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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2012* 

 (februarie  - iunie) 
 

 

În prima sesiune parlamentară a anului 2012 (februarie – iunie), la 
Camera Deputaţilor au fost dezbătute 283 proiecte de legi, din totalul de 951 
proiecte aflate în procedură legislativă în această sesiune. Din totalul de 283 
proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor în această sesiune, 
pentru 235 Camera Deputaţilor a fost Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
25 şedinţe în plenul Camerei şi 7 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 283 
proiecte de legi, din care 141 au fost adoptate şi 142 respinse. De asemenea, au 
fost adoptate 23  Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 29  Hotărâri ale 
Parlamentului. 

La data de 30 iunie 2012, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor 
se mai aflau 661 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 29 înscrise pe 
ordinea de zi a plenului Camerei, şi  611 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie – 
iunie 2012, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 761 întrebări 
adresate membrilor executivului, de un număr de 86 deputaţi. Numărul 
întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 634, reprezentând 83,3 % din 
totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 
351, din care la  279 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  79,4%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de 
actualitate, numărul acestora a fost de 817, desfăşurate pe parcursul a 14 şedinţe. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea  februarie – iunie 2012,  nu au fost 
depuse moţiuni simple. 

În sesiunea februarie – iunie 2012 a fost depusă moţiunea de cenzură „Opriţi 
Guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!” , adoptată. 
 
 

                                                 
* Situaţia cuprinde datele la  30  iunie 2012 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2012  
(februarie – iunie) 

                                                     (situaţia cuprinde datele la 30 iunie 2012) 
 

Totalul iniţiativelor legislative 951  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 669

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 282

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 235

283

– votate       283 
             din care: - înaintate la Senat        24 
                            - în procedura de promulgare   59 
                            - promulgate*   56 
                            - respinse definitiv 142 
                            - în reexaminare la Senat     1 
                            - declarată neconstituţională     1 
– la vot final 0

2) Se află în proces legislativ 661
a) pe ordinea de zi 29
b) la comisii  611
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 20

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru puncte de 
vedere Guvern 

1

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor  32  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 30
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 2

4) Amânate pentru sesiunea următoare 5

5) Desesizări 3

6) Retrase de iniţiatori 2

 
   cele 283 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                      107 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
          47  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale 
Guvernului 
                     13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                47  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                      176 propuneri legislative 
 

    * În anul 2012 au fost promulgate 87 legi, dintre care 56 din iniţiativele legislative adoptate în sesiunea februarie-
iunie 2012. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în prima sesiune ordinară a anului 2012  

(februarie – iunie) 
 
 

 
 

24

59

56

142

11

24 - înaintate la Senat

59 - în procedura de promulgare

56 - promulgate

142 - respinse definitiv

1 - în reexaminare la Senat

1 - declarată neconstituţională
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 

în prima sesiune ordinară a anului 2012 
(februarie – iunie) 

 
 
 

47

13

47

176

47 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului

13 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

47 - proiecte de legi iniţ iate de Guvern

176 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 

în prima sesiune ordinară a anului 2012 
(februarie – iunie) 

 
 
 
611

2029 1

29 - pe ordinea de zi

611 - la comisii

20 - cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

1 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru
puncte de vedere Guvern
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III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2012  
(februarie – iunie) 

 
 
Nr.
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.108/2011 privind 
ratificarea Acordului cadru de împrumut între 
Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, 
România, în calitate de Împrumutat şi Banca 
Naţională a României, în calitate de agent al 
Împrumutatului, în valoare de maxim 
1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 
iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011 şi a 
Memorandumului de înţelegere între Uniunea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 
iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011 
 
                                                 (PL–x760/2011) 

la Senat 
din 14 februarie 2012 

2. Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor 
subordonate 
                                               (PL–x772/2011) 

Legea nr.48/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 185 din 22 martie  
2012 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 
privind funcţia de verificare a aspectelor 
procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii                                            
                                                (PL–x511/2011) 

Legea nr. 31/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 190 din 23 martie  
2012 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.37/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi 
pentru modificarea altor acte normative incidente
     
                                                (PL–x 395/2011) 

Legea nr. 32/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 181 din 21 martie  
2012 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii 
nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare  
 

                                                (PL–x 380/2011) 

Legea nr.29/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.180  din 20 martie  
2012 

6. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  în vederea îmbunătăţirii activităţii de 
valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 
statului  
                                               (PL.–x199/2011) 

Legea nr. 28/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 189 din 22 martie  
2012 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor 
măsuri financiar - fiscale şi de plată a unor 
contribuţii la organisme internaţionale  
 
                                                (PL–x 668/2011) 

Legea nr. 38/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.184 din 21 martie  
2012 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2011 privind administrarea 
creanţelor bugetare reprezentând comisionul 
datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de 
angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sistemului asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă 
 
                                                (PL–x 195/2011) 

Legea nr. 41/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.190 din 23 martie  
2012 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie 
şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
în domeniul bancar 
                          
                                                (PL–x624/2011) 

Legea nr. 43/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.183 din 21 martie  
2012 

10. Lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol 
Adiţional între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 
august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la 
Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind implementarea 
programului de asistenţă tehnică şi financiară în 
baza unui ajutor financiar nerambursabil în 
valoare de 100 milioane de euro acordat de 
România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti 
la 27 aprilie 2010 
 
                                                 (PL–x758/2011) 

Legea nr. 66/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.274 din 25 aprilie 2012 
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11 Lege pentru aderarea României la Convenţia nr.16 
a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă 
referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale 
actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 
septembrie 1976 
 
                                                   (PL–x696/2011) 

Legea nr. 65/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.277 din 26 aprilie 2012 

12. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Canada privind localurile diplomatice, semnat la 
Bucureşti la 11 martie 2011 
                                        
                                                (PL–x695/2011) 

Legea nr. 69/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.294 din 4 mai 2012 

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.123/2011 pentru 
acceptarea majorării cotei de participare a 
României la Fondul Monetar Internaţional 
                                             
                                                 (PL.–x 2/2012) 

la Senat 
din 21 februarie 2012 

14. Lege privind acceptarea amendamentului la 
statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire 
la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat 
de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar 
Internaţional prin Rezoluţia nr.66-2 privind cea 
de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi 
reforma Consiliului Executiv 
 

(PL–x 28/2012) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012  

 

15. Lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la 
cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului 
Guvernatorilor, prin Rezoluţia Nr. 131, adoptată la 
Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a 
Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, 
semnat la Atena la 30 decembrie 1994 
         
 
                                                  (PL–x 38/2012) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.94/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea inspecţiei economico-financiare la 
operatorii  
 
     (PL–x 8/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012  

 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din 
Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal        
                                                (PL–x 674/2011) 

la promulgare 
din 26 iunie 2012 
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18. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.29/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală 
   (PL–x 675/2011) 

la promulgare 
din 26 iunie 2012  

19. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 

                                                  (PL–x 60/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

20. Lege privind ratificarea Contractului de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, 
semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, pentru 
finanţarea Proiectului „Centrala electrică Paroşeni” 
                                               (PL–x 253/2012) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale  
                                               (PL– x 672/2011)   

la promulgare 
din 26 iunie 2012 

 B.   Domeniul  juridic: 
 

1. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 
privind unele măsuri pentru consolidarea 
cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii 
Europene 
 
                                              (PL – x581/2011) 

