Anca Victoria - PRM 
Mitrea Manuela - PSD 
 
 
Secretari: 
Corlăţean Titus - PSD 
Pruteanu  Vasile - 
Independent 

Comisia are ca obiect  de activitate probleme şi programe de politică externă a României, 
avizarea tratatelor, convenţiilor şi altor instrumente internaţionale la care România aderă, 
audierea persoanelor propuse pentru a fi numite în funcţia de ambasador al României în 
străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.  
 

Comisia este formată din 22 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare şi 
cuprinde inclusiv parlamentari independenţi. 
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007 comisia a fost sesizată în fond cu 
un număr de 2  iniţiative legislative,  întocmindu-se 2 rapoarte. De asemenea au fost 
întocmite 30 de avize. 
 
 

Pe ordinea de zi s-au aflat o serie de proiecte de legi şi propuneri legislative, care au fost 
avizate de către comisie: 
• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României (PLx nr. 
700/2007)  

• Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Maltei privind cooperarea în domeniul criminalităţii organizate, a traficului ilicit  
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În cursul lunii septembrie s-a supus spre aprobare în plenul Camerei 
Deputaţilor Raportul de activitate al comisiei pe semestrul I al anului 
2007 şi s- a menţionat faptul că – în conceperea respectivului raport – 
s-a urmărit ca acesta să cuprindă şi elementele statistice necesare, dar 
mai ales, să cuprindă aspectele cele mai semnificative din punct de 
vedere calitativ, al modului în care autorităţile publice ale statului 
răspund comisiei şi modului în care acestea se implică în soluţionarea 
problemelor cetăţenilor. 
Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  

În luna septembrie a fost dezbătut şi aprobat  în plenul Camerei Depu-
taţilor Raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind 
cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de 
scoatere la vânzare a acestuia. 
 

În sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2007 au fost 
înregistrate un număr de 302 sesizări, memorii şi petiţii, din care au 
fost soluţionate 159 şi un număr de 143 sunt în curs de soluţionare. 

În cursul sesiunii parlamentare, au fost asigurate 63 de audienţe 
pentru persoane care îşi revendică unele drepturi sau semnalează 
unele abuzuri.  Comisia a desfăşurat cercetări şi investigaţii, inclusiv 
prin deplasări în teritoriu. 

                COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, 
CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII 
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Tudor MOHORA - PSD 
 PREŞEDINTE 

 
 

Vicepreşedinţi: 
Lambrino Radu - PD 
Uioreanu Horea Dorin  - 
PNL 
 
 

Secretari: 
Mircea Costache - PRM 
Sireţeanu Mihail - PSD 

 

 
Comisia examinează petiţiile primite şi cercetează abuzurile cu privire la care a fost 
sesizată, dispune efectuarea unei anchete în cazurile în care Camera Deputaţilor dispune 
aceasta, ca urmare a prezentării în faţa plenului a unei cereri, aşa cum se prevede în 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 

Comisia este alcătuită din 12 deputaţidin toate grupurile parlamentare. 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, comisia prezintă 
Biroului Permanent rapoarte de activitate la sfârşitul fiecărei sesiuni parlamentare. 
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• Proiectul de Lege privind emiterea, acordarea şi utilizarea de 
vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei (PL x 
nr.644/2007)  

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr.73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (PLx nr.714/2007)  

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tari-
fare pentru utilizarea infrastructurii rutiere (PLx nr.781/2007)  

• Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor (Plx nr. 284/2007)  

 
 

În cadrul dezbaterilor pe marginea bugetului de stat pe anul 2008 s-a 
acordat atenţie bugetului Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei (MCTI). Suma alocată reprezintă o creştere de 17% faţă 
de bugetul rectificat pentru anul 2007, urmând ca 80% din bugetul pe 
2008 să fie alocat proiectelor şi programelor din domeniu, iar 20% 
pentru aparatul administrativ al ministerului. 
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 4 sesizări, 3 fiind 
soluţionate. 
 

Comisia a contribuit, prin întâlnirile organizate împreună cu 
reprezentanţii instituţiilor interesate, la întocmirea normelor 
metodologice de aplicare a Legii privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice (Legea nr.260/2007) şi a Legii 
provind arhivarea documentelor în formă electronică (Legea nr. 
135/2007). 

                COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA  
               INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 
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Varujan PAMBUCCIAN - 
Minorităţi 

PREŞEDINTE 
 

Vicepreşedinţi: 
Buzea Cristian Valeriu - 
PRM 
Nica Dan - PSD 
 
 

Secretar:  
Ungureanu Valeriu 
Alexandru- PSD 

 

Comisia are ca atribuţii reglementarea  activitatăţii din domeniul tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor, alinierea la reglementările şi standardele internaţionale din domeniu, 
precum şi cu privire la proprietatea intelectuală. 
 
 

În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2007 comisia a fost sesizată în fond cu 
un număr de 6 de iniţiative legislative,  întocmindu-se 5 rapoarte şi 1 aviz.  
 

În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse 8 
amendamente, din care 5 au fost ale deputaţilor, iar 3 ale comisiei. Au fost admise 6  
amendamente, iar 2 au fost respinse. 
 

Comisia  a examinat o serie de proiecte şi propuneri legislative  importante pentru 
domeniul său de competenţă, cum ar fi: 
 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei (PLx nr. 171/2007)  

226 h 
AVIZ 

DEPUS 

1 



• Propunerea legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor 
minime garantate (Plx nr. 451/2007) 

• Propunerea legislativă pentru completarea art.36, alin.(3) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Plx nr. 
534/2007)  

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
504/2002 a audiovizualului (Plx nr. 550/2007)  

• Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale (Plx nr. 
584/2007) 

 

Pe ordinea de zi a comisiei s-a aflat şi dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 – cu privire la bugetul 
aferent Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, 
dezbaterea avînd loc în şedinţa comună a Comisiilor pentru egalitatea 
de şanse din Camera Deputaţilor şi Senat.  Avizul favorabil a fost 
transmis Comisiilor sesizate în fond pentru întocmirea raportului 
comun.  
 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a avut o serie de acţiuni pe 
tema egalităţii de şanse: 
- primirea delegaţiei KNESSET-ului din Israel; 
- consultare cu societatea civilă avînd ca obiect violenţa în familie şi 
discriminarea femeilor; 
- organizarea unui seminar privind violenţa în familie; 
- încheierea  unui  parteneriat  cu Centrul  Filia  privind  integrarea 
egalităţii de gen. 
 

                COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE 
        PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
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Minodora CLIVETI - PSD 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Ardelean Lia - PC 
Firczak Gheorghe - 
Minorităţi 
 
 
 

SecretarI:  
Buzatu Dan Horaţiu - 
Independent 
Rus Ioan Aurel - PRM 

Verificarea respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi 
urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament din 
documentele internaţionale ratificate de România reprezintă principalul domeniu de 
activitate al comisiei. De asememnea, ea urmăreşte eliminarea oricăror forme de 
discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate. 
 
 

Comisia este formată din 11 membri. 
 
 

Cele mai importante iniţiative legislative dezbătute de comisie în sesiunea parlamentară 
septembrie - decembrie 2007,  au fost: 
 

• Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2007 
pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale poliţiştilor (PLx nr. 629/2007) 

 

226 h 
AVIZE 
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44 



În sesiunea septembrie-decembrie 2007 Comisia a audiat pe ministrul 
afacerilor externe, dl. Adrian Cioroianu, cu privire la desfăşurarea 
Conferinţei interguvernamentale pentru Tratatul de reformă. 
 
Comisia a examinat o serie de documente ale Uniunii Europene şi  au 
avut loc runde de discuţii informale cu reprezentanţii Guvernului în 
vederea elaborării cadrului legal pentru organizarea participării 
României la procesul de decizie din cadrul Uniunii Europene. 

                COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE  
                       A  PARLAMENTULUI  ROMÂNIEI 
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Viorel HREBENCIUC - 
deputat PSD 

PREŞEDINTE 
 

Vicepreşedinţi: 
Anca-Daniela Boagiu - 
deputat PD 
Bogdan Pascu - deputat PC 
 
 

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

 

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României s-a constituit la 1 ianuarie 
2007 prin transformarea Comisiei pentru integrare europeană, a cărei activitate a încetat 
odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. 
 

