


 
Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor 

în sesiunea februarie - iunie 2007*) 
 

În prima sesiune a anului 2007, la Camera Deputaţilor au fost 
dezbătute 408 proiecte de legi, din totalul de 732 proiecte aflate în 
procedură legislativă în această sesiune (anexa 1). Dintre acestea  
56 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al 
Guvernului (anexa 5). 

Din totalul de 408 proiecte de legi dezbătute în plenul 
Camerei Deputaţilor în această sesiune, pentru 310 Camera 
Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
38 şedinţe în plenul Camerei şi 12 şedinţe comune cu Senatul, au fost 
votate 384 proiecte de legi, din care 228 au fost adoptate şi 156 
respinse definitiv. De asemenea, au fost adoptate 27 Hotărâri ale 
Camerei Deputaţilor şi  55  Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 25 iunie a.c., în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 314 proiecte de legi şi propuneri legislative, 
din care 101 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei,  
şi 207 la comisiile permanente. (În Anexa 4 sunt enumerate 
principalele proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în 
această sesiune.) 

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea 
februarie – iunie 2007, la Camera Deputaţilor s-au înregistrat un 
număr de 925 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr 
de 103 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 
621, reprezentând 67,13% din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune 
a fost de 688, din care la 578 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 84,01%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme 
de actualitate, numărul acestora a fost de 1097, desfăşurate pe 
parcursul a 16 şedinţe. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie – iunie  2007, a fost 
depusă o moţiune de cenzură, care nu a întrunit numărul de voturi 
necesar pentru a fi aprobată şi 3 moţiuni simple.  
 

                                                 
*)  datele cuprind situaţia la data de 25 iunie 2007. 



             ANEXA nr.1 
 

 
 

SITUAŢIA 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  februarie – iunie 2007 

(Situaţia cuprinde datele la 25 iunie 2007) 
 
 

Totalul iniţiativelor legislative    732 

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie - iunie 225
– înregistrate în cursul sesiunii februarie - iunie 507
 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                 310
408

– votate  384
             din care: - înaintate la Senat        50 
                            - în procedura de promulgare   35 
                            - promulgate* 143 
                            - respinse definitiv 156 
– la vot final 24
 
2) Se află în proces legislativ 314
a) pe ordinea de zi 101
b) au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi  0
d) la comisii (din care 24 retrimise pentru raport suplimentar) 207
e) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

2

f) proiecte de legi care se dezbat în sesiunea următoare 4
 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 11  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 10
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1
 
4) Desesizări 4
 
5) Retrase de iniţiator 2

 
     cele 384  iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                        149 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
              70  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
   22 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                         57 proiecte de legi iniţiate de Guvern 

            235 propuneri legislative 
                                          
* În anul 2007 au fost promulgate 193 de legi; 50 dintre ele provin din iniţiativele legislative dezbătute şi 
votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2006, restul de 143 provenind din 
iniţiativele legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2007 
 
     



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea februarie-iunie 2007

35

143

156

50

50 - înaintate la Senat

35 - în procedura de promulgare

143 - promulgate

156 - respinse definitiv



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea februarie-iunie 2007

- grupate pe categorii -

22

57

23570

70 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

22 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

57 proiecte de legi iniţiate de Guvern

235 propuneri legislative



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ 
la sfârşitul sesiunii parlamentare februarie-iunie 2007

207

101

2

4

101 - pe ordinea de zi

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

207 - la comisii (din care 24 retrimise pentru raport suplimentar)

4 - proiecte de legi care se dezbat în sesiunea următoare



ANEXA nr.2  
Numărul legilor promulgate în perioada                     

iunie 1990 – iunie 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 – iunie 2007                         1087 

februarie – decembrie 2005                                         415 
   februarie – decembrie 2006                                      479 
   februarie – iunie 2007                                                  193 
 
 

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 261 210 233 796 683 609 553 415 479 193 
 
 
 

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

în perioada iunie 1990 – iunie 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 – iunie 2007                            1297 
                                   februarie – decembrie 2005                                         486 
             februarie – decembrie 2006                                         583 
             februarie – iunie 2007                                                  228 
 
 
* Situaţia cuprinde datele la 25 iunie 2007 



Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – iunie 2007

542

926 2641

1087

233

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

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



  ANEXA nr.3
 
 
 

Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  
din sesiunea parlamentară februarie – iunie 2007 

Dezbateri privind controlul 
parlamentar 

Sesiunea Luna Zile cu 
şedinţe 

Număr de 
şedinţe 

Ore de 
şedinţă 

Dezbateri
legislative întrebări şi

interpelări 
declaraţii 
politice 

moţiuni
simple 

Februarie  8 8 23h21 16h49 1h49 4h42 - 

Martie  9 9 23h51 16h46 2h47 4h17 - 

Aprilie  6 6 15h12 10h12 1h01 3h59 - 

Mai  8 8 18h50 14h37 1h29 2h43 - 

Iunie  7 7 21h33 13h25 1h43 1h13 5h10 

Sesiunea 
februarie-iunie 

Total: 38 38 102h49 71h51 8h51 16h56 5h10 

Total general: 38 38 102h49 71h51 8h51 16h56 5h10 

 
 
Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  
din sesiunea parlamentară februarie – iunie 2007 

Dezbateri privind 
controlul 

parlamentar 
Sesiunea Luna Zile cu 

şedinţe 

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 2 4h32 0h12 - 4h20 - - 

Martie  1 1 4h09 0h08 - 4h01 - - 

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

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

Iunie  3 3 8h45 0h31 - - 2h30 5h43 

Sesiunea 
februarie-
iunie 

Total: 12 12 32h39 18h31 0h16 15h53 8h07 5h43 

  

 

 



*Anexa reflectă situaţia  existentă la data de 25 iunie 2007 

 
                                                                                                               ANEXA nr.4 
 

EXEMPLE DE LEGI ADOPTATE  
ÎN SESIUNEA  FEBRUARIE  – IUNIE  2007 

PE DOMENII DE ACTIVITATE  * 
 

Nr.
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
1. Lege  pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri 

privind impunerea veniturilor din economii şi 
schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de 
venituri  
(PL-x 105/2007) 

Legea nr. 134 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 385 din  7 iunie 2007 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi  
(Pl-x 185/2007) 
 

la Senat  

3. Lege privind sprijinul financiar acordat de către statul 
român Schitului românesc „ Prodromu”, de la Muntele 
Athos, Grecia  
(PL-x 123/2007) 

Legea nr. 114 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 298  din  4 mai 2007 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal  
(PL-x 981/2006) 

Legea nr.  91 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 264  din  19 aprilie 2007 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea 
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, precum 
şi a autorităţilor publice centrale 
(PL-x 252/2007) 

Legea nr.176/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 413 din  20 iunie 2007  



6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare 
publică a României pentru anul 2007  
(PL-x 254/2007 ) 

Legea nr.126 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 307 din 9 mai 2007 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea
suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii
de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a
investiţiilor dintr-un conglomerat financiar  
(PL-x 136/2007) 
 

Legea nr.152/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 388 din 8 iunie 2007 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului 
social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – 
S.A.  
(PL-x 178/2007) 
 

Legea nr.153/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 388 din 8 iunie 2007 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 247/2007 ) 

Legea nr.177/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 413 din  20 iunie 2007 

10. Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre 
România şi Banca Europeană de Investiţii pentru 
Proiectul privind infrastructura municipală în 
domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la 
Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 
decembrie 2006  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 260/2007 ) 
 

la promulgare 

11. Lege  pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006  
(Pl –x 911/2006) 

Legea nr. 178 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 413   din  20 iunie 2007 



12. Lege  pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006  
(Pl –x 912/2006) 
 

Legea nr.  179 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 413  din  20 iunie 2007 

13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului 
(PL-x 141/2007) 

la promulgare 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2007 privind unele  măsuri financiar-fiscale din 
domeniul protecţiei sociale  
(PL-x 226/2007) 

Legea nr. 164  /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 414 din 20 iunie 2007 

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul programării cheltuielilor 
publice   
(PL-x 269/2007  ) 

la promulgare 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea cazierului fiscal  
(PL-x 981/2006) 

Legea nr.  91 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 264 din 19 aprilie 2007 

    B.   Domeniul  juridic: 
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative  
(Pl-x 833/2006) 

Legea nr.49/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 194 din 21 martie 2007 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională 
în materie civilă şi comercială  
PL-x 985/2006) 
(prioritate legislativă  ) 

 
 

Legea nr.44/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 174 din 13 martie 2007 



3. Lege pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 
în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
(Pl -x  39/2007) 

Legea nr.74/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 215 din 29 martie 2007 

4. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii 
(PL-x 277/2007) 

la promulgare 

5. Proiectul de Lege privind personalul Curţii 
Constituţionale 
(Pl-x 264/2007) 

la Senat 

6. Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului  

(Pl-x 392/2006/2007) 

Legea nr.129/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr.  300 din  5 mai 2007 

7. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 
(Pl-x 1/2007) 

la Senat 

8. Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile 
publice  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 600/2006/2007)   

Legea nr.109/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 300 din 5 mai 2007 

9. Lege privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie a României, prin Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat 
şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea 
Europeană  
(PL-x 186/2007) 

Legea nr.182/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 413 din 20 iunie 2007 

10. Lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni CEC - SA în vederea achiziţionării de 
autoturisme Dacia 
(PL - x 829/2006 )  

Legea nr.146/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 357 din 25 mai 2007 



11. 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii 
şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006   
(PL-x 375/2007) 

la promulgare 

12. Lege pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor 
personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 
15 mai 2003  
(PL-x 936/2006) 
 

Legea nr.87/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr.  257  din 17 aprilie 2007 

13. 
 

Proiectul de Lege privind obligaţia Guvernului de a 
prezenta semestrial rapoarte în faţa Parlamentului 
privind îndeplinirea Programului de guvernare 
(Pl-x 133/2007) 

la Senat  

14. Lege pentru aderarea României la Protocolul opţional 
la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile 
consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a 
diferendelor adoptat la Viena la 24 aprilie 1963  
(PL-x 210/2007) 
 

Legea nr.190/2007 
la Monitorul Oficial  
 

15. Lege pentru  aderarea României la Protocolul opţional 
la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile 
diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a 
diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961 
(PL-x 209/2007) 

Legea nr.192/2007 
la Monitorul Oficial  
 

16.  Lege pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice  
(PL-x 203/2007) 

Legea nr.159/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 394 din 12 iunie 2007 

17. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare 
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la 
data aderării României la Uniunea Europeană  
(PL-x 192/2007) 
 
 

Legea nr.191/2007 
la Monitorul Oficial  
 



18. Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi 
tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării 
documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea 
funciară a terenurilor agricole 
(PL-x 198/2007) 

la promulgare 

 C. Domeniul   învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport  : 
1. Lege privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei 

patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 
noiembrie 2001 (PL-x 9/2007) 

Legea nr.99/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 276 din 25 aprilie 2007  

2. Lege  pentru  modificarea şi  completarea Legii 
nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române   
(Pl -x 926/2006) 
 

Legea nr.80/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 230 din  3 aprilie 2007 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 
( Pl-x 42/2007) 

Legea nr.160/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 394 din 12 iunie 2007 

4. Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.111/1995 privind constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Depozitului legal de documente, 
indiferent de suport 
(PL-x 975/2006 ) 

la promulgare 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea  
Legii audiovizualului    nr.  504/2002  
(Pl-x 905/2006) 

la Senat 

6. Lege privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ  
(PL-x 510/2006/2007) 

Legea nr.35/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 165 din 8 martie 2007 
 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.328/2006 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 
privind cinematografia  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 118/2007) 

Legea nr.145/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 354 din 24 mai 2007 



8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale      
(prioritate legislativă) 
(PL-x 135/2007) 
 

Legea nr.143/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 351  din 23 mai 2007 

9. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia  
(PL-x 151/2007) 
 

Legea nr.174/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 406 din 18 iunie 2007 