Legea nr.35/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 204 din 28 martie 2012 

2. Lege privind unele măsuri necesare pentru 
aplicarea unor regulamente şi decizii ale 
Consiliului Uniunii Europene, precum şi 
instrumente de drept internaţional privat în 
domeniul obligaţiilor de întreţinere  
                                              (PL – x620/2011) 

Legea nr.36/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.183 din 21 martie 2012 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile 
 
                                              (PL – x578/2011) 

Legea nr.40/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.184 din 21 martie 2012 

4. Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
 

                                               (PL - x 458/2011) 

Legea nr.27/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.180 din 20 martie 2012 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)  
                
                                             (PL - x 499/2009) 

Legea nr.62/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.247 din 12 aprilie 2012 
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6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor 
măsuri necesare intrării în vigoare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul civil  
 
                                              (PL – x698/2011) 

Legea nr.60/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.255 din 17 aprilie 2012 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
 
                                            (PL – x  785/2011) 

Legea nr.63/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.258 din 19 aprilie 2012 

8. Proiectul de Lege privind statutul personalului de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei 
  
  (PL - x 780/2011) 

la Senat 
din 27 martie 2012 

 

9. Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile 
de natură salarială ale personalului plătit din 
fonduri publice 
                                               (PL - x 95/2012) 

Legea nr.84/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.401 din 15 iunie 2012 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 
 
                                                 (PL - x 83/2012) 

Legea nr.77/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
Nr.386 din 8 iunie 2012 

11. Lege pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 
  
                                       (PL - x 82/2012) 

Legea nr.76/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
Nr.365 din 30 mai 2012 

12. 
 

Lege privind aderarea Curţii Constituţionale a 
României la Conferinţa Mondială a Justiţiei 
Constituţionale, precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte 
 
                                          (PL - x 4/2012) 

la promulgare 
din 30 iunie 2012 

13. Lege privind aderarea Institutului Naţional al 
Magistraturii la  Reţeaua Euro-Arabă de Formare 
Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului  nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii  cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte   
  
                                                 (PL - x 23/2012) 

la promulgare 
din 30 iunie 2012 
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14. Lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern 
în domeniul afacerilor europene  
 
     (PL- x 3/2012)   

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

15. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali  
 
                                             (PL - x 131/2012)  

sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 
54 de deputaţi aprţinând 
Grupului Parlamentar PDL  

din 31 mai  2012 
 
 

16. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Algeriene Democratice şi Populare privind 
dobândirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor 
două state, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 
2011    
 

      (PL– x96/2012)  

la Senat  
din 18 iunie 2012 

 

17. 
 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe 
Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor de către misiunile diplomatice 
ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 
noiembrie 2011   
                                              (PL– x 97/2012) 

la Senat  
din 18 iunie 2012 

 

18. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe  
                                             (PL– x 258/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

19. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator  

(PL– x 173/2012)  

la promulgare 
din 26 iunie 2012 

20. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii                                         
                                               (PL– x 372/2011)  

la promulgare 
din 26 iunie 2012 

21. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) 
al art.27 din Legea nr. 47/1992  privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 
  
                                                (Pl– x 134/2012)  

sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 
67 de deputaţi aparţinând  
Grupului Parlamentar PDL 

din 27 iunie 2012 



 12 
 
 

22. Lege pentru modificarea art.10 din Legea 
nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului  

(PL– x 264/2012)  

sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 
71 de deputaţi aparţinând  
Grupului Parlamentar PDL 

din 27 iunie 2012 
23. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri 
temporare în vederea consolidării cadrului 
normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul 
VII „Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor 
aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al 
Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente şi pentru modificarea art. III din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.221/2009 privind condamnările cu caracter 
politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea 
aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente 
                                               (PL– x 138/2012)   

la promulgare 
din 28 iunie 2012 

24. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 
                                               (PL– x635/2010)    

la promulgare 
din 28 iunie 2012 

25. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 
                                               (PL– x 627/2009)   

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

 C. Domeniul   învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art.96 alin(3) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011   
 

                                                (Pl - x 615/2011) 

la Senat 
din 14 februarie 2012 

2. Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Militare     
              
                                              (PL - x 545/2011) 

Legea nr.56/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.195 din 26 martie 2012 

3. Lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea  
nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul 
 
                                              (PL - x 427/2011) 

Legea nr.50/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.185 din 22 martie  2012 
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4.  Lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapienţia” 
din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
                                                    

                                                (PL- x 774/2011) 

Legea nr.58/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.222 din 3 aprilie  2012 

5. 
 

Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din 
municipiul Oradea, judeţul Bihor  
 
                                              (PL -x 773/2011)   

Legea nr.59/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.222 din 3 aprilie  2012 

6. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) 
al art.264 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   
                                                   
                                                 (Pl- x 783/2011) 

la Senat 
din 27 martie 2012 

7. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) 
al art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002   
 

                                                 (Pl- x 784/2011) 

la Senat 
din 27 martie 2012 

 

8. Proiectul de Lege privind aderarea României la 
Acordul parţial extins privind itinerariile culturale, 
instituit prin Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată 
de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 
2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor 
adjuncţi) 
                                               (PL – x 37/2012) 

la Senat 
din 8 mai 2012 

 

9. Lege privind abrogarea Legii presei din Republica 
Socialistă România nr.3/1974 
                            

(PL- x 733/2011)  

la promulgare  
din 26 iunie 2012 

10. 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 
                                              (PL- x 237/2012) 

la Senat 
din 19 iunie 2012 

 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 12 
din Legea nr.288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare  
                                                  (Pl- x133/2012)  

la Senat 
din 26 iunie 2012 
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12. Propunerea legislativă pentru completarea art.68 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011   
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 

                                                (Pl- x 136/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

la Senat 
din 26 iunie 2012 

 

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

 
 1. 
 

 Legea lustraţiei, privind limitarea temporară a 
accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 
pentru persoanele care au făcut parte din 
structurile de putere şi din aparatul represiv al 
regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989 
 
                                       
                                            (PL – x 282/2006) 

sesizare de 
neconstituţionalitate 

formulată de un număr de 
100 de judecători 
aparţinând ICCJ 

din 8 martie 2012 
Decizia nr.308 din 28 

martie 2012, definitivă şi 
general obligatorie, prin 

care Curtea 
Constituţională a 

constatat că Legea 
lustraţiei privind limitarea 
temporară a accesului la 
unele funcţii şi demnităţi 
publice pentru persoanele 

care au făcut parte din 
structurile de putere şi din 

aparatul represiv al 
regimului comunist în 

perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989 este 

neconstituţională  
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2. Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie  

   
(PL – x 662/2010) 

 
 
 
 

Legea nr.25/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.165 din 13 martie 2012 

 E. Domeniul  industrie  şi servicii : 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de 
parteneriat şi de cooperare globală între 
Comunitatea Europeană şi statele sale membre, 
pe de o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă 
parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009 
 
                                           (PL – x 667/2011) 

Legea nr.75/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.353 din 24 mai 2012 

2. Lege pentru ratificarea Acordului încheiat între 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de 
Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 
septembrie 2009, de modificare a Acordului 
pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de 
Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 
octombrie 2009  
 
                                             (PL – x666/2011) 

Legea nr.71/2012 
la Monitorul Oficial 

3. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între 
Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de 
o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 10 mai 2010 

  
(PL – x665/2011) 

Legea nr.72/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. din 2012 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de 
metrologie 
 