Comisia este formată din 35 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare 
reprezentate în Parlament 
 

Comisia asigură exercitarea controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene, 
participă la dezbaterile privind viitorul construcţiei europene, reprezintă Parlamentul 
României în relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile legii şi ale regulamentelor celor 
două Camere ale Parlamentului, etc. 
 

6 h 



Comisia este alcătuită din 9 membri: 5 deputaţi şi 4 senatori. 
 

În această sesiune parlamentară comisia a avizat Legea bugetului de 
stat pe anul 2008, pronunţîndu-se asupra bugetului Serviciului Român 
de Informaţii. 
 

Au fost organizate un număr de 18 audieri şi 16 acţiuni de control 
parlamentar. 
 

S-au primit pe adresa comisiei un număr de 41 de sesizări, din care 40 
au fost soluţionate. 
 
 

            COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI     
           DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU EXERCITAREA     

              CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI 
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Radu STROE - senator PNL 

PREŞEDINTE 
 

Vicepreşedinte: 
Verestoy Attila - senator 
UDMR 
 
 

Secretar:  
Stan Ion - deputat PSD 

 
Comisia este autorizată să verifice dacă în activitatea SRI sunt respectate prevederile 
Constituţiei şi ale celorlalte legi, examinînd şi cazurile în care sunt semnalate încălcări ale 
acestora.  Totodată comisia controlează modul în care sunt utilizate fondurile băneşti 
destinate prin buget instituţiei respective. 
În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia  solicită SRI-ului rapoarte, informări, explicaţii 
scrise şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate. 
Atribuţiile specifice ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul propriu al acesteia.  
 

Comisia nu este sesizată în fond cu proiecte de legi şi propuneri legislative. Comisia se 
pronunţă prin aviz cu privire la bugetul anual al SRI, precum şi cu privire la legile privind 
siguranţa naţională.   

În fiecare an comisia depune un raport de activitate care este supus dezbaterii plenului 
celor două Camere ale Parlamentului, în şedinţă comună. 
 

242 h 



Comisia a realizat 4 acţiuni de control parlamentar, după cum 
urmează: 
- analiza modului de realizare de către SIE a sarcinilor şi obiectivelor 
stabilite de către CSAT în primul semestru al anului 2007; 
- analiza măsurilor de combatere a criminalităţii organizate cu 
incidenţă directă asupra intereselor naţionale şi a cooperării SIE cu 
servicii similare externe sau interne; 
- rolul şi modalitatea de acţiune a SIE în gestionarea situaţiei recente 
în care s-a aflat comunitatea românească din Italia; 
- evaluarea SIE privind posibilele efecte ale crizei din Italia asupra 
intereselor naţionale ale României atât în cadrul Uniunii Europene cât 
şi în relaţiile bilaterale cu statele membre, în perioada următoare. 
 
Comisia a procedat la audierea candidatului propus pentru funcţia de 
director al Serviciului de Informaţii Externe, dl Mihai Răzvan 
Ungureanu. Raportul favorabil a fost votat în plenul reunit al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 
 
În fiecare an comisia depune un raport de activitate care este supus 
dezbaterii plenului celor două Camere ale Parlamentului, în şedinţă 
comună. 

            COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI     
           DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU EXERCITAREA     

              CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SIE 
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Cezar PREDA—deputat PD 

PREŞEDINTE 
 

Vicepreşedinte: 
Petru Gabriel Vlase - deputat  
PSD* 
 

* Până la data de 12.09.2007 
această funcţie a fost ocupată 
de către domnul deputat Niţă 
Constantin – PSD 
 
 

Secretar:  
Gelil Eserghep -  
deputat PRM* 
 

* Până la data de 05.12.2007 
această funcţie a fost ocupată 
de către doamna deputat 
Buruiană Aprodu Daniela -  
PRM 

 
 
 
 

Comisia are atribuţii specifice în domeniul controlului activităţii Serviciului de Informaţii 
Externe; ea nu este sesizată cu proiecte de legi sau cu propuneri legislative, cu excepţia 
cazului când se ia în dezbatere Legea bugetului de stat, acordând aviz pentru bugetul 
anual al SIE, sau pentru legi privind siguranţa naţională. 
 
Comisia este formată din 5 membri: 3 deputaţi şi 2 senatori. 
 