 D. Domeniul  industrie  şi servicii : 
1. Legea serviciilor  de transport public local 

( prioritate legislativă) 
(PL-x 516/2005) 
 

Legea nr. 92 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 262 din 19 aprilie 2007 

2. Legea  Camerelor de Comerţ din România 
(PL-x 482/2006) 

la promulgare 

3. Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor  
(PL-x 124/2007) 

Legea nr. 130 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 315 din 11 mai 2007 

4. Lege  pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind 
calitatea în construcţii    
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 978/2006) 

Legea nr. 123 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 307 din 9 mai 2007 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.129/2006 privind regimul de control al 
exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare 
(PL-x 170/2007) 

Legea nr. 136 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 358 din 25 mai 2007 
 
 

6. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a 
reţelei de drumuri naţionale din România  
(PL-x 888/2006) 
 
 
 
 

Legea nr.101 /2007. 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 275 din 25 aprilie 2007 



7. Lege  pentru acceptarea unor amendamente la Anexa 
la Convenţia privind facilitarea traficului maritim 
internaţional  (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 
1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către 
Comitetul de Facilitare al Organizaţiei Maritime 
Internaţionale prin Rezoluţia  FAL.6(27) la Londra la 
9 septembrie 1999 şi Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 
10 ianuarie 2002   
(PL-x 13/2007) 

Legea nr.86 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 296 din 4 mai 2007 

8. Lege pentru aderarea României la Acordul între 
Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica 
Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele 
Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia 
Internaţională pentru Energia Atomică, cu privire la 
aplicarea articolului III, alin.1 şi alin.4 din Tratatul cu 
privire la neproliferarea armelor nucleare 
(78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles la 5 aprilie 
1973, cu amendamentele ulterioare şi la Protocolul 
adiţional la Acordul între Republica Austria, Regatul 
Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, 
Republica Federală Germania, Republica Elenă , 
Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica 
Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia 
Internaţională pentru Energia Atomică, cu privire la 
aplicarea articolului III, alin.1 şi 4 din Tratatul cu 
privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la 
Viena la 22 septembrie 1998  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 166/2007) 
 

Legea nr. 185/2007 
 la Monitorul Oficial  
 

9. Lege  pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea 
nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor 
(prioritate legislativă ) 
(PL-x 993/2006) 
 
 
 

Legea nr. 62 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 223 din 2 aprilie 2007 



 E.  Domeniul   administraţie   publică : 
1. Proiectul Legii serviciului de administrare a 

domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-
teritoriale  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 128/2007) 

la Senat 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de 
localităţi  
(PL-x 881/2006) 

Legea nr. 100 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 284 din 27 aprilie 2007 

3. Lege pentru modificarea  art.11 alin (1)  lit.b). din  
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii  
(PL-x 143/2007) 

 

Legea nr. 117 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 303 din 7 mai 2007 

4. Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor 
publici  
(PL-x 959/2006) 

Legea nr. 50 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 194 din 21 martie 2007 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente       
(prioritate legislativă) 
(PL-x 72/2007) 
 

la promulgare 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României 
( Pl-x 115/2007)  

la Senat  

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 
Guvernului     
(PL-x 300/2007) 
 

la Senat  

8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 
parlamentar  
(Pl-x 404/2007) 

la promulgare 



9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-
ul comunitar în domeniul protecţiei mediului  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 212/2007) 

Legea nr. 161 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 395 din 12 iunie 2007 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri 
(PL-x 20/2007) 

Legea nr. 76 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 215 din 29 martie 2007 
 
 

 F. Domeniul  muncă,  protecţie  socială, sindicate : 
1. Lege privind stimularea încadrării în muncă a elevilor 

şi studenţilor      
(PL-x 992/2006) 
 

Legea nr. 72 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 217 din 30 martie 2007 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor  
(prioritate legislativă ) 
(PL-x 792/2006) 
 

Legea nr. 55 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 186 din 19 martie 2007 

3. Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 
privind pensiile militare de stat  
(PL-x 74/2007)  
 

Legea nr. 90 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 242 din 11 aprilie 2007 

4. Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii    
(PL-x 818/2006)  

Legea nr. 94 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 264 din 19 aprilie 2007 

5. Lege   pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii 
de personal din sistemul justiţiei   
(prioritate legislativă ) 
(PL-x 520/2006) 
 
 

Legea nr. 45 / 2007 
Monitorul Oficial ,Partea I 
 nr. 169 din 9 martie 2007 



6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială 
(PL x 163/2007) 
 

la promulgare 

7. Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă  
(PL-x 986/2006) 

Legea nr.41/2007 
Monitorul Oficial ,Partea I 
nr. 163 din 7 martie 2007 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, 
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata 
energiei termice 
(PL-x 165/2007) 

Legea nr.116/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 303 din 7 mai 2007 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative prin care se acordă 
drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul 
cheltuielilor de personal  
(PL-x 67/2007 ) 

Legea nr.120/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 299 din 4 mai 2007 

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

Guvernului nr.70/2006 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 817/2006) 

Legea nr. 133 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 355 din 24 mai 2007 

2. Lege privind arhivarea documentelor în formă 
electronică  
(PL-x 148/2007)     
 

Legea nr. 135 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 345 din 22 mai 2007 



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

Societăţii Naţionale de  Cruce Roşie din România 
nr.139/1995  
(PL-x 124/2006/2007) 
 

Legea nr. 36 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 165 din 8 martie 2007 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.418/2004 privind statutul profesional specific al 
medicului de medicină a muncii  
(PL-x 868/2006) 

Legea nr. 48 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 194 din 21 martie 2007 

3. Lege privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Ordinului  Tehnicienilor Dentari din România  
(Pl-x  178/2006  ) 
 

Legea nr. 96 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 267 din 20 aprilie 2007 

4. Lege  privind organizarea şi funcţionarea activităţilor 
şi practicilor de medicină complementară/alternativă 
(Pl-x 39//2006) 
 

Legea nr. 118 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 305 din 8 mai 2007 

5. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al 
precursorilor de droguri  
(PL-x 193/2007 ) 
 

Legea nr.186 /2007 
 la Monitorul Oficial 
 
 

6. Lege   privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
de medicină sportivă  
(PL-x 886/2006) 

la promulgare 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului 
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi 
Medicină Preventivă din subordinea Ministerului 
Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia 
(PL-x 373/2007) 
 

la promulgare 

       I .  Domeniul  agricol,  mediul înconjurător: 
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

pomiculturii nr.348/2003  
(prioritate legislativă  ) 
(PL-x 965/2006) 

Legea nr. 60 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 212 din 28 martie 2007 



2. Lege   pentru modificarea şi completarea Legii viei şi 
vinului în sistemul  organizării comune a pieţei 
vitivinicole nr.244/2002  
(prioritate legislativă  ) 

(PL-x 18/2007  ) 

Legea nr. 83 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 243 din 11 aprilie 2007 

3. Lege  pentru aderarea României la Acordul pentru 
aplicarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite 
asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în 
legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de 
peşte anadromi şi a stocurilor de peşti mari migratori, 
adoptat la New York în 4 august 1995  
( prioritate legislativă) 
(PL-x 11/2007) 
 

Legea nr. 98 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 329 din 16 mai 2007 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea 
legumelor de câmp  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 93/2007) 
 

Legea nr. 112 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 298 din 4 mai 2007 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997   
(PL-x 152/2007) 

Legea nr.193/2007 
 la Monitorul Oficial 
 

6. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Zonei Montane  
(Pl-x 977/2006) 

Legea nr.181/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 412 din 20 iunie 2007 

7. Lege  pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.37/2006 privind reorganizarea activităţii de 
protecţie a plantelor şi carantina fitosanitară      
(PL-x 844/2006) 
 
 
 
 
 

Legea nr. 93 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 263 din 19 aprilie 2007 



8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării 
sprijinului financiar producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal, zootehnic, al  îmbunătăţirilor funciare 
şi al organizării şi sistematizării teritoriului  
(PL-x 122/2007) 
 

Legea nr.125/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 310 din 9 mai 2007 

9. Lege pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie  
(prioritate legislativă) 
(PL-x 223/2007 ) 
 
 

Legea nr.151/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 388 din 8 iunie 2007 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea 
investiţiilor în agricultură  
(PL-x 176/2007) 

Legea nr.140/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 348 din 22 mai 2007 

 J. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională : 
1. Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele 

de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
(PL-x 147/2007) 

Legea nr.157/2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 394 din 12 iunie 2007 

2. Lege   pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul  
străinilor în România  
( prioritate legislativă  ) 
(PL-x 958/2006) 
 

Legea nr. 56 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 201 din 26 martie 2007 

3. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru 
facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale  
(PL-x 967/2006) 
 
 
 
 
 
 

Legea nr. 104 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 275 din 25 aprilie 2007 



4. Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului 
privind resturile explozive de război (Protocolul V) , 
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  
(PL-x 261/2007) 

la Senat 

5. Lege  pentru ratificarea Convenţiei de cooperare 
poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la 
Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi 
dată  
(PL-x 12/2007) 

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

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea 
Comunicaţiilor  
(Pl-x 55/2007) 

la Senat  

7. Proiectul Legii securităţii naţionale a României  
(Pl-x 56/2007) 

la Senat  

8. Proiectul de Lege privind activitatea de informaţii, 
contrainformaţii şi de protecţie      
(Pl-x 57/2007) 

la Senat  

9. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii  
(Pl-x 59/2007) 

la Senat  

10. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea  
Serviciului de Informaţii  Externe  
(Pl-x 60/2007) 

la Senat  

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

Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
(PL-x 140/2007) 
 
 

Legea nr. 132 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
 nr. 323 din 15 mai 2007 



2. Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea 
serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru 
prestarea acestora  
(PL-x 917/2006 )     
                
 

Legea nr. 43 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 174 din 13 martie 2007 

 L. Domeniul economic  : 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat                
(PL-x 5/2007) 
 

Legea nr. 137 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 354 din 24 mai 2007 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză  
(PL-x 227/2007) 
 

la promulgare 

3. Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr.55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului  Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea 
sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale 
„Melana IV” – S.A. Săvineşti  
(PL-x 916/2006) 

Legea nr. 52 / 2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 192 din 20 martie 2007 

4. Lege  privind aprobarea transferului pachetului de 
acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială „ 
Horticola”-S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” 
către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 
Statului  
(PL-x  837/2006) 
 

Legea nr. 88 /2007 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr. 239 din 6 aprilie 2007 

 
 
           
 
 
 



             ANEXA nr.5 
 

 
 
 
 
 

  
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 

 

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

 
(situaţie la data de 25 iunie 2007) 

 
 
 
Cu adresa nr. 379/DRP/30.01.2007, Guvernul României a comunicat Lista 

Priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului  2007, care  
cuprinde 131 de proiecte de legi.  
 
 

Dintre acestea, 56 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape 
ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: 
(Anexă) 

 
 
 

- legi promulgate sau aflate în procedură de promulgare : 35

- proiecte de legi respinse definitiv de Parlament: 2

- proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 8

- proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 9

- proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 2
 

                                                    TOTAL                                      56 
 
 



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

 

((ssiittuuaaţţiiee  llaa  ddaattaa  ddee  2255  iiuunniiee  22000077))  
  

            II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  SSAAUU  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  DDEE  PPRROOMMUULLGGAARREE  
  

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind incluziunea 
socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006.     

Camera Deputaţilor 
PLx 903/22.11.2006 

Adoptat pe 13.12.2006 

Senat 
Adoptat pe 19.02.2007 

Legea nr. 
40/2007 

2 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi comercială.  

Senat 
Adoptat pe 14.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 985/27.12.2006 

Adoptat pe 13.02.2007 

Legea nr. 
44/2007 

3 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul 
justiţiei .  

Senat 
Adoptat pe 01.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  520/05.06.2006 

Adoptat pe 20.02.2007 

Legea nr. 
45/2007 

4 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor.   