                                              (PL – x 721/2010) 

Legea nr. 44/2012 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.183 din 21 martie 2012 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.21/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 
privind constituirea şi menţinerea stocurilor 
minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 
petroliere  
 
                                             (PL – x 720/2010) 

Legea nr. 46/2012 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr. 183 din  21 martie 
2012 
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 6. Lege pentru corelarea unor reglementări privind 
facilităţile de călătorie, corespunzător noilor 
categorii de trenuri  
                                             (PL – x 582/2011)  

Legea nr. 52/2012 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.185 din 22 martie 2012 

 7. Lege pentru ratificarea Acordului de liber schimb 
între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe 
de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 
2010 
 
                                             (PL – x 781/2011)  

la promulgare 
 din 23 iunie 2012 

 8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 
şi Legii gazelor nr. 351/2004   
                                             (PL – x 458/2007) 

la promulgare 
din 16 iunie 2012 

9. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale  
 
                                            (PL – x246/2012) 

la promulgare 
din 20 iunie 2012 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate 
române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a 
Căilor Ferate Române 
                                           (PL – x 551/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie  2012 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind 
constituirea şi menţinerea stocurilor minime de 
siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere  
                                           (PL – x 626/2011) 

la promulgare 
din 26 iunie  2012 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranţă 
rutieră  
 
                                           (PL – x 165/2010) 

la promulgare 
din 26 iunie  2012 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind 
instituirea preţurilor locale de referinţă pentru 
energia termică furnizată populaţiei prin sisteme 
centralizate  
                                            (PL – x572/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie  2012 

14.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele 
sub presiune transportabile 
 
                                               (PL – x 61/2012)  

la promulgare 
din 23 iunie  2012 
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15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/2011 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie  
                                         (PL – x 769/2011)
  

depusă la Secretarul 
general al Camerei  
Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptulu 
asupra constituţionalităţii 

legii 
din 28 iunie 2012 

16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2012 privind modificarea şi 
completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2011 pentru  aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru 
unii operatori economici  
                                          (PL – x241/2012)
  

la promulgare 
din 28 iunie  2012 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea 
scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 
împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru 
unii operatori economici 
 
                                           (PL – x 58/2012) 

la promulgare 
din 28 iunie  2012 

18. Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare 
şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România   
      
                                     (PL – x 147/2012) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
17/2011 privind controlul calităţii în securitatea 
aviaţiei civile 
 
                                           (PL – x 625/2011) 
 
 
 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52 
din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de 
interes judeţean şi local  
                                            (PL – x556/2011) 

Legea nr.39/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.183 din 21 martie 2012 
 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ 
din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul  drumurilor 
                                             (PL – x 138/2011) 

Legea nr.33/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.181 din 21 martie 2012 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea 
realizării obiectivului de investiţie „Consolidare şi 
restaurare Cazino Constanţa”, de către 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
prin Compania Naţională de Investiţii „CNI”-S.A.   
                                            (PL – x579/2011) 

Legea nr.37/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.184 din 21 martie 2012 
 

4. Lege privind desfăşurarea activităţilor de picnic  
 
                                           (PL – x 592/2011) 

Legea nr.54/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 201 din 27 martie  
2012 

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor  
 
                                               (PL – x 60/2011) 

Legea nr.47/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

     nr.185 din 22 martie 
2012 

 
6. Lege privind cooperarea României cu Oficiul 

European de Poliţie (Europol)   
  

                                              (PL– x 515/2011) 

Legea nr.55/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.185 din 22 martie 2012 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă           
                                           (PL – x 699/2011) 

Legea nr.61/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.257 din 18 aprilie 2012 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2012 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei 
publice centrale      
                                             (PL – x 126/2012) 

la promulgare 
din 28 iunie  2012 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
  
                                           (PL – x 132/2012)   

la promulgare 
din 28 iunie  2012 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de 
aplicare a Programului naţional privind 
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate 
personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2006                                       
                                              (PL – x 9/2012)   

la promulgare 
din 23 iunie  2012 

11.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece 
 
                                           (PL – x 555/2011)   

la promulgare  
din 23 iunie 2012   
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12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului 
României şi a ministerelor 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 
                                           (Pl – x 127/2012)  

la Senat 
din 19 iunie 2012 

 G. Domeniul  muncă, protecţie  socială, sindicate: 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 
(Proiectul privind modernizarea sistemului de 
asistenţă socială) între România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011   
 
                                          (PL – x 662/2011)  

Legea nr.68/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 279 din 26 aprilie 2012 

2. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi 
completarea 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 – x680/2010)  

Legea nr. 42/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.183 din 21 martie 2012 

 

3. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor 

                                           (PL – x 696/2010)  

Legea nr. 57/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.196 din 26 martie 2012 

 
4. 
 

Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor 
drepturi salariale personalului civil din aceste 
instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului 
nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare  
 

                                            (PL – x260/2008) 

Legea nr.49/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.185 din 22 martie 2012 
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5. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de 
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal 
din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul 
bugetar  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României)   
                                             (PL – x 103/2010) 

Legea nr.30/2012 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.180 din 20 martie 2012 

6. Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea 
Inspecţiei Muncii 
                                            (PL. – x 210/2011) 

Legea nr.51/2012 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.182 din 21 martie 2012 

 
7. Lege privind ratificarea Acordului între România şi 

Statul Israel în domeniul securităţii sociale, 
semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011 
 
                                              (PL. – x 27/2012) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

8. Lege pentru modificarea art. 7 din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor acordate 
beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională  
 
                                            (PL – x102/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012  

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 
lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor 
 

                                             (PL – x 563/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012   

10. Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii 
nr.411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor administrate 
privat 
                                                (PL – x33/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012    

11. Lege privind detaşarea experţilor naţionali la 
instituţiile şi organismele Uniunii Europene  
 
                                            (PL – x588/2011) 

la promulgare 
din 26 iunie 2012  

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 
 
                                             (PL – x679/2010) 

la promulgare 
din 28 iunie 2012 
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13. Lege pentru modificarea art. 139 alin.(1) din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii  
 
                                           (PL – x719/2011) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

 H. Domeniul  comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicaţiile electronice 
                                                (PL – x 1/2012)   

la promulgare 
din 28 iunie 2012 

2. Lege privind reţinerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de reţele publice de 
comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice                         
                                               (PL – x 10/2012) 

Legea nr.82/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 406 din 18 iunie 2012 

3. Lege privind înregistrarea operaţiunilor 
comerciale prin mijloace electronice  
 

                                              (Pl – x 208/2011) 

la promulgare 
din 2 iulie 2012 

4. 
 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.117/2011 privind constituirea 
Infrastructurii comune de comunicaţii electronice 
a statului 
                                             (PL – x 53/2012) 

la promulgare 
din 28 iunie 2012 

 
 

I.  Domeniul  sănătate  şi familie: 

1. Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii   
                                       
                                             (PL – x 367/2011) 

Legea nr.45/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.183 din  21 martie 2012 

2. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii 
 
                                           (PL – x 571/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012  

3.   Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2011  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare prin centrele de 
permanenţă  
                   

                                             (PL – x 203/2011) 

la promulgare 
din 26 iunie 2012  

4. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 
tulburări psihice nr.487/2002         
 

                                          (PL. – x 30/2011)  

la promulgare 
din 26 iunie 2012   
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 
 

                                              (PL – x202/2011) 

 la promulgare 
din 26 iunie 2012 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
rezidenţiatului 
 
                                              (PL – x 541/2009) 

 la promulgare 
din 26 iunie 2012 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea 
unor măsuri în domeniul sănătăţii 
 

                                                 (PL – x43/2012) 

la promulgare  
din 28 iunie 2012 

 
 

J.  Domeniul  agricultură şi mediu înconjurător: 

 1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri 
pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri 
aflate în subordinea acestuia     
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României)   
                                           (PL. – x  637/2010)  

Legea nr.26/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.167 din 14 martie 2012 

 2. Lege privind scoaterea din fondul forestier 
naţional a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică a statului şi transmiterea acestora din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii 
"Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare 
albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C 
peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, 
judeţul Neamţ"  
 
                                          (PL. – x 455/2011)   

Preşedintele României 
solicită reexaminarea; 

 cererea de reexaminare 
este înaintată Senatului din 

22 martie 2012 

  3. 
 