În această sesiune parlamentară comisia a dezbătut pachetul de legi privind siguranţa 
naţională. Au fost finalizate 3 avize. S-au depus în total 23 de amendamente, toate 
admise,  3 aparţinînd deputaţilor, iar 20 comisiei. 
 
 

12 h 



În cursul sesiunii parlamentare septembrie—decembrie 2007, au fost 
înregistrate la comisie 327 sesizări şi memorii, din care au fost solu-
ţionate 300 . 
 

Au fost acordate  909  avize în vederea preschimbării certificatului de 
revoluţionar, din care 625 remarcaţi, după cum urmează: 
- 109 răniţi 
-   12 reţinuţi 
-     7 răniţi şi reţinuţi  
- 118 urmaşi eroi - martiri 
-   37 eroi—martiri.   

Totalul certificatelor semnate este de 1125, din care: 
- 148 urmaşi eroi-martiri 
- 710 remarcaţi 
- 227 răniţi 
-   23 reţinuţi 
-   16 răniţi şi reţinuţi. 

            COMISIA PARLAMENTARĂ A  
                  REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989 

AVIZE  
DEPUSE 
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Vasile Emilian CUTEAN– 

deputat PSD 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinte: 
Lupoi Mihail –senator  PNL 
 
 
 

Secretar:  
Nicolae Mircovici - deputat 
Minorităţi 

 

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 este o comisie comună a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului alcătuită din 11 membri (6 deputaţi şi 5 senatori). 
 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004 - legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
comisia soluţionează contestaţiile şi avizează propunerile legislative ce se referă la 
evenimentele din decembrie 1989, precum si verificarea dosarelor în vederea 
preschimbării certificatelor de revoluţionari. 
 
 

În această sesiunea parlamentară,  au fost examinate  proiectele de legi privind rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2007 şi proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2008. 
Avizele cu privire la bugetul Secretariatului dr Stat pentru Problemele Revoluţionarilor au 
fost transmise Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci  pentru a fi incluse în rapoartele 
acestora. 

36 h 



În această sesiune parlamentară comisia a fost sesizată în fond cu 
dezbaterea  propunerii legislative pentru modificarea art.49 din Legea 
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor (Plx nr.552/2007) 
Comisia a întocmit raport favorabil, care a fost dezbătut şi aprobat în 
şedinţa comună a celor două Camere. 
În prezent legea se află din nou în dezbaterea plenului comun, ca 
urmare a solicitării de reexaminare formulate de către Preşedintele 
României.  
Dezbaterea asupra raportului comisiei pe marginea cererii de 
reexaminare va avea loc în cursul săptămânii 17-21 decembrie 2007.  

        COMISIA PERMANENTĂ  
             A   CAMEREI  DEPUTAŢILOR  ŞI SENATULUI PRIVIND 

               STATUTUL  DEPUTAŢILOR  ŞI AL SENATORILOR,  
                ORGANIZAREA  ŞI FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE  

                   ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

Palatul Parlamentului , Corp B4, Etaj P 
Telefon: +4021-314.28.59    Fax: +4021-402.11.88    Email: cp01@cdep.ro 

 

DURATA 

                        
 

ŞEDINŢE 

36 

       BIROUL COMISIEI 

       

 

 

 

 
Titu Nicolae 

GHEORGHIOF–  
deputat PNL 

PREŞEDINTE 
 
 

Vicepreşedinte: 
Dumitrescu Cristian Sorin -  
deputat PSD 
 
 
 

Secretar:  
Kerekes Karoly - deputat 
UDMR 

 

Comisia permanenta a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi 
senatorilor este o comisie comună alcătuită din 10 membri (6 deputaţi şi 4 senatori). 
 

Conform Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, comisia are ca atribuţie 
dezbaterea iniţiativelor legislative privitoare la activităţi, cum ar fi: 
- corelarea prevederilor din  Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu 
regulamentele celor două Camere ale Parlamentului; 
- elaborarea de studii, programe şi efectuarea de schimburi cu comisii ale parlamentelor 
din alte state cu tradiţie democratică; 
- dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, comunicare şi armonizare între 
activitatea europarlamentarilor români şi membrii Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 
 

222 h 



 
 

Comisii speciale şi de anchetă 
 

În sesiunea parlamentară septembrie–decembrie 2007 şi-au desfăşurat 
activitatea, conform prevederilor din Regulamentul Camerei Deputaţilor  şi 
Senatului, un număr de 4 comisii speciale comune cu Senatul şi 5 comisii de 
anchetă, de asemenea comune cu Senatul.  