Senat 
Adoptat pe 25.10.2006 

Camera Deputaţilor 
Plx  792/1.11.2006 

Adoptat pe 13.02.2007 

Legea nr. 
55/2007 

5 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 
privind regimul străinilor în România.  .  

Senat 
Adoptat pe 6.12.2006 

Camera Deputaţilor 
Plx  958/13.12.2006 

Adoptat pe 20.02.2007 

Legea nr. 
56/2007 

6 
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi 
combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti, la 5 octombrie 2006. .  

Camera Deputaţilor 
PLx 935/ 6.12.2006 

Adoptat pe 20.12.2006 

Senat 
Adoptat pe 26.02.2007 

Legea nr. 
57/2007 

7 Lege pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr.348/2003. . Senat 
Adoptat pe 6.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 965/18.12.2006 

Adoptat pe 27.02.2007 

Legea nr. 
60/2007 

8 Lege pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea 
conformităţii produselor, republicată.  . 

Senat 
Adoptat pe 14.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 993/20.12.2006 

Adoptat pe 27.02.2007 

Legea nr. 
62/2007 

9 
Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 între Guvernul României şi 
Comisia Comunităţilor Europene în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, 
respective, la Bruxelles la 31 octombrie 2006.   

Camera Deputaţilor 
PLx 914/ 4.12.2006 

Adoptat pe 20.12.2006 

Senat 
Adoptat pe 26.02.2007 

Legea nr. 
66/2007 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

10 Lege pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune 
a pieţei vitivinicole, nr.244/2002.  

Senat 
Adoptat pe 20.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 18/ 5.02.2007 

Adoptat pe 06.03.2007 
Legea nr. 
83/2007 

11 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea 
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara 
acestora. 

Senat 
Adoptat pe 14.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 987/27.12.2006 

Adoptat pe 06.03.2007 
Legea nr. 
84/2007 

12 Legea serviciului de transport public local.   Senat 
Adoptat pe 31.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  516/ 9.11.2005 

Adoptat pe 13.03.2007 

Legea nr. 
92/2007 

13 

Lege pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10.12.1982 în legătură cu conservarea şi 
gestionarea stocurilor de peşte aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state 
riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât şi într-un sector adiacent zonei, şi a 
stocurilor de peşti mari migratori,  adoptat la New York în 4 august 1995.   

Camera Deputaţilor 
PLx 11/ 5.02.2007 

Adoptat pe 13.03.2007 

Senat 
Adoptat pe 2.04.2007 

Legea nr. 
98/2007 

14 
Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu 
specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie adoptată la Washington la 3 martie 1973, 
care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a Părţilor, la Gaborone la 30 aprilie 1983.  

Camera Deputaţilor 
PLx 2/ 5.02.2007 

Adoptat pe 20.02.2007 

Senat 
Adoptat pe 26.03.2007 

Legea nr. 
105/2007 

15 Lege privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. 
Senat 

Reexaminată pe 
19.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 600/06/21.03.07 
Reex. pe 11.04.2007 

Legea nr. 
109/2007 

16 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi 
valorificarea legumelor de câmp.  

Senat 
Adoptat pe 22.02.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 93/28.02.2007 

Adoptat pe 11.04.2007 

Legea nr. 
112/2007 

17 Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru 
daune nucleare.  

Senat 
Adoptat pe 27.02.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  110/05.03.2007 

Adoptat pe 11.04.2007 
Legea nr. 
115/2007 

18 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.   Senat 
Adoptat pe 13.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 978/18.12.2006 

Adoptat pe 17.04.2007 

Legea nr. 
123/2007 

19 
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind serviciile 
municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006.   

Camera Deputaţilor 
PLx 8/ 5.02.2007 

Adoptat pe 20.02.2007 

Senat 
Adoptat pe 19.03.2007 

Legea nr. 
124/2007 

20 

Lege pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind 
diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea 
recuperării valorii rămase neamortizate, de către Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. 
 

Senat 
Adoptat pe 22.02.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 86/28.02.2007 

Adoptat pe 11.04.2007 

Legea nr. 
127/2007 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

21 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi ale serviciilor 
poştale.  

Senat 
Adoptat pe 1.11.2006 

Camera Deputaţilor 
Plx  817/8.11.2006 

Adoptat pe 17.04.2007 

Legea nr. 
133/2007 

22 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru 
Societatea Comercială de producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., 
filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru 
Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale.   

Senat 
Adoptat pe 8.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 134/19.03.2007 

Adoptat pe 24.04.2007 

Legea nr. 
138/2007 

23 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.  

Senat 
Adoptat pe 14.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 135/19.03.2007  
Adoptat pe 8.05.2007 

Legea nr. 
143/2007 

24 Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  
Camera Deputaţilor 
PLx  616/27.07.2006 

Adoptat pe 31.10.2006 

Senat 
Adoptat pe 9.05.2007 

Legea nr. 
144/2007 

25 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia. 

Senat 
Adoptat pe 05.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 118/07.03.2007 
Adoptat pe 8.05.2007 

Legea nr. 
145/2007 

26 Lege pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie.  

Senat 
Adoptat pe 29.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 223/10.04.2007  
Adoptat pe 8.05.2007 

Legea nr. 
151/2007 

27 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului. 

Senat 
Adoptat pe 29.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 212/10.04.2007  
Adoptat pe 8.05.2007 

Legea nr. 
161/2007 

28 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.63/1999 cu privire la 
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, 
precum si a fondurilor de cofinanţare aferente acestora.  

Senat 
Adoptat pe 11.04.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 247/16.04.2007 

Adoptat pe 22.05.2007 

Legea nr. 
177/2007 

29 
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi BIRD, pentru finanţarea 
Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 
2006.  

Camera Deputaţilor 
PLx 208/10.04.2007 

Adoptat pe 24.04.2007 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2007 

Legea nr. 
184/2007 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

30 

Lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, 
Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru 
Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 şi alin.4 din Tratatul cu privire la 
neproliferarea armelor nucleare (78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu 
amendamentele ulterioare şi la Protocolul adiţional la Acordul între Republica Austria, Regatul 
Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Republica Finlanda, Republica Federală 
Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, 
Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului 
III, alin.1 şi 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 
septembrie 1998. 

Camera Deputaţilor 
PLx 166/26.03.2007 

Adoptat pe 24.04.2007 

Senat 
Adoptat pe 21.05.2007 

Legea nr. 
185/2007 

31 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea 
şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport.  

Senat 
Adoptat pe 13.12.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 975/18.12.2006 
Adoptat pe 5.06.2007 

 

32 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.    

Senat 
Adoptat pe 12.02.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 72/ 19.02.2007 

Adoptat pe 29.05.2007 
 

33 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia 
Socială.  

Senat 
Adoptat pe 19.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 163/21.03.2007 

Adoptat pe 12.06.2007 
 

34 
Lege pentru ratificarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de 
Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei 
mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 
decembrie 2006.  

Camera Deputaţilor 
PLx 260/23.04.2007 

Adoptat pe 22.05.2007 

Senat 
Adoptat pe 13.06.2007  

35 

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente şi 
materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi 
feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 
2006.    

Camera Deputaţilor 
PLx 27/ 7.02.2007 

Adoptat pe 20.02.2007 

Senat 
Adoptat pe 18.06.2007  

                

IIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  RREESSPPIINNSSEE    DDEEFFIINNIITTIIVV    DDEE    PPAARRLLAAMMEENNTT  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informaţiei.  Senat 
Respins pe 29.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PL 444/17.09.2002 

Respins pe 6.03.2007 
 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

2 

Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Comunităţile Europene privind 
evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, semnat la Bucureşti la 27 
octombrie 2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, şi 
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 
februarie 1993.  

Camera Deputaţilor 
PLx 3/ 5.02.2007 

Respins pe 27.02.2007 

Senat 
Respins pe 21.03.2007  

  

IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  PPEE  OORRDDIINNEEAA  DDEE  ZZII    AA  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 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 

2 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică. 
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României  

Senat 
Reexaminată  pe 

12.03.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 560/06/19.03.07 Vot final 

3 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere.  

Senat 
Adoptat pe 12.02.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 69/ 19.02.2007 

Raport depus 
pe 22.06.2007 

4 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea 
personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
aceste, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei.  

Senat 
Adoptat pe 4.04.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 230/10.04.2007 

Raport depus 
pe 18.06.2007 

5 Proiect de lege pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva 
de mobilizare de către filialele C.N. "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003.  

Senat 
Adoptat pe 26.04.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 318/2.05.2007 Vot final 

6 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare 
de la bugetul de stat. 

Senat 
Adoptat pe 23.05.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 405/28.05.2007 Vot final 

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  

Camera Deputaţilor 
PLx 424/4.06.2007 

Termen constituţional: 
30.06.2007 

Senat 
- Vot final 

8 Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru 
recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă.   

Senat 
Adoptat pe 30.05.2007 

Camera 
Deputaţilor 

PLx 430/4.06.2007 

Raport depus 
pe 20.06.2007 

  



 

                IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGII  AAFFLLAATTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
            

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

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.  
- Reexaminare la cererea Preşedintelui României 

Senat 
Reexaminată pe 

3.05.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 960/2006/2007 
Retrimis ptr. raport 

suplimentar 
Termen: 26.06.2007 

 

2 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 
Termen: 4.07.2006 

 

3 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii contabilităţii nr.82/1991.  Senat 
Adoptat pe 30.05.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx 433/4.06.2007 
Termen: 25.06.2007 

 

                            

  22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru 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 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
 -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 

 

                      

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind intervenţiile active în atmosferă.  Senat 
Adoptat pe 19.10.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx 781/25.10.2006 
Retrimis ptr. raport 

suplimentar 
Termen: 08.04.2007 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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 
Termen: 8.05.2007 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
 -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 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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 

 

2 
Proiect de 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 
Termen: 10.05.2007 

 

                          

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.  
 -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 

 

  



 

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege 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 

 ptr. raport  
 

2 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 
Pe ordinea de zi  

 

                             

 
 



                                                                                                          ANEXA nr.6 

                            

 

 

Activitatea comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 

în sesiunea februarie – iunie 2007 

 

 Comisiile Camerei Deputaţilor sunt organisme de lucru, înfiinţate cu scopul 

de a pregăti documentele pentru lucrările în plen ale acesteia şi exercită control 

parlamentar, conform regulamentului Camerei Deputaţilor.  

 În sesiunea februarie – iunie 2007, la Camera Deputaţilor şi-au desfăşurat 

activitatea 17 comisii permanente ale Camerei Deputaţilor şi 5 comisii permanente 

comune cu Senatul.  

 În perioada menţionată, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

comisiile comune ale celor două Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 1055 

şedinţe, iar activitatea lor s-a finalizat în 574  rapoarte şi 890 avize. 

 Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la 

Comisiile permanente au fost depuse un număr de 2214 amendamente din care 2043 

admise şi  171 respinse. În anexele A şi B sunt prezentate, pe comisii şi pe grupuri 

parlamentare, amendamentele depuse în sesiunea februarie   – iunie 2007.  

 Comisiile permanente au exercitat în această sesiune parlamentară atribuţii de 

control asupra activităţii unor instituţii şi autorităţi publice: Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare, Agenţia Naţională de Presă ROMPRES, Societatea Română de 

Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, Autoritatea Electorală Permanentă şi Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării. 

 De asemenea, au fost  audiaţi de către comisii 22 de candidaţi pentru: 

Consiliul Naţional al Audiovizualului, Consiliul de Administraţie al Societăţii 



 

Române de Televiziune,  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi 

Curtea Constituţională. 

Comisiile permanente au audiat şi au dat avize pentru 12 candidaţi la funcţia 

de miniştrii, cu ocazia remanierii guvernamentale din luna  aprilie 2007. 

 Comisiile permanente au rezolvat un număr de 875 petiţii, scrisori şi memorii 

adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate, etc.) sau persoane fizice, cu 

privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi 

cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice competente.   