Lege privind transmiterea unor suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice “Gheorghe – Ionescu Şişeşti” – Staţiunea 
de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Turda în 
domeniul public al municipiului Turda şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Turda, judeţul Cluj  
 
                                          (PL. – x 543/2011)   

Legea nr.53/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.185 din 22 martie 2012 
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 4.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
283/2010 privind camerele pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală  
                                          (PL. – x 541/2011)   

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

 

 5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor 
măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a 
zonei „Delta Dunării” 
 
                                           (PL. – x156/2011)   

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

 

 6.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea 
art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei 
SAPARD  
 

                                              (PL. – x 44/2012)  

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

 

  7.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea 
organizării unor acţiuni de informare privind 
politicile aplicate în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional  
 
                                               (PL. – x 7/2012) 
 
 

     

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

  

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.107/2011 pentru modificarea Legii 
nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 
  

                                             (PL. – x759/2011) 

Legea nr. 87/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.439 din 2 iulie  2012 

 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare 
                                           (PL. – x664/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 
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3. Lege pentru ratificarea Amendamentului 1 
semnat de partea română la Bucureşti, la 10 
februarie 2010, la Memorandumul de Înţelegere 
între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, 
Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul 
Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării 
al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii 
Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, 
Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul 
Apărării al Republicii Lituania, Ministrul Apărării al 
Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al 
Regatului Norvegiei, Ministrul Apărării Naţionale 
al Republicii Polone, Guvernul României, 
Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, 
Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul 
Apărării al Statelor Unite al Americii privind 
Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, 
deschis spre semnare la Luxemburg la 14 
februarie 2008, semnat de partea română la 
Bucureşti, la 30 iulie 2008 
 
                                             (PL. – x655/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

4. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de 
Contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011 
 
                                              (PL. – x654/2011) 

Legea nr.67/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 277 din 26 aprilie 2012  

  5. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Slovenia privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti la 29 iunie  2011 
 
                                            (PL. – x 778/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

6. Lege pentru ratificarea celui de-al cincilea 
Protocol adiţional semnat la Sofia la 21 octombrie 
2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de 
Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 
26 septembrie 1998 
 
                                          (PL. – x 782/2011) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

7. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 
operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, 
semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011 
  

                                          (PL. – x 30/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 
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8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării 
datelor cu caracter personal de către structurile / 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor 
în activităţile de prevenire, cercetare şi 
combatere a infracţiunilor, precum şi de 
menţinere şi asigurare a ordinii publice 
 
                                          (PL. – x 630/2011) 

Legea nr. 81/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.400 din 14 iunie 2012 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare  
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 
                                           (Pl. – x 130/2012) 

la Senat 
din 19 iunie 2012 

10. Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului 
nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei 
generale anticorupţie din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 
 
                                            (PL. – x 167/2012) 

la promulgare 
din 2 iulie  2012 

 L. Domeniul politică externă: 
 

1. Lege pentru ratificarea Acordului de modificare 
pentru a doua oară a Acordului de parteneriat 
între membrii grupului statelor din Africa, Zona 
Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 
23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru 
prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 2005, 
deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 
2010, semnat de România la Bruxelles, la 9 
septembrie 2010 
   
                                          (PL. – x 694/2011) 

Legea nr. 73/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.396 din 13 iunie 2012 

 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.112/2011 privind 
ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea 
împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre 
România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, 
la 20 decembrie 2011 
 
                                            (PL. – x 779/2011) 

la Senat 
din 21 februarie 2012 
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 3. Lege pentru ratificarea Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul 
Uniunii Economice şi Monetare între Regatul 
Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, 
Republica Federală Germania, Republica Estonia, 
Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, Republica 
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, 
Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, 
Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, 
Republica Polonă, Republica Portugheză, 
România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, 
Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la 
Bruxelles la 2 martie 2012   
  
                                            (PL. – x 39/2012) 

Legea nr. 83/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 410  din 20 iunie 2012 

 M. Domeniul economic: 
 

1. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor 
măsuri privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 
 
                                          (PL. – x 413/2011) 

Legea nr.34/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.181 din 21 martie 2012 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 
privind acordarea  unor facilităţi la plata preţului 
acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în 
scopul privatizării Societăţii Comerciale 
„Petromidia” – S.A. Constanţa 

                    
                                            (PL. – x 832/2010) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării 
 
                                            (PL. – x 613/2010) 

 
la promulgare 

din 26 iunie 2012 
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4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor 
măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de 
acţiuni deţinute de Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica”-S.A. şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 
privind unele măsuri pentru derularea procesului 
de privatizare a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud”-
S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de 
Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord”-
S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor 
comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a 
energiei electrice     
 
                                             (PL. – x 52/2012) 

la promulgare 
din 23 iunie 2012 

 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a 
unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului şi pentru 
reglementarea unor dispoziţii referitoare la 
înfiinţarea unei societăţi comerciale  

   
(PL. – x 55/2012) 

depusă la Secretarul 
general al Camerei  
Deputaţilor pentru 

exercitarea dreptului de 
sesizare asupra 

constituţionalităţii legii 
din 3 iulie 2012 
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IV. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2012  
(februarie – iunie) 

 
 

 1.   H.C.D. nr.1/01-02-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat  

  2.   H.C.D. nr.2/01-02-2012  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor 
Camerei Deputaţilor 

  3.   H.C.D. nr.3/09-02-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 

  4.   H.C.D. nr.4/21-02-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

  5.   H.C.D. nr.5/21-02-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor 

  6.   H.C.D. nr.6/06-03-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat  

  7.   H.C.D. nr.7/19-03-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat  

  8.   H.C.D. nr.8/20-03-2012  
HOTĂRÂRE privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi 
arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail  

  9.   H.C.D. nr.9/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor  

  10.   H.C.D. nr.10/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor  

  11.   H.C.D. nr.11/08-05-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor  
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  12.   H.C.D. nr.12/08-05-2012  
HOTĂRÂRE privind demisia unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor  

  13.   H.C.D. nr.13/08-05-2012  
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor  

  14.   H.C.D. nr.14/22-05-2012  
HOTĂRÂRE privind demisia unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor  

  15.   H.C.D. nr.15/22-05-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor 
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor  

  16.   H.C.D. nr.16/22-05-2012  
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct 
al Camerei Deputaţilor ca urmare a cererii de demisie  