 
 I.  Comisiile comune speciale ale Camerei Deputaţilor şi Senatului: 

1. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei 
publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea 
europarlamentarilor – a fost înfiinţată prin HP nr. 7/10.05.2006 având ca 
obiect de activitate elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor 
administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea 
europarlamentarilor. Comisia eate constituită este  din 15 membri din toate 
grupurile parlamentare din cele două Camere, inclusiv un deputat 
independent, la care se adaugă şi un reprezentant al Guvernului României, un 
reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente precum şi doi reprezentanţi 
ai Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, unul de la 
Camera Deputaţilor, celălalt de la Senat, în total  19 membri. Comisia este 
condusă  de domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (PNL) şi termenul  de 
depunere al raportului a fost prelungit până la data  de 31 decembrie 2007, 
prin HP nr. 14/ 01.03.2007. 

 
2. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005 – este 
abilitată conform HP nr. 35/2007  să exercite controlul execuţiei bugetului 
Curţii de Conturi pe anul 2005. Comisia e alcătuită în prezent din 6 
parlamentari, neavînd ales un preşedinte. Înfiinţată iniţial pentru controlul 
execuţiei bugetului pe anul 2003, activitatea comisiei a fost prelungită şi în 
vederea efectuării controlului bugetar  pe anul 2005. În prezent această 
comisie elaborează raportul cu privire la activitatea desfăşurată în această 
perioadă. 

 
3. Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea 

timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în 
Parlamentul European – înfiinţată prin HP nr. 72/16.10.2007 a avut ca 
obiect de activitate stabilirea timpilor de antenă şi atribuirea acestora 
echitabil, în măsura a asigura candidaţilor la alegerile pentru Parlamentul 
European dreptul  de a se face cunoscuţi electoratului. Comisia a fost 



 

constituită din senatori şi deputaţi din toate partidele parlamentare, la care s-a 
adăugat preşedintele Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii 
Române de Radiodifuziune.  

 
4. Comisia parlamentară specială referitoare la repartizarea şi 

monitorizarea timpilor de antenă în vederea campaniei vizînd 
referendumul naţional privind introducerea votului uninominal pentru 
alegerea membrilor Parlamentului României – constituită prin HP nr.77/ 
07.11.2007 a fost formată din 15 deputaţi şi senatori desemnaţi cu respectarea 
configuraţiei politice a Parlamentului României, precum şi din preşedintele 
Consiliului Naţional al Audiovizualului, preşedintele Societăţii Române de 
Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 
  

 
II.  Comisii comune de anchetă : 

1. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigări şi clarificări 
referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu – înfiinţată prin HP 
nr.39/26.10.2006 are ca obiectiv investigarea şi clarificarea referitoare la 
conturile lui Nicolae Ceauşescu. Membrii comisiei parlamentare de anchetă 
trebuie să deţină în acest caz certificate ORNISS. Termenul de depunere a 
raportului a fost prelungit pentru data de  26 decembrie 2007, prin HP 
nr.2/14.02.2007. 

 
2. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigări şi clarificări 

referitoare la activitatea ICE Dunărea – înfiinţată prin HP nr. 
40/26.10.2006 comisia are ca obiectiv stabilirea adevărului cu privire la 
activitatea ICE Dunărea. Termenul de depunere al raportului  a fost prelungit 
pentru data de  26 decembrie 2007, prin HP nr. 1/14.02.2007. 

 
3. Comisia comună parlamentară de anchetă care să verifice informaţiile 

furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor – alcătuită din 
parlamentari din toate formaţiunile politice este condusă de domnul senator 
Georgescu Radu Cristian (PSD) şi  are ca obiectiv lămurirea unor informaţii  
cu privire la activitatea de interceptare a comunicaţiilor.  

      Prin HP nr. 76/ 2007 termenul de depunere al raportului a fost prelungit până    
      la data de 30 noiembrie 2007. 