În anexa C este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente 

ale Camerei  Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară 

februarie – iunie 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. 

În conformitate cu prevederile art 72-79 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, în sesiunea februarie - iunie 2007 au funcţionat, pe lângă comisiile 

permanente, şi alte 10 comisii din care  8 comisii de anchetă (3 ale Camerei 

Deputaţilor şi 5 comune cu Senatul) şi 2 comisii speciale comune cu Senatul. Trei 

comisii de anchetă şi-au încetat activitatea, două prin depunerea şi dezbaterea 

raportului în plenul Camerei Deputaţilor, respectiv în plenul Parlamentului, iar 

cealaltă ca urmare a aplicării prevederilor art. 74 alin.(2) din Regulamentul  Camerei 

Deputaţilor, republicat.  

 

 

 

 



Total:
din care admise respinse

1 Comisia pentru politică economică... 69 59 10
2 Comisia pentru buget... 312 280 32
3 Comisia pentru industrii... 347 333 14

4 Comisia pentru agricultură... 187 183 4

5 Comisia pentru drepturile omului... 36 34 2

6 Comisia pentru administraţie publică... 120 110 10

7 Comisia pentru muncă… 185 172 13

8 Comisia pentru sănătate... 185 173 12
9 Comisia pentru învăţământ... 33 32 1

10 Comisia pentru cultură... 118 110 8

11 Comisia juridică... 452 390 62

12 Comisia pentru apărare... 51 48 3

13 Comisia pentru politică externă... 0 0 0

14 Comisia pentru tehnologia informaţiilor... 68 68 0

15 Comisia S.R.I 0 0 0

16 Comisia S.I.E. 36 36 0

17 Comisia pt.egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 15 15 0

18
Comisia permanentă a Camerei Deputaţilro şi Senatului privind
Statutul deputaţilor şi senatorilor, organizarea şi funcţionarea
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

0 0 0

19 Comisia pt.Regulament 0 0 0

2214 2043 171TOTAL

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

 în sesiunea februarie - iunie  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 februarie-iunie 2007

Administraţie; 120

Muncă; 185

Sănătate; 185

Cultură; 118

Juridică; 452

Agricultură; 187

Învăţământ; 33

Egalitate de şanse; 15

Drepturile omului; 36

S.I.E.; 36

Buget; 312

Industrii; 347

Tehnologia 
informaţiei ; 68

Apărare; 51

 Economica; 69

 



          ANEXA B 
 
 
 

AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORII ACESTORA 

(sesiunea februarie – iunie 2007 ) 
 
 
 

Nr- 
crt. Grupul  parlamentar Total Admise Respinse 

1. PSD  528 455 73 

2. PRM 17 8 9 

3. PD 241 231 10 

4. PNL 101 85 16 

5. PARTIDUL CONSERVATOR 60 60 0 

6. UDMR 36 34 2 

7. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 11 9 2 

8. DEPUTAŢI  INDEPENDENŢI 25 4 21 

9. COMISII PERMANENTE 1139 1107 32 

10. AMENDAMENTE DE LA GUVERN 56 50 6 

TOTAL 2214 2043 171 

 
 
 
 



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

 dezbătute în sesiunea februarie-iunie 2007

Comisii; 1139
Guvern; 56

UDMR; 36

Independenţi; 
25

PNL; 101

PSD; 528

PD; 241

PRM; 17

PC; 60

Minorităţi; 11

 



 
ANEXA C 

 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor în sesiunea parlamentară februarie – iunie 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 57 19 18 27 8 2 69 59 

2 Comisia pt. buget 57 106 73 123 20 0 312 280 
3 Comisia pt. industrii 57 88 62 44 19 4 347 333 
4 Comisia pt. agricultură 57 42 39 17 40 1 187 183 

5 Comisia pt. drepturile 
omului 

51 20 14 50 120 2 36 34 

6 Comisia pt. admin.publică 57 105 79 66 0 3 120 110 

7 Comisia pt. muncă 57 117 101 43 70 0 185 172 
8 Comisia pt.sănătate 57 37 18 16 118 4 185 173 

9 Comisia pt. învăţământ 57 42 29 9 62 1 33 32 
10 Comisia pt. cultură 55 36 29 13 4 10 118 110 
11 Comisia juridică 57 204 163 402 110 4 452 390 
12 Comisia pt. apărare 54 36 28 17 8 2 51 48 
13 Comisia pt. politică externă 57 2 2 26 5 11 0 0 

14 Comisia 
pt.cercet.abuzurilor    57 - - - 286 6 0 0 

15 Comisia pt. regulament 2 0 0 - 0 0 0 0 

16 Comisia pt. tehn.informaţiei 57 7 4 2 4 4 68 68 

17 Comisia pt.egalitate de 
şanse    58 3 3 35 1 5 15 15 

18 

Comisia permanentă a 
Camerei Deputaţilor şi 

Senatului privind statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

54 1 1 0 0 0 0 0 

19 Comisia pt.afaceri europene 25 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte raport 
anual de activitate 

0 
 

0 
 

20 Comisia pt. controlul SRI 45 
Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte raport 
anual de activitate 

0 
 

0 
 

21 Comisia pt. control SIE 10 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte raport 
anual de activitate    36      36 

22 Comisia revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 17 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte raport 

anual de activitate    0     0 

TOTAL 1055 722* 574* 890 875 59 2214 2043 

 
*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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Comisia are o importanţă deosebită în contextul 
integrării României la Uniunea Europeană şi al  
alinierii legislaţiei la normele europene, deoarece 
are ca obiect de activitate restructurarea economiei 
la nivel macroeconomic şi sectorial, reglementarea 
proceselor economice, realizarea de programe de 
reconstrucţie, dezvoltare şi prognoză. 
 
Comisia este formată din 23 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 19 
de iniţiative legislative,  întocmindu-se 18 rapoarte. 
De asemenea au fost întocmite 27 avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 
69 amendamente, din care 39 au fost ale 
deputaţilor, iar 30 ale comisiei.  
 
Din acestea, au fost admise un număr de 34 de 
amendamente ale deputaţilor şi 25 amendamente 
ale comisiei, iar 10 amendamente au fost respinse. 
 
Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de legi  
extrem de importante pentru realizarea procesului 
economic, care au fost promulgate: 
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea 
mărfurilor în regim duty –free şi duty-paid  

    ( Legea nr. 141/2007) 
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2007 privind măsuri pentru 
restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi 
din portofoliu Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului ( Legea nr. 142/2007) 

 

  BIROUL COMISIEI 
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 Mihai TUDOSE –PSD 
 PREŞEDINTE 

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

• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea 
capitalului social al Casei de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.(în curs de 
promulgare) 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 8 
sesizări, toate fiind soluţionate. 
 
De asemenea s-a procedat la audierea candidaţilor 
pentru funcţiile de: ministru al economiei şi 
finanţelor şi ministru al IMM-urilor, comerţului, 
turismului şi profesiilor liberale. 



Comisia are ca atribuţii discutarea  bugetului de stat 
şi execuţia bugetară,  politica financiară şi echilibrul 
monetar şi situaţia financiară a României în plan 
intern şi extern. 
 
Alcătuită din 26 de membri, comisia este formată 
din deputaţi din toate grupurile parlamentare, 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 
În sesiunea  februarie-iunie 2007 la comisia au fost 
înregistrate 106 de  iniţiative legislative pentru 
dezbatere în fond şi au fost finalizate 73 rapoarte. 
Comisia  a depus şi 123 avize. 
 
Au fost depuse un număr de 312 amendamente, din 
care 160 au fost ale deputaţilor, iar 152 ale comisiei.  
Dintre acestea, au fost admise un număr de 130 de 
amendamente ale deputaţilor şi 150 amendamente 
ale comisiei, fiind respinse 32. 
 
 
Comisia a dezbătut o serie de legi importante pentru 
realizarea procesului economic şi care sunt în curs 
de promulgare sau au fost promulgate în această 
sesiune: 
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor 
de cofinanţare aferente acestora (în curs de 
promulgare) 

• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea 
supraveghere a asigurărilor  supraveghere a 
asigurărilor ( Legea nr. 73/2007) 

 

  BIROUL COMISIEI 
 
În prezent  Comisia nu are un 
preşedinte. Până la data de 29 mai 2007 
această funcţie a fost ocupată de Mihai 
Tănăsescu, deputat PSD. 
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Vicepreşedinţi: 
Petru Călian - PC 
Săpunaru Nini - PNL 
 
Secretari: 
Baban Ştefan - PRM 
Drăguş-Radu Cătălin –PD 

• Lege pentru ratificarea Acordului de 
împrumut între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, pentru finanţarea privind 
serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 
24 iulie 2006 (Legea nr. 124/2007) 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
31 de  sesizări, 20 fiind soluţionate. 
  



Comisia se ocupă de strategii de dezvoltare a 
industriilor şi serviciilor, de dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii, şi de promovarea 
sectorului privat în contextul integrării în Uniunea 
Europeană. 
 
Comisia are în prezent 23 membri din care 20 sunt 
reprezentanţi ai  grupurilor parlamentare şi 3 deputaţi 
sunt  independenţi. 
 
Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 88 
iniţiative legislative şi au fost depuse 62 rapoarte şi 44 
avize.  
La comisie au fost depuse 347 de amendamente, din 
care au fost admise 333 şi respinse 14.  
 
Datorită caracterului predominant tehnic al obiectului 
de activitate al comisiei, mare parte din proiectele de 
legi şi propunerile legislative au aplicabilitate imediată  
în economia naţională. 
În această sesiune, comisia a examinat şi a depus 
rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri legislative, 
în vederea modificării unor legii importante pentru 
domeniul industriilor şi serviciilor, care au fost 
promulgate: 
• Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din 

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii 
produselor, republicată (Legea nr. 62/2007) 

• Legea serviciului de transport public local (Legea 
nr.92/2007) 

• Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 
2007 al Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional 

• Lege pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii (Legea nr.   123/2007) 

• Legea privind serviciul de transport public local 
(Legea nr. 516/2005) 

• Proiect de lege pentru anularea unor obligaţii de 
restituire a produselor scoase din rezerva de 
aferente perioadei 1991-2003 (PL-x 318/2007) 
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Iulian IANCU—PSD  
PREŞEDINTE 

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

 
Comisia a audiat candidaţii pentru funcţiile de: 
ministru al economiei şi finanţelor, ministru al 
IMM-urilor, turismului şi profesiilor liberale şi 
ministru al transporturilor. 
 
În cursul sesiunii parlamentare au fost primite 
22 de sesizări, iar 19 au fost soluţionate. 
  



Agricultura reprezintă un domeniu important în  
Uniunea Europeană, iar Comisia are ca obligaţie 
alinierea reglementărilor în domeniu cu cele 
comunitare. 
Comisia se ocupă de problemele specifice 
privatizării în agricultură, libera iniţiativă, 
asocierea şi arendarea în acest domeniu, 
gospodărirea fondului funciar, silvic, îmbunătăţiri 
funciare, etc. 
 
Comisia este formată din 27 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 42  
iniţiative legislative, finalizate fiind 39 de rapoarte.  
În această sesiune au fost finalizate 17 avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 
187 de amendamente, din care 157 au fost ale 
deputaţilor, iar 30 ale comisiei.  
 
Au fost admise un număr de 153 de amendamente 
ale deputaţilor şi toate amendamentele comisiei, 
fiind respinse 4 amendamente ale deputaţilor. 
 
Au fost adoptate şi promulgate în această sesiune: 
• Legea pentru modificarea  şi completarea Legii 

viei şi vinului în sistemul organizării comune a 
pieţei vitivinicole, nr. 244/2002 (Legea nr. 
83/2007) 

• Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 218/2005 privind 
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin 
preluarea riscului de către fondurile de 
garantare (Legea nr. 155/2007) 
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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 
Domnul deputat Dumitriu Dragoş 
Petre(PC) - a ocupat funcţia de secretar 
până la data de 20 iunie 2007. 