  17.   H.C.D. nr.17/22-05-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 

  18.   H.C.D. nr.18/22-05-2012  
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor  

  19.   H.C.D. nr.19/22-05-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al 
Camerei Deputaţilor 

  20.   H.C.D. nr.20/18-06-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unor mandate de deputat  

  21.   H.C.D. nr.21/25-06-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unor mandate de deputat 

  22.   H.C.D. nr.22/26-06-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 

  23.   H.C.D. nr.23/26-06-2012  
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren în folosinţa Clubului 
Parlamentarilor Români "Ion Raţiu"  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 30 
 
 

V. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI  
în prima sesiune ordinară a anului 2012  

(februarie – iunie) 
 
 

 1.   H.P. nr.1/09-02-2012  
HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 

  2.   H.P. nr.2/27-02-2012  
HOTĂRÂRE privind declararea vacantă a funcţiei de director al Serviciului 
de Informaţii Externe  

  3.   H.P. nr.3/28-02-2012  
HOTĂRÂRE pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe 

  4.   H.P. nr.4/28-02-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
3/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a 
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe  

  5.   H.P. nr.5/28-02-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al 
Audiovizualului 

  6.   H.P. nr.6/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea 
unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului 

  7.   H.P. nr.7/27-03-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

  8.   H.P. nr.8/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii  

  9.   H.P. nr.9/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale 
Permanente  

  10.   H.P. nr.10/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare  

  11.   H.P. nr.11/27-03-2012  
HOTĂRÂRE pentru numirea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului 
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private  
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  12.   H.P. nr.12/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de 
Supraveghere a Asigurarilor 

  13.   H.P. nr.13/27-03-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al 
Audiovizualului 

  14.   H.P. nr.14/07-05-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului 
României nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse şi 
elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului  

  15.   H.P. nr.15/07-05-2012  
HOTĂRÂRE pentru acordarea încrederii Guvernului 

  16.   H.P. nr.16/12-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române deTeleviziune pe anul 2011  

  17.   H.P. nr.17/12-06-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general interimar al Societăţii 
Române de Televiziune  

  18.   H.P. nr.18/12-06-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO  

  19.   H.P. nr.19/12-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie  

  20.   H.P. nr.20/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 
21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 

  21.   H.P. nr.21/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a 
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO  

  22.   H.P. nr.22/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 19/2009 privind aprobarea componenţei nominale a 
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei 
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  23.   H.P. nr.23/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru 
integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii 
Moldova 

  24.   H.P. nr.24/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului 
României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO 

  25.   H.P. nr.25/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2009 

  26.   H.P. nr.26/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2010 

  27.   H.P. nr.27/26-06-2012  
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de activitate si a contului de 
execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2011 

  28.   H.P. nr.28/26-06-2012  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al 
Societăţii Române de Televiziune 

  29.   H.P. nr.29/26-06-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Colegiului director al 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării  
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VI. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în prima sesiune ordinară a anului 2012 
(februarie – iunie) 

 
 
 

Comisiile Camerei Deputaţilor sunt organisme de lucru, înfiinţate cu 

scopul de a îndeplini atribuţiile prevăzute de Lege şi de Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, pregătesc documentele de lucru pentru lucrările în plen ale acesteia 

şi exercită control parlamentar. 

La Camera Deputaţilor funcţionează 19 comisii permanente şi 6 comisii 
permanente comune cu Senatul.  

În prima sesiune parlamentară a anului 2012, comisiile permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi comisiile comune ale celor două Camere ale 

Parlamentului  s-au întrunit în 858 şedinţe, iar activitatea lor s-a finalizat în 272 

rapoarte şi 469 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la 

comisiile parlamentare, au fost depuse 3811 amendamente din care 3704 

admise şi 107 respinse.  

În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, 

amendamentele depuse la comisiile sesizate în fond, în prima sesiune 

parlamentară a anului  2012.   

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor 

permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în 

sesiunea parlamentară februarie - iunie 2012. 

În cadrul activităţii de control parlamentar, comisiile permanente au 

rezolvat, pe parcursul primei sesiuni parlamentare a anului 2012, 1229 petiţii, 

scrisori şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai 

societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, sindicate 

etc.), persoane fizice sau juridice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau 
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pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile 

publice competente;  

De asemenea, au fost analizate şi dezbătute rapoarte de activitate ale unor 

instituţii şi autorităţi publice aflate sub control parlamentar: Agenţia Naţională 

Anti-Doping, Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementarea în 

Comunicaţii (ANCOM), Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea 

Română de Televiziune.  

Au avut loc audieri şi numiri pentru candidaţii la funcţia de membru al 

Guvernului, pentru candidaţii la funcţii de conducere a unor instituţii şi 

autorităţi publice: Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii 

Private, Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Consiliul Comisiei 

pentru Supravegherea Asigurărilor, Colegiul Consiliului Naţional pentru 

Studierea Arhivelor Securităţii,  

Autoritatea Electorală Permanentă, Societatea Română de 

Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune. 

Pe lângă activitatea legislativă, evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de 

control parlamentar, activitatea unor comisii parlamentare se concretizează şi în 

alte acţiuni, astfel: 

▪   Comisia pentru politică externă a avut şedinţe de audieri pentru 14 

persoane propuse pentru funcţia de ambasador al României, iar membrii 

acesteia au efectuat vizite oficiale în Ungaria şi Turcia ori au primit delegaţii 

parlamentare din Serbia, Lituania, Sri Lanka, Turcia, Irak, China şi 

Azerbaidjan. 

▪   Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a 

soluţionat 149 petiţii, iar un număr de 175 sunt în curs de soluţionare. Comisia a 

acordat 31 audienţe şi, pentru cercetare şi investigaţii, a organizat o deplasare 

în teritoriu. 
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▪   Comisia pentru regulament a întocmit 4 puncte de vedere la 

solicitarea Biroului permanent cu privire la interpretarea Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, precum şi 5 proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor 

pentru modificarea unor articole din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

▪    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

a avut întrevederi cu ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, cu 

ambasadorul Regatului Spaniei în România, cu ambasadorul Republicii 

Franceze în România, cu membrii Înaltei Comisii de Imigrări din Portugalia, cu 

membrii Comisiei de Etică, cetăţenie şi mass-media din parlamentul portughez. 

▪ Comisia pentru afaceri europene a examinat 30 propuneri legislative 

europene şi a participat la diverse acţiuni internaţionale la Haga (Olanda), 

Copenhaga (Danemarca), Paris (Franţa), Limassol (Cipru) şi Bucureşti.                                   

▪  Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO a analizat şi propus prioritizarea procedurilor de 

finalizare a dosarului pentru înscrierea Ansamblului monumental „Calea 

Eroilor” din Târgu Jiu, creat de Constantin Brâncuşi, pe Lista Patrimoniului 

Mondial UNESCO. 

▪  Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a 

primit 700 petiţii şi a formulat răspunsuri pentru 630 dintre acestea. A primit 

1455 contestaţii, din care au fost depuse 720 contestaţii pentru nepreschimbarea 

certificatului doveditor a calităţii solicitate.  

În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2012 şi-au desfăşurat 

activitatea şi  4 comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 

după cum urmează: 

 

1. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 

2007, 2008 , 2009 şi 2010 privind controlul execuţiei bugetare ale Curţii de 

Conturi 
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Raportul comisiei a fost depus la data de 14 martie 2012 şi se află pe 

ordinea de zi a plenului Parlamentului . 