 
4. Comisia parlamentară de anchetă privind actrivitatea Societăţii 

Române de Televiziune – înfiinţată în data de 12.09.2007 prin HP nr.67, 
comisia a avut ca obiect de activitate: verificarea respectării obligaţiilor 
legale de obiectivitate şi echidistanţă politică în toate emisiunile postului de 
televiziune public; identificarea cauzelor pentru care SRTV a pierdut 
difuzarea meciurilor de fotbal din Liga I; verificarea politicii salariale şi a 



 

proporţiei dintre angajaţii instituţiei şi colaboratorii externi şi verificarea 
activităţii financiar-contabile a SRTV, a modului în care s-au cheltuit banii 
publici şi s-a respectat legalitatea. Comisia e constituită din 15 membri, 
reprezentanţi ai tuturor partidelor parlamentare. Termenul de depunere a 
raportului a fost prelungit prin HP nr. 81/2007 până la data 1 martie 2008. 

 
5. Comisia comună parlamentară de anchetă pentru investigarea şi 

clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul 
constituit în cotă de 2% din sumele obţinute din privatizări, destinat 
construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abiziv 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată - este 
alcătuită din 15 membri din toate partidele parlamentare.  
În vederea realizării anchetei, Camerele reunite au solicitat primului ministru 
şi miniştrilor de resort să pună la dispoziţie comisiei toate informaţiile, 
datele şi  materialele care certifică modul în care au fost folosite sumele 
acumulate în fondul destinat construcţiei de locuinţe sociale. 
Comisia parlamentară de anchetă va prezenta raportul final la data de 10 
decembrie  2007. 

 
 
 



Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
 

 
Bogdan Olteanu 

PNL 
Preşedinte 

Eugen Nicolicea 
PSD 

Vicepreşedinte 

Valer Dorneanu 
PSD 

Vicepreşedinte 

Ioan Oltean 
PD 

Vicepreşedinte 

Lucian Augustin Bolcaş
PRM 

Vicepreşedinte 

Valeriu Ştefan Zgonea 
PSD 

Secretar 

Ioan Munteanu 
PSD 

Secretar 

Dan Radu Ruşanu 
PNL 

Secretar 

Daniela Popa 
PC 

Secretar 

Gheorghe Albu 
PD 

Chestor 

Gelil Eserghep 
PRM 

Chestor 

Hunor Kelemen 
UDMR 
Chestor 

Miron Ignat 
Minoritati 
Chestor 



 

 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

(sesiunea septembrie – decembrie 2007) 
 
 
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 27 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 3 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc stabilirea atribuţiilor 

vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor, transmiterea în administrarea 
Senatului a unor spaţii din Palatul Parlamentului, aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte 
în Monitorul Oficial al României. 

 
II. Comitetului liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 27 şedinţe. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit Regulamentului, Comitetul liderilor 
grupurilor parlamentare a discutat şi aprobat programul de lucru şi ordinea de zi a şedinţelor 
Camerei Deputaţilor. 

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

 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 7 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente au fost 
stabilite proiectele ordinii de zi şi ale programului de lucru pentru şedinţele comune ale celor două 
Camere ale Parlamentului. 

Au fost discutate, printre altele: 
• numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 

Televiziune 
• numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului 
• numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe 
• constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii 

Române de Televiziune 
• constituirea unei Comisii speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în 
Parlamentul European 

• constituirea unei Comisii parlamentare speciale referitoare la repartizarea şi 
monitorizarea timpilor de antenă în vederea campaniei vizând referendumul 
naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor 
Parlamentului României 

• constituirea unor noi grupuri parlamentare de prietenie cu alte state şi modificarea 
componenţei nominale unora dintre cele deja constituite 

• rapoarte de activitate ale unor autorităţi publice şi instituţii aflate sub controlul 
Parlamentului. 