  
• Legea privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare, care se 
acordă în agricultură începând cu anul 2007, 
şi pentru modificarea art.2 din Legea 
nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură (Legea 
nr.139/2007) 

• Legea privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.127/2006 pentr 
modificarea şi completarea Legii nr.231/2005 
privind stimularea investiţiilor în agricultură 
(Legea nr. 140/2007) 

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
49 de sesizări, 40 fiind soluţionate. 



Drepturile omului şi ale cetăţeanului, problemele 
minorităţilor, libertatea de conştiinţă, libertatea de 
exprimare, probleme legate de cultele religioase, 
toate acestea sunt domenii ale vieţii sociale care 
reprezintă obiectul de activitate al comisiei 
parlamentare, care vizează şi alinierea legislaţiei în 
aceste domenii la normele europene. 
 
Comisia are în componenţă 16 membri, 
parlamentari ai grupurilor parlamentare şi 
parlamentari independenţi. 
 
Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 20 
de  iniţiative legislative. S-au întocmit 14 rapoarte şi 
50 de avize. 
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost 
depuse un număr de 36 de amendamente, din care 
10 au fost ale deputaţilor, iar 26 ale comisiei.  
 
Din acestea, au fost admise toate amendamentele 
comisiei  şi un număr de 8 de amendamente ale 
deputaţilor, 2 dintre amendamente fiind respinse.  
 
În sesiunea februarie—iunie 2007, printre 
iniţiativele legislative examinate de comisie sunt de 
menţionat: 
• Proiect de Lege privind statutul majorităţii 

cetăţenilor de naţionalitate română (PL-x nr. 
51/2007) 

• Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei 
Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare 
adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (PL-x 
nr. 179/2007) 

• Propunere legislativă privind reglementarea 
regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în 
folosinţa unităţilor de cult (Pl-x nr.370/2007) 
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Nicolae PĂUN - Minorităţi 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Sasu Ion -PSD 
Varga Attila - UDMR 
 
Secretar: 
Buciuta Ştefan –Minorităţi 

Comisia a audiat candidaţii propuşi pentru 
funcţia de judecător la CEDO, precum şi pentru 
funcţia de membru în Colegiul Director al 
CNCD. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
138 de sesizări, din care au fost soluţionate 120. 



Comisia de administraţie publică are ca domenii de 
activitate reglementări privind: autonomia locală, 
organizarea administrativ-teritorială, reforme 
administrative, statutul funcţionarului public, 
sisteme ecologice şi de echilibru ecologic, 
gospodărirea apelor şi amenajarea teritoriului etc. 
 
Componenţa comisiei este formată din 28 de 
membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare la 
care se adaugă un parlamentar independent. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 105  
iniţiative legislative. Au fost depuse 79 rapoarte şi 
66 avize.  
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor 
legislative au fost depuse un număr de 120 de 
amendamente, din care 110 au fost admise  şi 10 
respinse. 
 
Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru 
proiecte de legi şi propuneri legislative în vederea 
modificării şi completării unor legi importante 
pentru reforma administraţiei din România, care au 
fost promulgate în această sesiune : 
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei 
mediului (Legea nr 161/2007) 

• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor (Legea nr. 55/2007) 

• Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente - la promulgare 
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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 condiţiile integrării în Uniunea Europeană, 
Comisia dezbate şi propune plenului Camerei 
Deputaţilor reglementări ce vizează raporturile 
individuale şi colective de muncă, statutul juridic 
al sindicatelor şi organizaţiilor patronale şi orice 
alte proiecte ce au ca obiect problematica muncii. 
 
Alcătuită din 19 de membri ce reprezintă toate 
grupurile parlamentare, inclusiv parlamentari 
independenţi, în sesiunea parlamentară februarie-
iunie 2007 comisia a fost sesizată în fond cu un 
număr de 117 de iniţiative legislative, întocmindu-
se 101 de rapoarte. 
De asemenea au fost finalizate  43 de avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 
185 amendamente ale comisiei,  fiind admise un 
număr de 172 de amendamente şi repinse 13 
amendamente. 
 
Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru 
iniţiativele legislative care au fost înscrise pe 
ordinea de zi, următoarele fiind promulgate în 
sesiunea aceasta: 
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art.3 
din Legea nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă (Legea nr 154/2007) 

• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative prin care se 
acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri 
în domeniul cheltuielilor de personal  

     (Legea nr. 67/2007) 
• Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003- Codul Muncii 
(Legea nr. 94/2007) 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a guvernului nr. 130/2006 privind  
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Gheorghe BARBU - PD 
PREŞEDINTE 

 
Până  la data de 1 mai 2007 funcţia 
de preşedinte a fost ocupată de Duţu 
Stelian, deputat PD 
 
Vicepreşedinţi: 
Mînzînă Ion - PRM 
Sârbu Marian - PSD 
 
Secretar: 
Kerekes Karoly - UDMR 
Todoran Pavel - PSD 
 

Inspecţia Socială (PL-x nr. 163/2007) - la 
Secretarul General al Camerei Deputaţilor. 
Sunt încă în procedură legislativă mai multe 
iniţiativele legislative printre care: 
• Propunere legislativă pentru modificardea şi 

completarea Legii securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 319 din 14 iulie 2006 (Pl-x nr. 
239/2007) - pe ordinea de zi a plenului 
Camerei Deputaţilor 

• Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap (PL-x 388/2007) - la 
comisii 

Comisia  a primit 82  de sesizări şi a soluţionat 70 
dintre acestea. 
  



 Comisia de sănătate  are ca obiect de activitate 
domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi al 
asistenţei sanitare şi organizarea sistemului 
sanitar în contextul integrării în Uniunea 
Europeană. 
 
Comisia este formată din 16 membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare şi 
cuprinde inclusiv parlamentari independenţi. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 
37 iniţiative legislative. S-au finalizat 18 
rapoarte şi 16 avize.  
 
Au fost depuse un număr de 185 amendamente, 
din care 169 ale comisiei şi 16 ale deputaţilor, 
fiind admise 173 de amendamente, 12 dintre ele 
fiind respinse. 
 
Au fost promulgate următoarele legi dezbătute 
de către comisie: 
 
• Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 175/2005 pentru 
modificarea  unor acte normative care 
reglementează activitatea în domeniul sanitar 
(Legea nr. 89/2007) 

• Lege privind organizarea şi funcţionarea 
activităţilor şi practicilor de medicină 
complementară/alternativă (Legea nr. 
118/2007) 

• Lege privind exercitarea profesiei de 
tehnician dentar, precum şi înfiinţarea şi 
organizarea Colegiului Tehnicienilor Dentari 
din România (Legea nr. 96/2007) 
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      Mircea IFRIM - PRM 
    PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Brînzan Ovidiu - PSD 
Movilă Petru - PD 
 
Secretari: 
Diaconescu Renică - PC 
Luchian Ion - PNL 
Până la data de 6 februarie 2007 
funcţia de secretar  al Comisiei a fost 
deţinută de Paveliu Marian Sorin, 
deputat independent  

În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
121 sesizări, din care 118 au fost soluţionate. 
 
Comisia a realizat audieri privind modul de 
finanţare pentru cercetarea Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar. 



Învăţământul de toate formele şi gradele sale, 
cercetarea ştiinţifică şi activitatea ştiinţifică, 
precum şi protecţia proprietăţii intelectuale 
constituie obiectul de activitate al  Comisiei de 
învăţământ. De asemenea, comisia are ca 
domeniu de activitate şi problemele tineretului şi  
ale sportului. 
 
Comisia cuprinde 25 de membri, care reprezintă 
toate grupurile parlamentare  
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 
42 de iniţiative legislative. 
Au fost întocmite întocmite 29 de rapoarte şi 9 
avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative au fost depuse un număr 
de 33 de amendamente, din care 7 au fost ale 
deputaţilor, iar 26 ale comisiei.  
 
Din acestea, au fost admise un număr de 6 de 
amendamente ale deputaţilor şi 26 amendamente 
ale comisiei, un amendament fiind respins. 
 
Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de 
iniţiative legislative extrem de importante pentru 
învăţământul românesc: 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru 
modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995  
(PL-x nr. 394/2007) 

• Propunere legislativă de modificare şi 
completare a Legii nr.  128/1997 privind 
Statutul personalului didactic (Pl-x nr. 
263/2007) 

• Propunere legislativă privind susţinerea 
învăţământului preşcolar (Pl-x 211/2007) 
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Lia Olguţa VASILESCU - PRM 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Andea Petru - PSD 
Asztalos Ferenc - UDMR 
 
Secretari: 
Bănicioiu Nicolae - PSD 
Radan Mihai - Minorităţi 
 

Au fost promulgate următoarele legi: 
• Legea privind creşterea siguranţei în  

unităţile de învăţământ (Legea nr. 35/2007) 
• Legea privind stimularea încadrării în muncă 

a elevilor şi studenţilor (Legea nr. 72/2007) 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
69 de sesizări, 62 fiind soluţionate. 



Sloganul Uniunii Europene este “Uniţi prin diversi-
tate”, iar diversitatea o reprezintă cultura. 
În condiţiile integrării,  instituţiile de artă şi cultură, 
patrimoniul cultural naţional, acitivtatea presei şi a 
celorlalte mijloace de informare în masă constituie 
subiecte de discuţie şi reglementare în cadrul Co-
misiei pentru cultură, în vederea protejării şi susţin-
erii acestora, prin adoptarea actelor normative  ale 
Parlamentului. 
 
Membrii care alcătuiesc această comisie sunt în 
număr de 19 şi reprezintă toate grupurile 
parlamentare. De asemenea din cadrul lor face parte 
şi un deputat independent.  
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 36 
iniţiative legislative, fiind întocmite 29  rapoarte. 
Au fost, de asemenea,  depuse 13 avize. 
 
Deputaţii şi comisia au  depus un număr de 118 
amendamente, din care 110 au fost admise, iar 8 au 
fost respinse. 
 
 Au fost examinate de către comisie şi s-au depus 
rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri 
legislative, în vederea completării şi  modificării 
unor legi importante, unele dintre acestea fiind 
promulgate în această sesiune: 
• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale ( Legea nr. 143/2007) 

• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, precum şi pentru modificarea şi  
completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia ( Legea nr.145/2007) 
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Cătălin MICULA -  PNL 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Nassar Rodica - PSD 
Străchinaru Petre - PD 
 
Secretari: 
Avram Dumitru - PRM 
Marton Arpad-Francisc - UDMR 
 

   
• Legea pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea 
şi funcţionarea Depozitului legal de 
documente, indiferent de suport -  în proces de 
promulgare. 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
7 sesizări, 4 fiind soluţionate. 
 
De asemenea au fost organizate 10 audieri legate 
activitatea SRTV, SRR, CNA şi  ROMPRESS şi 
acţiuni de control cu privire la pierderea 
drepturilor de difuzare a SRTV a meciurilor de 
fotbal din Liga I, modul de cheltuire al banilor 
publici şi nedifuzarea unui drept la replică. 



Comisia are ca domenii de activitate discutarea şi  
adoptarea de propuneri în domeniul juridic, al 
constituţionalităţii proiectelor de legi şi a 
propuner i lor  legis la t ive ,  d isc ip l ine i , 
incompatibilităţilor şi imunităţilor parlamentare. 
  
Compusă din 28 de membri ce reprezintă toate 
grupurile parlamentare, activitatea comisiei s-a 
constituit din dezbaterea pe fond a unui număr de 
204 iniţiative legislative.  
Au fost întocmite 163 rapoarte şi 402 avize. 
  
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative au fost depuse un număr 
de 452 amendamente, din care 390 au fost 
admise, iar 62 respinse.  
 