 

2. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională a fost 

înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 31 din 29 iunie 2009. Termenul de 

elaborare a pachetului de legi privind securitatea naţională a fost prelungit, prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 3 din 31 mai 2011, până la data de 2 iulie 2012.  

 

3. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României a fost 

înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 19 din 20 aprilie 2010. 

Activitatea Comisiei încetează la data confirmării de către Curtea 

Constituţională a rezultatului referendumului cu privire la revizuirea 

Constituţiei. 

 

4.  Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

avizarea propunerilor legislative depuse şi elaborarea unei propuneri 

legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost 

înfiinţată, prin Hotărârea Parlamentului României nr.6 din 27 martie 2012. 

 Termenul de elaborare a propunerii legislative privind alegerea Camerei 

Deputaţilor şi Senatului a fost prelungit, prin Hotărârea Parlamentului nr. 14 din 

7 mai 2012, până la data de 30 mai 2012. 
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                   ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

 
în prima sesiune ordinară a anului 2012 

(februarie – iunie) 
 

Nr. de amendamente 
Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total, 

din care: 
Total, 

din care: 
Total, 

din care: 

1 Comisia pentru politică economică... 35 35 35 

2 Comisia pentru buget... 40 40 40 

3 Comisia pentru industrii... 186 186 186 

4 Comisia pentru agricultură... 32 32 32 

5 Comisia pentru drepturile omului... 16 16 16 

6 Comisia pentru administraţie publică... 111 111 111 

7 Comisia pentru muncă… 11 11 11 

8 Comisia pentru sănătate... 84 84 84 

9 Comisia pentru învăţământ... 28 28 28 

10 Comisia pentru cultură... 7 7 7 

11 Comisia juridică... 3091 3091 3091 

12 Comisia pentru apărare... 31 31 31 

13 Comisia pentru politică externă 0 0 0 

14 Comisia pentru tehnologia informaţiilor... 100 100 100 

15 
Comisia pt. egalitate de şanse între femei şi 
bărbaţi 

0 0 0 

16 Comisia pentru afaceri europene 35 35 35 

17 
Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului privind statutul deputaţilor şi 
senatorilor…  

4 4 4 

TOTAL 3811 3704 107 
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AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR PENTRU  

INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 
în prima sesiune ordinară a anului 2012 

(februarie – iunie) 

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

dezbătute în sesiunea februarie - iunie 2012 

Agricultura 32

Juridică  3091

Sănătate 84

Învăţământ 28

Cultură 7

Muncă 11

Administraţie 111

Drepturile omului 16

Industrii 186

Economica 35

Buget 40
Statut 4

Apărare 31

Tehnologia informaţiei 100 

Afaceri europene 35
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                                                                                                                                     ANEXA B 
 
 

 
AMENDAMENTE  DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE 

DEZBĂTUTE 
 LA  COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în prima sesiune ordinară a anului 2012 
(februarie – iunie) 

 
 
 

Nr 
crt. 

Grupul  parlamentar 
Total, 

din care: 
Admise Respinse 

1. PD-L 447 437 10 

2. PSD + PC 317 282 35 

3. PNL 160 150 10 

4. UDMR 188 176 12 

5. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 170 165 5 

6. DEPUTAŢI  INDEPENDENŢI 160 155 5 

7. COMISII PERMANENTE 2347 2317 30 

8. GUVERN 22 22 0 

TOTAL 3811 3704 107 
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AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în prima sesiune ordinară a anului 2012 
(februarie – iunie) 

Situaţia AMENDAMENTELOR depuse la comisiile permanente, 
 pentru iniţiativele legislative, în funcţie de iniţiatori

 sesiunea februarie - iunie 2012

COMISII  2347

INDEPENDENŢI 160

MINORITĂŢI 170

UDMR 188

PNL 160

PSD 317

PD-L 447

GUVERN 22
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                                                                                                                 ANEXA C 
 

BILANŢUL 
activităţii comisiilor permanente în prima sesiune a anului 2012 

 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 51 29 8 12 5 14 

2 Comisia pt. buget 49 86 31 31 25 7 

3 Comisia pt. industrii 51 192 35 8 26 8 

4 Comisia pt. agricultură 49 73 24 6 17 4 

5 Comisia pt. drepturile omului 51 10 3 36 120 7 

6 Comisia pt. admin. publică 53 121 51 72 6 7 

7 Comisia pt. muncă 50 95 12 18 51 5 

8 Comisia pt. sănătate 48 118 17 11 47 6 

9 Comisia pt. învăţământ 51 36 11 17 30 2 

10 Comisia pt. cultură 28 51 16 3 18 10 

11 Comisia juridică 58 281 97 188 50 10 

12 Comisia pt. apărare 51 32 15 7 17 3 

13 Comisia pt. politică externă 52 3 1 18 0 16 

14 Comisia pt. cercet. abuzurilor 51 
Comisia desfăşoară activităţi 

specifice şi depune raport semestrial 
149 2 

15 Comisia pt. regulament 3 1 0 7 0 0 

16 Comisia pt. tehn. informaţiei 49 17 11 1 1 4 

17 Comisia pt.egalitatea de şanse 14 4 1 27 2 2 

18 
Comisia pt. români din afara 
graniţelor ţării 

8 2 0 1 0 2 

19 Comisia pt.afaceri europene 10 3 3 5 0 2 

20 Comisia pt. controlul SRI 50 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

0 25 1 

21 Comisia pt. control SIE 1 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

0 2 3 

22 
Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

19 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

0 630 0 

23 
Comisia comună priv. statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

4 7 4 0 1 0 

24 Comisia pentru relaţia cu UNESCO 7 0 0 1 7 2 

25 
Comisia pt. integrarea europeană 
dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 858 873 *) 272 *) 469 1229 117 

*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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VII. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

survenite în prima sesiune ordinară a anului 2012 
(februarie – iunie) 

 
 
 
 

 I. COMISII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 
PRIVATIZARE 

 
1. Grama Horia PSD devine membru din : 21.02.2012 

   devine secretar din : 08.05.2012 

2. Arion Viorel PD-L demisie din : 20.06.2012 

3. Teodorescu Horia PSD demisie din : 30.06.2012 
 

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  
 

1. Nechifor Cătălin-Ioan PSD demisie din : 30.06.2012 
 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Negoiţă Robert Sorin PSD demisie din : 26.06.2012 

2. Adomniţei Cristian Mihai PNL demisie din : 27.06.2012 
 

4. COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,  
INDUSTRIE  ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 

 
1. Rădulescu Adrian PD-L devine preşedinte din : 21.02.2012 

2. Chirilă Constantin PD-L devine secretar din : 08.05.2012 

3. Ţurcanu Florin PNL demisie din : 18.06.2012 

4 Coroamă Gheorghe PSD demisie din : 29.06.2012 

5. Tărîţă Culiţă Progresist demisie din : 05.07.2012 
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5. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 
1. Grama Horia PSD părăseşte comisia din : 21.02.2012 

2. Ciuhodaru Tudor Progresist părăseşte comisia din : 27.03.2012 

3. Pop Virgil PNL vacantarea locului din : 22.05.2012 

4. Uioreanu Horea-Dorin PNL devine membru din : 22.05.2012 

   demisie din : 26.06.2012 

5. Ştirbu Gigel-Sorinel PNL părăseşte comisia din : 22.05.2012 
 

 
6. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Cantaragiu Bogdan PD-L devine preşedinte din : 01.02.2012 