 
 
 



 
 
 
IV. În această sesiune ordinară a fost depusă o moţiune de cenzură : 
 

Vot secret 

O B I E C T U L  
M O Ţ I U N I I  Semnatari Data 

depunerii
Data 

prezentării
Data 

dezbaterii

Pe
nt

ru
 

C
on

tr
a 

A
nu

la
te

 

Soluţia 

1000 de zile de 
haos. Sfârşitul 
guvernării de 

dreapta 

140 
deputaţi şi 
senatori 

PSD 

24.09.2007 27.10.2007 3.10.2007 220 152 - RESPINSĂ 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
adoptate în a doua sesiune ordinară a anului 2007 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. H.C.D. nr.32/03-09-2007  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

2. H.C.D. nr.33/03-09-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

3. H.C.D. nr.34/10-09-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

4. H.C.D. nr.35/10-09-2007  
HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 5/2007 pentru aprobarea 
Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007 

5. H.C.D. nr.36/25-09-2007  
HOTĂRÂRE referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea 
legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia 

6. H.C.D. nr.37/16-10-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

7. H.C.D. nr.38/23-10-2007  
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2008 

8. H.C.D. nr.39/05-11-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

9. H.C.D. nr.40/06-11-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

10. H.C.D. nr.41/13-11-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

11. H.C.D. nr.42/04-12-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unor deputaţi 

12. H.C.D. nr.43/11-12-2007  
pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.42/2004 privind 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  
adoptate în a doua sesiune ordinară a anului 2007 

 
 

1. H.P. nr.63/12-09-2007 
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului 
României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care 
să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 

2. H.P. nr.64/12-09-2007 
HOTĂRÂRE pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea 
Societăţii Române de Televiziune 

3. H.P. nr.65/12-09-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 
Televiziune 

4. H.P. nr.66/12-09-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului 

5. H.P. nr.67/12-09-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului 

6. H.P. nr.68/12-09-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor 

7. H.P. nr.69/12-09-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

8. H.P. nr.70/03-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea 
membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia 

9. H.P. nr.71/03-10-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

10. H.P. nr.72/16-10-2007 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul 
European 

11. H.P. nr.73/16-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei 
Occidentale 

12. H.P. nr.74/16-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Francofoniei 

13. H.P. nr.75/16-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

14. H.P. nr.76/16-10-2007  
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului 
României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care 
să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 

15. H.P. nr.77/07-11-2007  
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei parlamentare speciale referitoare la repartizarea şi 
monitorizarea timpilor de antenă în vederea campaniei vizând referendumul naţional privind 
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României 

16. H.P. nr.78/07-11-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

17. H.P. nr.79/07-11-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei 
Occidentale 



18. H.P. nr.80/07-11-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

19. H.P. nr.81/07-11-2007  
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea 
Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă 
privind activitatea Societăţii Române de Televiziune 

20. H.P. nr.82/05-12-2007  
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului 
României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care 
să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 

21. H.P. nr.83/05-12-2007  
HOTĂRÂRE privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru 

22. H.P. nr.84/05-12-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

23. H.P. nr.85/05-12-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea 
Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 

24. H.P. nr.86/05-12-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea 
membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia 

25. H.P. nr.87/05-12-2007  
HOTĂRÂRE privind numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe 



 
SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR 

 
pe grupuri parlamentare   

la data de 12 decembrie 2007 
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns

1. PSD 20 105 67 

2. PNL 12 163 133 

3. PD 28 214 146 

4. PRM 7 15 10 

5. UDMR 9 13 10 

6. PC 6 33 28 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 1 3 3 

8. INDEPENDENŢI 10 107 65 

 TOTAL GENERAL 93 653 462 

 
 

 
SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR 

                                                                                                                                                            
pe grupuri parlamentare  

la data de 12 decembrie 2007 
 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 38 192 103 

2. PNL 4 17 11 

3. PD 23 112 56 

4. PRM 10 67 40 

5. UDMR - - - 

6. PC 6 33 21 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 4 16 9 

8. INDEPENDENŢI 8 102 47 

  TOTAL GENERAL 93 539 287 

  



 
 
 
 

SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE 
 

pe grupuri parlamentare 
la data de 12 decembrie 2007  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
declaraţii 
politice 

1. PSD 32 11 167 

2. PNL 22 11 114 

3. PD 28 11 98 

4. PRM 10 11 40 

5. UDMR 8 11 21 

6. PC 7 11 35 

7. MINORITĂŢI 

NAŢIONALE 

5 11 23 

8. INDEPENDENŢI 9 11 30 

 TOTAL GENERAL 121 11 528 

 