În această sesiune au fost promulgate o serie de 
legi ale căror rapoarte au fost întocmite de către 
Comisia juridică, spre exemplu: 
• Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.189/2003 privind asistenţa judiciară 
internaţională în materie civilă şi comercială 
(Legea nr. 44/2007) 

• Lege privind reutilizarea informaţiilor din 
instituţiile publice (Legea nr. 109/2007) 

• Lege privind arhivarea documnetelor  în formă 
electronică (Legea nr. 135/2007) 

• Lege pentru modificarea şi completarea Legii  
pentru prevenirea descoperirea  şi sancţionarea 
faptelor de corupţie nr. 78/2000 (Legea nr. 
69/2007) 

 
Printre iniţiativele legislative aflate încă în 
procedură legislativă, dar care au primit raportul 
Comisiei juridice sunt: 
• Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 

182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate (PL-x 920/2006) 
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       Sergiu ANDON - PC 
     PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Iordache Florin - PSD 
Timiş Ioan - PNL 
 
Secretari: 
Băeşu George - PSD 
Jipa Florina Ruxandra - PRM 
 

• Proiect de Lege privind obligaţia statului de a 
asigura locuinţă pentru persoanele care locuiesc 
într-un imobil naţionalizat care se retrocedează 
foştilor proprietari (PL-x nr. 259/2007) 

• Propunere legislativă privind statutul 
majorităţii cetăţenilor de naţionalitate română 
(Pl-x nr. 51/2007) 

 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
196 sesizări, 110 fiind soluţionate. 
 
Au avut loc 4 audieri privind candidaţii pentru: 
Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului şi candidatul pentru funcţia de 
ministru al justiţiei. 



Problemele privind apărarea, ordinea publică şi 
siguranţa naţională constituie domeniul de activitate 
al Comisiei de apărare care în contextul aderării la 
NATO şi UE trebuie să discute şi să propună  spre 
adoptare propuneri în conformitate cu tratatele 
semnate de ţara noastră. 
  
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 36 de 
iniţiative legislative şi a întocmit  28 de rapoarte. 
Au fost finalizate 17 avize. 
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost 
depuse un număr de 51 amendamente, din care 47 
au fost ale deputaţilor,  4 ale comisiei. 
 
Au fost admise un număr de 44 de amendamente ale 
deputaţilor, 4 amendamente ale comisiei, iar 3 
amendamente ale deputaţilor au fost respinse. 
 
 
Au fost promulgate în această sesiune mai multe 
legi asupra cărora comisia de apărare a exprimat 
punctul său de vedere prin emiterea de rapoarte: 
• Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 
privind regimul străinilor în România (Legea nr. 
56/2007) 

• Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 
(Legea nr. 158/2007) 

• Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  
     a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri     

pentru facilitarea cooperării internaţionale 
(Legea nr. 104/2007) 
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 Costică CANACHEU - PD 
PREŞEDINTE 

 
Până la data de 20 martie 2007 
preşedinte a fost Mihai Stănişoară, 
deputat PD 
 
Vicepreşedinţi: 
Săniuţă Marian Florian - PSD 
Tudor Marcu - PRM 
 
Secretari: 
Hellvig Eduard Paul - PC 
Scutaru Adrian George - PNL 

Printre iniţiativele legislative care au fost adoptate 
de Camera Deputaţilor şi care se află în procedură 
legislativă la Senat pot  fi enumerate: 
• Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 550/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române (Pl-x nr. 64/2007) 

• Propunere legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare 

    (Pl-x nr. 65/2007) 
 
Pe parcursul  sesiunii parlamentare, comisia a 
primit 12 sesizări, 8 fiind soluţionate. 



Problemele şi programele de politică externă ale 
României, dialogul bilateral cu comisiile similare 
ale parlamentelor altor state şi ale organismelor 
parlamentare internaţionale, avizarea tratatelor, 
convenţiilor şi altor instrumente internaţionale la 
care aderă Romînia, precum şi audierea 
persoanelor propuse a fi ambasador în străinătate, 
toate acestea formează obiectul de activitate a 
Comisiei de politică externă. 
 
Comisia este formată din  23 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 2 de 
iniţiative legislative. 
Au fost întocmite 2 rapoarte şi 26 avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării 
iniţiativelor legislative nu au fost depuse 
amendamente.  
 
Comisia a examinat în această sesiune mai multe   
proiecte de legi şi propuneri legislative: 
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Departamentului pentru Afaceri Europene (PL-x 
nr. 6/2007) 

• Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate (PL-x nr. 140/2007) 

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria privind controlul în comun al trecerii 
frontierei, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 
2006 (PL-x nr. 262/2007) 

 

 

       BIROUL COMISIEI 
 

       COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

                                                                         
RAPOARTE 

DEPUSE 

2 

Palatul Parlamentului , Corp B2, Etaj 1 
Telefon: +4021-316.03.53    Fax: +4021-312.27.78    Email: cp13@cdep.ro 

AVIZE 
DEPUSE 

26 
 

ŞEDINŢE 

57 
 

DURATA 

 332 h 

Ştefan GLĂVAN – PC 
PREŞEDINTE 

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

Au fost audiaţi un număr de 11 candidaţi pentru 
postul de ambasador al României în străinătate, 
precum şi candidatul pentru funcţia de ministru al 
afacerilor externe, cu ocazia remanierii 
guvernamentale din luna aprilie 2007. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 
5 sesizări, toate fiind soluţionate. 



Comisia se ocupă de examinarea petiţiilor 
primite şi de cercetarea abuzurilor semnalate 
prin aceste petiţii şi de efectuarea unor anchete 
asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care 
Camera dispune aceasta ca urmare a prezentării 
unei cereri în faţa Camerei Deputaţilor, conform 
regulamentului. 
  
Alcătuită din 13 membri,  comisia curpinde 
deputaţi din toate grupurile parlamentare,  
inclusiv parlamentari independenţi. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 au 
fost înregistrate un număr de 532 sesizări, din 
care au fost soluţionate 286 şi un număr de 246 
sunt în curs de soluţionare.  
 
Camera Deputaţilor a aprobat solicitarea 
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei 
şi pentru petiţii de înfiinţare a unei  Subcomisii 
de anchetă parlamentară privind retrocedarea 
Castelului Bran şi a procedurii de scoatere a 
acestuia la vânzare. 
În cadrul şedinţelor  acestei subcomisii au fost 
efectuate 6 audieri. 
 
În cursul sesiunii parlamentare, au fost asigurate 
92 de audienţe, Comisia desfăşurînd cercetări şi 
investigaţii, procedînd şi la 8 deplasări în 
teritoriu. 
 
Comisia prezintă Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor rapoarte de activitate la sfârşitul 
fiecărei sesiuni parlamentare. Raportul de 
activitate pentru a doua sesiune parlamentară 
ordinară a anului 2006 a fost dezbătut şi aprobat 
în plenul Camerei Deputaţilor în cursul lunii 
martie 2007. 

 

               BIROUL COMISIEI 
 

       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 

 

 

SESIZĂRI 

532 
 

AUDIENŢE 

92 



Interpretarea regulamentului, evidenţa şi 
regularitatea cutumelor parlamentare, elaborarea şi 
prezentarea de propuneri Biroului permanent 
pentru modificarea regulamentului, studierea şi 
informarea operativă a Camerei şi a Biroului 
permanent despre procedurile parlamentare din alte 
state sau alte adunări parlamentare paneuropene 
constituie domeniul de activitate al acestei 
Comisii. 
 
Comisia este formată din  6 membri, câte un 
reprezentant din fiecare grup parlamentar şi nu  
este sesizată cu iniţiative legislative, neavînd  
atribuţii în desfăşurarea unor activităţi de control 
parlamentar. 
  
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia şi-a desfăşurat activitatea pe următoarele 
obiective: 
- elaborarea unui proiect de Hotărâre privind 
modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor 
- avizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a subcomisiei de anchetă parlamentară 
pentru cercetarea legalităţii retrocedării Castelului 
Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare.  
-  întocmirea Notei  privind constituţionalitatea 
numirii secretarului general de către Camera 
Deputaţilor 
- interpretarea  art. 68 din Regulamentul Camerei 
deputaţilor ca urmare a sesizării Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială a Camerei 
- înaintarea unui punct de vedere privind procedura 
de depundere în scris a declaraţiilor politice ale 
deputaţilor 
- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a 
Proiectului de Hotărâre a Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor pentru aprobarea 
Regulamentului de  constituire a Comisiei de  
 
 

 

    BIROUL COMISIEI 
 

       COMISIA PENTRU REGULAMENT 
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   Ioan BIVOLARU - PSD 
    PREŞEDINTE 

 
Până la data de 6 februarie 2007 
funcţia de vicepreşedinte a fost 
ocupată de  Iustian Mircea Teodor, 
deputat independent. În prezent 
funcţia e vacantă. 
 
Secretari: 
Buda Daniel - PD 
Vasilescu Lia Olguţa - PRM 

disciplină, componenţa, atribuţiile şi procedura de 
lucru a acesteia. 
- elaborarea unui punct de vedere referitor la solici-
tarea Comisiei pentru sănătate şi familie privind 
modificarea şi completarea prevederilor art. 44 
alin.(2) din Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţi-
lor nr. 12/2006 pentru aprobarea regulamentului 
intern si al funcţionarilor publici parlamentari din 
serviciile Camerei Deputaţilor. 



 
Comisia are ca domeniu de activitate tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, alinierea la 
reglementările şi standardele internaţionale din 
domeniu, proprietatea intelectuală. 
 
Comisia este alătuită din  16 membri, 15 deputaţi ce 
reprezintă grupurile parlamentare şi un deputat 
independent. 
 
În sesiunea parlamentară februarie - iunie 2007 
comisia a fost sesizată cu un număr de 7 iniţiative 
legislative. Au fost întocmite 4 rapoarte şi 2 avize. 
 
Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost 
depuse un număr de 68 amendamente, din care 22 au 
fost ale deputaţilor,  46 ale comisiei, toate admise. 
 
În data de 29.06.2006 în cadrul acestei comisii s-a 
înfiinţat Subcomisia pentru spaţiu, formată din 5 
deputaţi. 
 
Printre iniţiativele legislative care au fost dezbătute 
de către comisie în această sesiune pot  fi enumerate 
câteva, din care unele au devenit legi: 
• Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale 
(Legea nr. 133/2007) 

• Lege privind arhivarea documentelor în formă 
electronică (Legea nr. 135/2007) 

• Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
111/1995 privind constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Depozitului legal de documente, 
indiferent de suport (PL-x nr. 975/2006) - aflat la 
promulgare 

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  

 

 

    BIROUL COMISIEI 
 

       COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA  
     INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

                                                                         
RAPOARTE 

DEPUSE 
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Varujan PAMBUCCIAN - MINORITĂŢI 
PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinţi: 
Buzea Cristian Valeriu - PRM 
Nica Dan - PSD 
 
Secretar: 
Ungureanu Valeriu Alexandru- PSD 
 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date(Pl-x nr. 76/2007) 
  
Au avut loc pe parcursul sesiunii parlamentare un 
număr de 4 audieri cu privire la SC Romtelecom 
SA, SC Vodafone SA, CN Poşta Română şi 
Primăria Municipiului Bucureşti (reţeaua 
metropolitană). 
 
În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 4 
sesizări, toate fiind soluţionate. 



Comisia urmăreşte aplicarea prevederilor referitoare 
la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de 
România şi eliminarea oricăror forme de 
discriminare după criteriul sexual, precum şi 
îmbunătăţirea condiţiei femeii în  societate. 
 
Comisia este alcătuită din  11 membri  reprezentanţi 
ai grupurile parlamentare şi parlamentari 
independenţi. 
 
În sesiunea parlamentară februarie-iunie 2007 
comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 3 
iniţiative legislative,   fiind finalizate 3 rapoarte.  
De asemenea au fost întocmite  35 de avize. 
 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor 
legislative au fost depuse şi admise 15 
amendamente, toate fiind ale deputaţilor. 
 