2.  Pál  Árpád  UDMR devine membru din : 21.02.2012 

   devine secretar din : 28.02.2012 

3. Soporan Vasile Filip Progresist demisie din : 06.03.2012 

4. Ciuhodaru Tudor Progresist devine membru din : 27.03.2012 

5. Pieptea Cornel PNL demisie din : 27.06.2012 
 
 

7. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

1. Pál  Árpád  UDMR părăseşte comisia din : 21.02.2012 

2. Ghiţă Cornel PD-L devine vicepreşedinte 
din : 

21.02.2012 

3. Prigoană Vasile-Silviu PD-L părăseşte comisia din : 27.03.2012 

4. Popescu Dan-Mircea PSD devine vicepreşedinte 
din : 

27.06.2012 

5. Cindrea Ioan PSD demisie din : 28.06.2012 

6. Sârbu Marian Progresist demisie din : 28.06.2012 
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8. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 

 
1. Săftoiu Ana Adriana PNL demisie din : 01.02.2012 

2. Göndör Marius-Sorin PD-L devine vicepreşedinte 
din : 

13.06.2012 

3. Radan Mihai Minorităţi 
naţionale 

demisie din : 01.07.2012 

 
9. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE  
INFORMARE ÎN MASĂ 

 
1. Trandafir Teodora Virginia PD-L demisie din : 09.02.2012 

2. Uioreanu Horea-Dorin PNL părăseşte comisia din : 22.05.2012 

3. Ştirbu Gigel-Sorinel PNL devine membru din : 22.05.2012 
 

 
  10. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
1. Prigoană Vasile-Silviu PD-L devine membru din : 27.03.2012 

2. Boldea Mihail Fără 
apart.(indep.)

părăseşte comisia din : 27.03.2012 

3. Dobre Ciprian Minodor PNL demisie din : 26.06.2012 
 

 
11. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 

       
1. Korodi Attila UDMR devine membru din : 08.05.2012 

 
 

12. COMISIA PENTRU POLITICĂ  EXTERNĂ  
       

1. Iftime Dragoş-Adrian PD-L demisie din : 19.03.2012 

2. Borbély László UDMR devine membru din : 
devine preşedinte din : 

09.05.2012 
09.05.2012 

3. Korodi Attila UDMR părăseşte comisia din : 09.05.2012 
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13. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI  
ŞI PENTRU PETIŢII               

       
1. Borbély László UDMR părăseşte comisia din : 09.05.2012 

 
 
14. COMISIA PENTRU REGULAMENT 

       
1. Dobre Ciprian Minodor PNL demisie din : 26.06.2012 

 
 

15. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI 
COMUNICAŢIILOR 

       
1. Arion Viorel PD-L demisie din : 20.06.2012 

 
 

16. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE  
PENTRU BĂRBAŢI ŞI FEMEI 

       
1. Boldea Mihail Fără 

apart.(indep.)
devine membru din : 27.03.2012 

 
17. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA  
GRANIŢELOR ŢĂRII 

1. Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
 

PNL demisie din : 26.06.2012 
 
 

18. COMISIA SPECIALĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI  PARLAMENTAR ASUPRA 
ACTIVITĂŢII SERVICIULUI DE INFORMAŢII EXTERNE 

 
1. Mocanu Toader (senator PD-L devine vicepreşedinte din 

: 
28.02.2012 
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19. COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR  
ŞI  SENATULUI PENTRU RELAŢIA CU UNESCO 

       
1. Zătreanu Dan-Radu PD-L devine membru din : 12.06.2012 

2. Sava Andrei-Valentin PD-L părăseşte comisia din : 12.06.2012 

3. Palăr Ionel PNL devine membru din : 26.06.2012 

4. Ştirbu Gigel-Sorinel PNL devine membru din : 26.06.2012 

   devine preşedinte din : 26.06.2012 

5. Uioreanu Horea-Dorin PNL demisie din : 26.06.2012 

6. Axenie Carmen PD-L devine vicepreşedinte 
din : 

26.06.2012 

7. Adomniţei Cristian Mihai PNL demisie din : 27.06.2012 
 
 

20. COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR  
ŞI SENATULUI PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI  
 PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI 

       
1. Moldovan Emil Radu PSD demisie din : 30.06.2012 

 
 

21. COMISIA COMUNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ 
 DINTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI ŞI PARLAMENTUL 
 REPUBLICII MOLDOVA 

       
1. Mîrza Gavril (senator) PSD devine membru din : 26.06.2012 

2. Corlăţean Titus (senator) PSD părăseşte comisia din : 26.06.2012 
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VIII. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în prima sesiune ordinară a anului 2012  

(februarie – iunie) 
 
 
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 37 de şedinţe. 

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat 
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a soluţionat 
diverse probleme care intră în competenţa sa. 

 

Hotărâri ale Biroului permanent: 
 Au fost adoptate 7 Hotărâri ale Biroului permanent, care privesc, printre altele, 
stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor 
pentru această sesiune ordinară şi asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent 
la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare. 
 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 37 de 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. 

Totodată, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a stabilit modul de organizare 
a dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor prin alocarea pentru fiecare grup parlamentar, 
în funcţie de ponderea sa în numărul total al deputaţilor, a timpului afectat pentru luările de 
cuvânt în şedinţa plenară a Camerei Deputaţilor, precum şi timpul maxim afectat 
dezbaterilor în plen. 

 
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 10 şedinţe comune cu Biroul 
permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri permanente 
au fost discutate, printre altele: 

 repartizarea candidaţilor propuşi la funcţia de membru al Guvernului pentru 
audierea la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 

 propunerea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, pentru numirea în 
funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe; 

 calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură intitulată „Opriţi Guvernul 
şantajabil. Aşa nu, niciodată!”; 
 scrisoarea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, prin care solicită 
Parlamentului să organizeze o şedinţă comună în data de 25 aprilie 2012, în 
vederea adresării unui mesaj de către domnul Herman van Rompuy, 
preşedintele Consiliului European; 
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 scrisoarea domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului 
referitoare la implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA); 

 scrisoarea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, cu privire la 
urgentarea dezbaterii proiectului de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului 
European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a art. 136 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de 
stabilitate pentru statele membre ale căror monedă este euro; 

 scrisoarea domnului Victor–Viorel Ponta, prim-ministru, cu privire la 
prezentarea unei declaraţii referitoare la problemele actuale aflate pe agenda 
UE şi obligaţiile ce revin României în baza acestora; 

 scrisoarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care 
solicită urgentarea finalizării procedurilor de numire a candidaţilor propuşi 
pentru Colegiul director al CNCD; 

 scrisoarea domnului Mircea Duşa, ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, 
referitoare la înscrierea în proiectul ordinii de zi a primei şedinţe comune a 
Senatului şi Camerei Deputaţilor a proiectului de lege pentru ratificarea 
Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul 
Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, 
Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, 
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, 
Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, 
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii 
Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea 
Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011; 

 repartizarea candidaţilor propuşi la funcţia de membru al Consiliului de 
administraţie al Societăţii Române de Televiziune pentru audierea la comisiile 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 

 repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la autorităţile 
şi instituţiile publice a căror activitate se află sub control parlamentar; 

 modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de prietenie. 
IV. În această sesiune ordinară a fost depusă o moţiune de cenzură: 
 

Vot secret 

N
r.