 
Cele mai importante iniţiative legislative dezbătute 
de către comisie în această sesiune au fost: 
• Propunere legislativă privind discriminarea 

raporturilor de gen în spoturile publicitare  
     ( Pl-x nr. 956/2006) 
• Propunere legislativă privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale  

    ( Pl-x nr. 101/2007) 
• Propunere legislativă privind statutul majorităţii 

cetăţenilor de naţionalitate română (Pl-x nr. 
51/2007) 

 
Comisia a întregistrat o serie de audieri privind: 
• Agenţia Naţională de Egalitate de Şanse; 
• Instituţia Avocatul Poporului; 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Drep-

turilor Copilului; 
 

 

    BIROUL COMISIEI 
 

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

 
Vicepreşedinţi: 
Ardelean Cornelia - PC 
Firczak Gheorghe - Minorităţi 
 
Secretari: 
Buzatu Dan Horaţiu - Independent 
Rus Ioan Aurel - PRM 
 

• Consiliul Naţional pentru Combaterea Dis-
criminării; 

• Candidat la funcţia de ministru al muncii, 
familiei şi egalităţii de şanse 

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



Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Parlamentului  nr. 12 din 10 mai 2006. 
 
Comisia este constituită din 12 membri din care 7 depu-
taţi şi 5 senatori şi are atribuţii strict şi expres reglemen-
tate, astfel: 
- aplicarea unitară şi corectă a prevederilor statutare; 
- corelarea prevederilor din Legea nr. 96/2006 privind 
statutul deputaţilor şi senatorilor cu regulamentele celor 
două Camere ale Parlamentului; 
- revizuirea şi elaborarea noului regulament al şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
- elaborarea de studii, programe şi efectuarea de schim-
buri cu comisii ale parlamentelor din alte state cu tradi-
ţie democratică; 
- dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, 
comunicare şi armonizare între activitatea europarla-
mentarilor români şi membrii Camerei Deputaţilor şi 
Senatului; 
- elaborarea, dezvoltarea şi derularea unor programe de 
pregătire pentru personalul comisiilor permanente şi al 
grupurilor parlamentare. 
 
 Comisia a întocmit proiectul de Hotărâre a Birourilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
modificarea Normelor privind modul de aplicare a 
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor prevăzute 
de Legea nr.96/2006 privind statului deputaţilor şi sena-
torilor. 
 
 
 

 

      BIROUL COMISIEI 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

                      COMISIA PERMANENTĂ  
             A   CAMEREI  DEPUTAŢILOR  ŞI SENATULUI PRIVIND 

          STATUTUL  DEPUTAŢILOR  ŞI AL SENATORILOR,  
                ORGANIZAREA FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE  

                   ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
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Titu Nicolae GHEORGHIOF -  deputat PNL 
PREŞEDINTE 

 
    Vicepreşedinte: 
    Dumitrescu Cristian Sorin - deputat PSD 
 
    Secretar: 
    Kerekes Karoly -  deputat UDMR 
 



Comisia reprezintă Parlamentul României în 
relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile legii şi 
ale regulamentelor celor două Camere ale 
Parlamentului, participă la dezbaterile privind 
viitorul construcţiei europene şi urmăreşte 
îndeplinirea de către România a prevederilor 
Tratatului de Aderare a României la Uniunea 
Europeană, în limita competenţelor sale. 
 
Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului 
României s-a constituit la 1 ianuarie 2007 prin 
transformarea Comisiei pentru Integrare Europeană 
a cărei activitate a încetat odată cu aderarea 
României la Uniunea Europeană. 
 
Ea îşi exercită mandatul pe durata valabilităţii 
Tratatului de aderare a României şi Republicii 
Bulgaria la Uniunea Europeană. 
 
Comisia este formată din 35 de membri ce 
reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 
Au fost efectuate un număr de 8 audieri organizate 
sub forma unor sesiuni de informare pentru 
stabilirea poziţiilor de negociere ale României în 
Consiliul UE sau de evaluare a participării 
României la Consiliul European din 8-9 martie 
2007. 
 
De asemenea  au fost analizate concluziile 
Consiliului European din 8-9 martie 2007 şi 
Strategia anuală pentru anul 2008 a Comisiei 
Europene, privind politicile Uniunii Europene. 
 
 

 

    BIROUL COMISIEI 
 

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

 
Vicepreşedinţi: 
Iacob Ridzi Monica Maria  - deputat PD- până 
la data de 20 iunie 2007 
Pascu Bogdan - deputat PC 
 
Secretari: 
Dobre Traian - deputat PNL 
Puşcaş Vasile - deputat PSD 
 



Constituită dintr-un număr de 9 membri,  din care 5 
deputaţi şi 4 senatori, Comisia are atribuţii specifice 
şi prin urmare nu este sesizată în fond cu proiecte de 
legi şi cu propuneri legislative, excepţie făcând avi-
zarea Legii bugetului de stat, când se pronunţă asupra 
bugetului Serviciului Român de Informaţii.  
 
Comisia a realizat un număr de 6 avize pentru cele 5 
iniţiative legislative cu care a fost sesizată. Nu au 
fost depuse amendamente. 
 
Au fost realizate 15 audieri şi au fost efectuate 10 
acţiuni de control. 
 
S-au înregistrat 32 de memorii, din care 29 au fost 
soluţionate. 
 
Comisia depune anual un raport de activitate ce se 
dezbate de plenul celor două Camere ale Parlamentu-
lui, în şedinţă comună. 

 

     BIROUL COMISIEI 
   

       COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI     
            DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU EXERCITAREA 

           CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI 
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          Radu STROE -  senator PNL 
                      PREŞEDINTE 

 
Vicepreşedinte: 
Verestoy Attila - senator UDMR 
 
Secretar: 
Stan Ion - deputat PSD 
 

 MEMORII 
REZOLVATE 

29 



Constituită dintr-un număr de 5 membri din care 3 
deputaţi şi 2 senatori, Comisia are atribuţii specifice şi 
prin urmare nu este sesizată în fond cu proiecte de legi 
şi cu propuneri legislative, excepţie făcând avizarea 
Legii bugetului de stat, când se pronunţă asupra bugetu-
lui Serviciului  de Informaţii Externe.   
 
Comisia a avizat următoarele proiecte de legi: 
• Proiect de lege privind securitatea naţională a 

României 
• Proiect de lege privind activitatea de informaţii, 

contrainformaţii şi de protecţie 
• Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Interceptarea Comunicaţiilor 

• Proiect de lege pentru organizarea şi funcţionarea  
Serviciului Român de Informaţii 

• Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Informaţii Externe 

 
În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor 
legislative au fost depuse un număr de 36 
amendamente, toate admise, din care 14 au fost ale 
deputaţilor, iar 22 ale comisiei.  
 
De asemenea au fost realizate 5 audieri şi 9 activităţi de 
control parlamentar. Comisia a fost sesizată cu un nu-
măr de 6 memorii din care 5 au fost soluţionate. 
 
În actuala sesiune, Comisia a editat, tipărit şi distribuit 
volumul special al Conferinţei comisiilor parlamentare 
de control a acitivtăţilor serviciilor de informaţii şi de 
securitate din cadrul Uniunii Europene, organizate la 
Palatul Parlamentului în octombrie 2006. 
 
Comisia depune anual un raport de activitate ce se dez-
bate de plenul celor două Camere ale Parlamentului, în 
şedinţă comună. 

 

        BIROUL COMISIEI 
 
 
 
 
 
 

 
          Cezar PREDA  -deputat PD 
         PREŞEDINTE 
 
 
Până la data de 22 mai 2007 
funcţia de preşedinte a fost 
ocupată de Raicu Romeo Marius, 
deputat PD.  

        
 

 
 
 
 
 

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

ASUPRA SERVICIULUI DE INFORMAŢII EXTERNE 
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Vicepreşedinte: 
Niţă Constantin -  deputat PSD 
 
Secretar: 
Buruiană Aprodu Daniela -  deputat PRM 
 

AUDIERI 
5 

MEMORII 
REZOLVATE 

5 



Obiectul de activitate al Comisiei este în conformi-
tate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004-legea re-
cunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din de-
cembrie 1989, care prevede că această comisie 
avizează propunerile Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
privind preschimbarea certificatelor de revolu-
ţionar, soluţionează contestaţiile şi avizează pro-
punerile legislative ce se referă la evenimentele din 
decembrie 1989.  
 
Această comisie este  constituită dintr-un număr de 
11 membri din care 6 deputaţi şi 5 senatori. 
 
În această sesiunea parlamentară,  au fost exami-
nate 3 iniţiative legislative asupra cărora comisia a 
depus avize, cele mai importante fiind: 
• Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 132/2006 pentru proro-
garea şi modificarea unor termene prevîăzute în 
Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptă-
torii care au contribuit la victorie Revoluţiei 
române din decembrie 1989, nr. 341/2004 (PL-x 
nr. 177/2007) 

•  Propunere legislativă pentru modificarea şi   
completarea Legii nr.347/2006 privind 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 341/2004(Pl-x nr. 335/2007) 

• Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din 
Legea nr.93/1997 privind declararea ca erou-
martir a lui Liviu Cornel Babeş nr. 341/2004 
(PL-x nr 324/2007) 

 
 
 
 

 

     BIROUL COMISIEI 
 

       COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR  
DIN  DECEMBRIE 1989 

                                                                         
MEMORII 

REZOLVATE 
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Vasile Emilian CUTEAN-  deputat PSD 
PREŞEDINTE 

 
 

Până la data de 1 martie 2007 
vicepreşedinte a fost Dumitru 
Constantin, senator PSD 
 
Vicepreşedinte: 
Lupoi Mihail - senator PNL 
 
Secretar: 
Mircovici Niculae - deputat Minorităţi 
 

Au fost înregistrate 412 sesizări în această sesi-
une şi au fost soluţionate 400 dintre acestea. 
De asemenea au avut loc 4 audieri în plenul co-
misiei. 
 
Au fost acordate  1038 de avize în vederea pre-
schimbării certificatului de revoluţionar. 
 
 



 

Comisii speciale şi de anchetă 

Comisiile de anchetă ale Camerei Deputaţilor: 

1. Comisia de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii 

Ministerului Economiei şi Comerţului – a fost înfiinţată la 06.12.2006, fiind 

condusă de către domnul deputat Iancu Iulian (PSD). Comisia şi-a încetat activitatea 

în conformitate cu prevederile art 74 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

2. Comisia de anchetă cu privire la cercetarea legalităţii retrocedării 

Castelului Bran şi a procedurii de scoatere în vânzare a acestuia –  a fost 

înfiinţată prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 6/20.02.2007 şi a fost constituită 

din 5 membri, conform configuraţiei politice iniţiale a Camerei Deputaţilor. Această 

comisie şi-a încetat activitatea prin depunerea unui raport cu privire la activitatea 

cercetată. 

3. Comisia de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la 

activitatea preşedintelui Curţii de Conturi a României – s-a înfiinţat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 20/03.05.2007 şi este formată din 9 deputaţi 

aparţinînd tuturor grupurilor parlamentare, preşedinte fiind domnul deputat Aurel 

Gubandru (PSD). 

Termenul de depunere al raportului a fost 15 iunie 2007. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 64 alin (4) din Constituţia României, 

republicată, cele două Camere ale Parlamentului  îşi pot constitui comisii comune 

speciale  înfiinţate pe o anumită problematică. 

   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 este  formată 

din 15 membri din toate grupurile parlamentare din cele două Camere, 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 şi-a început activitatea din data de  10.05.2006, fiind în 

prezent  condusă de domnul deputat Voicu Mihai Alexandru (PNL), şi are ca obiect 

de activitate elaborarea unui Cod electoral care să reglementeze procedura alegerilor 

autorităţilor locale, centrale, europarlamentare etc. Termenul  de depunere al 

raportului îl reprezintă data de 31 decembrie 2007. 

2. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 – este abilitată 

conform HP nr. 35/2007  să exercite controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi 

pe anul 2005. Comisia e alcătuită din 17 parlamentari, fiind condusă de doamna 

senator Norica Nicolai (PNL). 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. 

 

În conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul şedinţelor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în semestrul I au funcţionat 4 comisii de anchetă 

comune pentru efectuarea unor verificări sau pentru exercitarea atribuţiilor de control 

ale Parlamentului. 

 

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. 

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. 

3. Comisia comună parlamentară de anchetă care să verifice informaţiile 

furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor – alcătuită din parlamentari 

din toate formaţiunile politice şi condusă de domnul senator Georgescu Radu 

Cristian (PSD),  comisia are ca obiectiv lămurirea unor informaţii  cu privire la 

activitatea de interceptare a comunicaţiilor. Termenul de depunere al raportului a 

fost prelungit pentru data de 3 septembrie 2007. 

4. Comisia comună de anchetă ca urmare a propunerii de suspendare din 

funcţie a Preşedintelui României – înfiinţată în data de 28.02.2007, comisia a fost 

condusă de domnul senator Dan Voiculescu (PC) şi a cuprins un număr de 13 

parlamentari.  Raportul de activitate a fost depus la data de  21 martie 2007, fiind 

dezbătut şi aprobat în plenul Camerelor reunite. 

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 abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 

decembrie 1989, republicată. 

Această comisie este alcătuită din 15 membri din toate partidele parlamentare, 

iar termenul de predarea al raportului este data de 20 septembrie 2007.  
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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

(sesiunea februarie – iunie 2007) 
 
 
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 37 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 11 Hotărâri ale Biroului permanent care privesc, printre altele, 
stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor, aprobarea 
Regulamentului Concediului de odihnă şi a altor concedii acordate funcţionarilor publici 
parlamentari, aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României, 
Constituirea Comisiei de disciplină pentru cercetarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare 
săvârşite de către funcţionarii publici parlamentari cu funcţii de conducere sau de execuţie. 

 

II. Comitetului liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 37 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 17 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. 

De asemenea, au mai fost discutate, printre altele: 
- adoptarea unei declaraţii a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului privind acuzaţiile aduse Parlamentului României de către domnul Traian 
Băsescu, Preşedintele României, 

- procedurile parlamentare aplicabile pentru suspendarea din funcţie a Preşedintelui 
României, 

- modificări în componenţa nominală a unor comisii comune ale celor două Camere şi 
în delegaţii ale Parlamentului României la diferite instituţii şi organizaţii 
internaţionale,  

- proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente, 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

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

 
 

  1.   H.C.D. nr.1/05-02-2007  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 

  2.   H.C.D. nr.2/06-02-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

  3.   H.C.D. nr.3/06-02-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  4.   H.C.D. nr.4/12-02-2007  
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei 
şi Comerţului 

  5.   H.C.D. nr.5/20-02-2007  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007 

  6.   H.C.D. nr.6/20-02-2007  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către Comisia pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în vederea cercetării legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii 
de scoatere la vânzare a acestuia 

  7.   H.C.D. nr.7/20-02-2007  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2004 

  8.   H.C.D. nr.8/20-02-2007  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2005 

  9.   H.C.D. nr.9/26-02-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  10.   H.C.D. nr.10/05-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea numărului maxim al membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

  11.   H.C.D. nr.11/05-03-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  12.   H.C.D. nr.12/12-03-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

  13.   H.C.D. nr.13/12-03-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  14.   H.C.D. nr.14/19-03-2007  
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unui mandat de deputat 

  15.   H.C.D. nr.15/26-03-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

  16.   H.C.D. nr.16/26-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei 
şi Comerţului 

  17.   H.C.D. nr.17/26-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  18.   H.C.D. nr.18/16-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
6/2007 privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către Comisia pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în vederea cercetării legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii 
de scoatere la vânzare a acestuia 

  19.   H.C.D. nr.19/24-04-2007  
HOTĂRÂRE privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate 
 
 



 
 
 

  20.   H.C.D. nr.20/03-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte 
referitoare la activitatea preşedintelui Curţii de Conturi a României 

  21.   H.C.D. nr.21/03-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  22.   H.C.D. nr.22/22-05-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

  23.   H.C.D. nr.23/29-05-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat 

  24.   H.C.D. nr.24/05-06-2007  
HOTĂRÂRE cu privire la validarea unui mandat de deputat 

  25.   H.C.D. nr.25/07-06-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  26.   H.C.D. nr.26/12-06-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei 
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 

  27.   H.C.D. nr.27/11-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R I  A L E  P A R L A M E N T U L U I  
adoptate în prima sesiune ordinară a anului 2007 

 
1. H.P. nr.1/14-02-2007  

HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 
40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la 
activitatea ICE Dunărea 

2. H.P. nr.2/14-02-2007  
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 
39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la 
conturile lui Nicolae Ceauşescu 

3. H.P. nr.3/14-02-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind 
desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitatea de membru al Parlamentului European 

4. H.P. nr.4/28-02-2007  
HOTĂRÂRE privind constituirea unei comisii comune de anchetă ca urmare a propunerii de suspendare din 
funcţie a Preşedintelui României 

5. H.P. nr.5/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

6. H.P. nr.6/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 

7. H.P. nr.7/01-03-2007  
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 

8. H.P. nr.8/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central Europeană - Dimensiunea 
Parlamentară 

9. H.P. nr.9/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale 

10. H.P. nr.10/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2006 privind constituirea Delegaţiei 
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană 

11. H.P. nr.11/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor 
grupuri parlamentare de prietenie 

12. H.P. nr.12/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei 
pentru afaceri europene a Parlamentului României 

13. H.P. nr.13/01-03-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea 
componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

14. H.P. nr.14/01-03-2007  
HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 
7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, 
alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea 
europarlamentarilor 

15. H.P. nr.15/03-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor 
grupuri parlamentare de prietenie 

16. H.P. nr.16/03-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind 
aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - 
Dimensiunea parlamentară 
 
 
 



17. H.P. nr.17/03-04-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea 
componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 

18. H.P. nr.18/03-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei 
parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea 

19. H.P. nr.19/03-04-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului 

20. H.P. nr.20/19-04-2007  
HOTĂRÂRE privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României 

21. H.P. nr.21/24-04-2007  
HOTĂRÂRE privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui 
României 

22. H.P. nr.22/24-04-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia directorului Serviciului de Informaţii Externe 

23. H.P. nr.23/24-04-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia domnului Mihai Constantin Şeitan din funcţia de preşedinte al Consiliului 
Economic şi Social 

24. H.P. nr.24/24-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind 
desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitatea de membru al Parlamentului European 

25. H.P. nr.25/24-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

26. H.P. nr.26/24-04-2007  
HOTĂRÂRE pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile 
furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor 

27. H.P. nr.27/24-04-2007  
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 

28. H.P. nr.28/24-04-2007  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 

29. H.P. nr.29/02-05-2007  
HOTĂRÂRE privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României 
în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin "Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind 
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României", semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, 
ratificat prin Legea nr. 268/2006 

30. H.P. nr.30/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2006 ale 
Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES 

31. H.P. nr.31/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Televiziune pe anul 2005 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2005 al Societăţii Române 
de Televiziune 

32. H.P. nr.32/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române 
de Televiziune pe anul 2006 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2006 al Societăţii Române de 
Televiziune 

33. H.P. nr.33/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române 
de Radiodifuziune pe anul 2005 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2005 al Societăţii Române de 
Radiodifuziune 
 

34. H.P. nr.34/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administraţie al Societăţii Române 
de Radiodifuziune pe anul 2006 şi a Contului de execuţie bugetară pe anul 2006 al Societăţii Române de 
Radiodifuziune 

35. H.P. nr.35/23-05-2007  
HOTĂRÂRE privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul 
execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul execuţiei bugetului Curţii de 
Conturi pe anul 2005 

36. H.P. nr.36/23-05-2007  
HOTĂRÂRE privind demisia din funcţia de preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune 

37. H.P. nr.37/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei 
pentru afaceri europene a Parlamentului României 



38. H.P. nr.38/23-05-2007  
HOTĂRÂRE de modificare a Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice 
locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor 
 

39. H.P. nr.39/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor 
grupuri parlamentare de prietenie 

40. H.P. nr.40/23-05-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale 

41. H.P. nr.41/23-05-2007  
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 

42. H.P. nr.42/30-05-2007  
HOTĂRÂRE privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional 
consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând 
cu următoarele alegeri 

43. H.P. nr.43/30-05-2007  
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune 

44. H.P. nr.44/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale 

45. H.P. nr.45/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea 
componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO 

46. H.P. nr.46/07-06-2007  
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei 
Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea 
comunicaţiilor 

47. H.P. nr.47/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei 
pentru afaceri europene a Parlamentului României 

48. H.P. nr.48/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.11/2005 privind aprobarea 
componentei nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 

49. H.P. nr.49/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.23/2005 privind constituirea unor 
grupuri parlamentare de prietenie 

50. H.P. nr.50/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.52/2006 privind constituirea Comisiei 
pentru Afaceri Europene a Parlamentului României 

51. H.P. nr.51/07-06-2007  
HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatelor preşedintelui şi a unor membri ai Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare 

52. H.P. nr.52/07-06-2007  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea şi clarificarea 
modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obţinute din 
privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6.03.1945 - 22.12.1989 republicată 

53. H.P. nr.53/07-06-2007  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului 
 
 

54. H.P. nr.54/07-06-2007  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.26/2005 privind alegerea membrilor 
Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
activităţii Serviciului de Informaţii Externe si a biroului acestuia 

55. H.P. nr.55/07-06-2007  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MOŢIUNI DE CENZURĂ 
depuse la Parlament în prima sesiune ordinară a anului 2007 

 
Vot secret 

N
r.

 c
rt

. 

OBIECTUL MOŢIUNII Semnatari Data 
depunerii 

Data 
dezbaterii

Pe
nt

ru
 

C
on

tr
a 

A
nu

la
te

 

Soluţia 

1. Guvernul Tăriceanu 
trebuie să plece 

  119 
deputaţi şi 
senatori 

4.06.2007 11.06.2007 115 112 1 RESPINSĂ 

 
 
 
 
 
 

MOŢIUNI SIMPLE 
depuse la Camera Deputaţilor în prima sesiune ordinară a anului 2007 

 
Vot deschis Nr. 

crt. OBIECTUL MOŢIUNII Semnatari Data  
dezbaterii Pentru Contra Abţineri Soluţia 

1.  
Astăzi, criza în sănătate 

are nume propriu: Eugen 
Nicolăescu 

68 deputaţi 25.06.2007 59 150 4 RESPINSĂ 

2.  
Ministrul Decebal Traian 

Remeş, groparul 
agriculturii româneşti 

68 deputaţi -     

3.  
Patru milioane de lei – 

subvenţie pentru fiecare 
hectar de teren arabil 

58 deputaţi 26.06.2007     

 
 



 
 
 

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR 
 

pe grupuri parlamentare   
la data de 22 iunie 2007 

 
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PSD 31 238 182 

2. PNL 22 321 154 

3. PD 18 97 61 

4. PRM 11 25 18 

5. UDMR 9 23 18 

6. PC 5 103 79 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE - - - 

8. INDEPENDENŢI 7 118 109 

 TOTAL GENERAL 103 925 621 

 
 

 
SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR 

                                                                                                                                                            
pe grupuri parlamentare  
la data de 22 iunie 2007 

 
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 55 320 270 

2. PNL 4 33 22 

3. PD 21 71 57 

4. PRM 16 114 97 

5. UDMR - - - 

6. PC 9 74 59 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 1 11 10 

8. INDEPENDENŢI 7 65 63 

  TOTAL GENERAL 113 688 578 

 



 
 
 
 

SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE 
 

pe grupuri parlamentare 
la data de 22 iunie 2007  

 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. declaraţii
politice 

1. PSD 52 16 373 

2. PNL 33 16 264 

3. PD 28 16 169 

4. PRM 19 16 106 

5. UDMR 7 16 19 

6. PC 7 16 86 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 8 16 36 

8. INDEPENDENŢI 11 16 44 

 TOTAL GENERAL 165 16 1097 

 
 