 c
rt

. T I T L U L  
M O Ţ I U N I I  

D E  
C E N Z U R Ă  

Semnatari Data 
depunerii 

Data 
prezentării 

Data 
dezbaterii 

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

Soluţia 

1. 
Opriţi Guvernul 
şantajabil. Aşa 
nu, niciodată! 

116 
deputaţi şi 
senatori 

18.04.2012 23.04.2012 27.04.2012 235 9 ADOPTATĂ 
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IX. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR  

 
      SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de  29 iunie  2012 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PD-L 23 95 81 

2. PSD 24 297 259 

3. PNL 30 219 176 

4. UDMR 5 9 8 

5. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 2 14 8 
6. PROGRESIST - - - 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un 
grup parlamentar 

2 127 102 

 TOTAL GENERAL 86 761 634 

 

  SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de  29 iunie  2012 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PD-L 15 33 22 

2. PSD 37 222 188 

3. PNL 18 32 26 

4. UDMR - - - 

5. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 2 3 3 
6. PROGRESIST - - - 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un 
grup parlamentar 

5 61 40 

  TOTAL GENERAL 77 351 279 

  

  SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 29 iunie 2012 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. declaraţii 

politice 
1. PD-L 43 14 174 

2. PSD 50 14 312 

3. PNL 26 14 187 

4. UDMR 9 14 15 

5. MINORITAŢI NAŢIONALE 9 14 20 
6. PROGRESIST 2 14 80 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un 
grup parlamentar 

4 14 29 

 TOTAL GENERAL 143 14 817 
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X. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în prima sesiune ordinară a anului 2012  

(februarie – iunie) 
 
 
 
 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 7 7 
Martie 7 7 
Aprilie 3 3 

Mai 2 2 

Sesiunea februarie - 
iunie 

Iunie 6 6 
Total: 25 25 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Sesiune extraordinară Ianuarie  2 2 
Februarie 3 3 
Martie  2 2 
Aprilie  3 3 
Mai 1 1 

Sesiunea februarie-
iunie 

Iunie  2 2 
Total: 11 11 

 
 

 
 
 
 
 



 53 
 
 

 
XI. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – iunie 2012 

 
 

Numărul proiectelor de legi şi al propunerilor legislative dezbătute şi adoptate în 
perioada iunie 1990 – iunie 2012 (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 1024 
Legislatura a IV-a decembrie 2000 - decembrie 2004 3807 
Legislatura a V-a decembrie 2004 - decembrie 2008 1684 
Legislatura a VI-a     decembrie 2008 - decembrie 2009 714 

 februarie-decembrie 2010 327 
 februarie-decembrie 2011 399 
 februarie – iunie 2012   143 

                         
Numărul legilor promulgate de Preşedintele României în perioada iunie  1990 

– iunie 2012 (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 925 
Legislatura a IV-a decembrie 2000 - decembrie 2004 2690 
Legislatura a V-a decembrie 2004 - decembrie 2008 1627 
Legislatura a VI-a     decembrie 2008 - decembrie 2009 391 

 ianuarie 2010 – decembrie 2010  292 
 ianuarie 2011 – decembrie 2011  302 
 ianuarie 2011 – iunie 2012 87 

 
CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2012 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 210 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 87* 

 
* Situaţia la 30 iunie 2012 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – iunie 2012 

 

 
 

 

233

542

925

2690

1627

1072

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - iunie 2012
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XIV.BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN 
DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE  
pentru perioada ianuarie - iunie 2012 

 
Începând cu anul 2011, conform procedurilor stabilite prin HCD nr.11/2011 - 

în concordanţă cu prevederile Constituţiei României, Camera Deputaţilor exercită 
atribuţia de control parlamentar (art.111-113) şi veghează la formularea politicilor 
Uniunii Europene (art.148), totodată în acord cu dispoziţiile Tratatului de la 
Lisabona (art.5 alin.(3) şi (4) şi ale Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate la tratat, 
Camera Deputaţilor îşi exprimă punctele de vedere cu privire la afacerile europene. 

La nivelul Camerei Deputaţilor, examinarea parlamentară cunoaşte două 
forme: evaluarea fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare, 
precum şi controlul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii de 
către acele propuneri legislative ale Uniunii Europene care, potrivit Protocolului nr. 
2 anexat Tratatului de la Lisabona, pot face obiectul acelui control. 

În temeiul HCD nr.11/2011, Direcţia de drept comunitar realizează 
înregistrarea şi ţine evidenţa tuturor proiectelor de acte legislative (inclusiv a celor 
modificate), a documentelor de consultare şi, în general, a tuturor documentelor 
transmise de către instituţiile Uniunii Europene. De asemenea, Direcţia asigură 
sprijin prin expertiză pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
propunerilor legislative ale instituţiilor comunitare atât pentru comisiile de 
specialitate, cât şi pentru Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.  
Oferirea asistenţei şi informaţiilor  tuturor celor implicaţi în mod direct în procesul 
de examinare a documentelor europene este unul dintre obiectivele centrale ale 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii Direcţiei.  

La data de 30 iunie 2012, Direcţia de drept comunitar a evidenţiat existenţa 
a 35 de înregistrări, reprezentând 29 de documente individuale (legislative şi 
nelegislative) şi 6 pachete legislative, după cum urmează: 
- pentru 12 dintre propuneri fusese finalizată procedura de examinare;  
- 23 se aflau în cursul procedurii de examinare;  
- Camera Deputaţilor a emis 0 avize motivate, 2 opinii şi a întocmit 11 de note de 
informare şi procese verbale.  

Pachetele supuse examinării sunt: „Cadrul legislativ privind achiziţiile 
publice”, „Norme privind instrumentele financiare ale UE în cadrul spaţiului de 
libertate, securitate şi justiţie”, „Protecţia datelor cu caracter personal”, „Pachetul 
privind legislaţia farmaceutică a UE”, „Cerinţe privind sănătatea animală”, „Politica 
europeană de vecinătate şi Parteneriatul estic”. În plan procedural, examinarea 
fondului se realizează pentru ansamblul propunerilor şi documentelor incluse în 
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fiecare pachet, pentru care Camera Deputaţilor poate emite o opinie.  
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor sesizate pentru a exprima puncte 

de vedere asupra proiectelor europene în anul 2012 au fost următoarele: 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 4;   
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 4;   
 Comisia pentru industrii şi servicii – 10; 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice – 3; 
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

– 2, 
 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic – 7;  
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială – 8; 
 Comisia pentru sănătate şi familie – 4;  
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 10; 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 4;   
 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – 1;  
 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – 1;  
 Comisia pentru afaceri europene – 35. 

Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere, în 
conformitate cu dispoziţiile HCD nr.11/2011.  
 
Direcţia de drept comunitar, prin Biroul pentru gestionarea bazelor de date 
europene şi traduceri, a încărcat pe platforma IPEX: 2 opinii, 11 note de informare 
şi procese verbale, pentru 12 de proiecte finalizate, diferenţa de 29 de proiecte se 
află în derulare şi se încarcă în funcţie de încheierea procedurii la nivelul comisiilor 
de specialitate. 
Baza de date IPEX gestionată de către Direcţia de drept comunitar este conectată 
direct la platforma Uniunii Europene şi oferă posibilitatea consultării documentelor 
care au fost examinate la Camera Deputaţilor, existând în acelaşi timp posibilitatea 
comunicării şi accesării de informaţii provenite de la alte foruri legislative ale 
statelor membre.  

 


