


 
Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor 

în sesiunea septembrie - decembrie 2008*) 
 

În sesiuna septembrie – decembrie 2008, la Camera Deputaţilor 
au fost dezbătute 272 proiecte de legi, din totalul de  proiecte aflate în 
procedură legislativă în această sesiune (anexa 1). Dintre acestea 65 
proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al 
Guvernului (anexa 6). 

Din totalul de  proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei 
Deputaţilor în această sesiune, pentru 227 Camera Deputaţilor a fost 
Cameră Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
15 şedinţe în plenul Camerei şi 4 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 
272 proiecte de legi, din care 177 au fost adoptate şi 95 respinse. De 
asemenea, au fost adoptate 16 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi  17 
Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 27 noiembrie a.c., în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 533 proiecte de legi şi propuneri legislative, din 
care 17 înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei,  
şi 501 la comisiile permanente. (În Anexa 5 sunt enumerate principalele 
proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în această sesiune.) 

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea 
septembrie – decembrie 2008, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un 
număr de 776 întrebări adresate membrilor executivului, de un număr de 
52 deputaţi. Numărul întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 287, 
reprezentând 36,98 % din totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a 
fost de 209, din care la 89 s-a răspuns, ceea ce reprezintă 42,58%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de 
actualitate, numărul acestora a fost de 207, desfăşurate pe parcursul a 4 
şedinţe. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie – decembrie  2008, 
au fost depuse 3 moţiuni simple: „Populaţia României va rămâne fără 
căldură la iarnă. Criza serviciului public de termoficare”, „Guvernarea de 
dreapta, un eşec pentru educaţie” şi „Neşansa învăţământului românesc: 
Guvernarea PNL şi Cristian Adomniţei au adus educaţia în pragul 
colapsului”. Dintre acestea, moţiunea „Guvernarea de dreapta, un eşec 
pentru educaţie” a fost adoptată, celelalte două fiind respinse. De 
asemenea, în această sesiune parlamentară a fost depusă şi moţiuna de 
cenzură „Educaţia rămâne, Guvernul pleacă” care nu a mai fost dezbătută. 

                                                 
*)  situaţia cuprinde datele până la 27 noiembrie 2008.  



             Anexa nr.1 
 

SITUAŢIA 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunea  septembrie – decembrie 2008 

(Situaţia cuprinde datele la 27 noiembrie 2008) 
 

Totalul iniţiativelor legislative    801

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie - decembrie 550
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie – decembrie 251
 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                 227
272

– votate   272
             din care: - înaintate la Senat        28 
                            - în procedura de promulgare     2 
                            - promulgate* 132 
                            - respinse definitiv   95 
                            - în reexaminare la Senat     9 
                            - sesizare neconstituţionalitate     6 
– la vot final 0
 
2) Se află în proces legislativ 533
a) pe ordinea de zi 17
c) la comisii (din care 100 retrimise pentru raport suplimentar) 501
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

0

e) amânate pentru sesiunea următoare 15
 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 35  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 32
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3

4) Desesizări 1
 
5) Retrase de iniţiator 1

 
        cele 272  iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 

                           124 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
              59  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                                    21  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    44  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                           148  propuneri legislative 
                
                           
* În anul 2008 au fost promulgate 301 legi; 38 dintre ele provin din iniţiativele legislative dezbătute şi 
votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2007, 131 provin din iniţiativele 
legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2008, iar 132 provin din 
iniţiativele legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2008 



Iniţiative legislative votate în 
sesiunea septembrie - decembrie 2008

2

132

95

9
6

28

28 - înaintate la Senat

2 - în procedura de promulgare

132 - promulgate

95 - respinse definitiv

9 - în reexaminare la Senat

6 - sesizare neconstituţionalitate



Iniţiative legislative votate în sesiunea septembrie - decembrie 2008
- grupate pe categorii -

21

44

148

59

59 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

21 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

44 proiecte de legi iniţiate de Guvern

148 propuneri legislative



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ 
la sfârşitul sesiunii parlamentare septembrie - decembrie 2008

15

501

17

17 - pe ordinea de zi

501 - la comisii (din care 100 retrimise pentru raport suplimentar)

15 - amânate pentru sesiunea următoare



Anexa nr.2 
 

SITUAŢIA 
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ 

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR, 
Sesiunile  februarie – iunie şi septembrie – decembrie 2008 

(Situaţia cuprinde datele la 27 noiembrie 2008) 
 

Totalul iniţiativelor legislative    1027

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie - iunie 313
– înregistrate în cursul sesiunilor februarie – iunie şi septembrie-decembrie 714
 
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, cameră decizională                                 402
500

– votate  500
             din care: - înaintate la Senat        42 
                            - în procedura de promulgare     2 
                            - promulgate* 261 
                            - respinse definitiv 179 
                            - în reexaminare la Senat     9 
                            - sesizare neconstituţionalitate     6 
                            - declarată neconstituţională     1 
– la vot final 0
 
2) Se află în proces legislativ 533
a) pe ordinea de zi 17
c) la comisii (din care 100 retrimise pentru raport suplimentar) 501
d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru 
puncte de vedere Guvern 

0

e) amânate pentru sesiunea următoare 15
 
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 35  
         - în faza de prezentare la Biroul Permanent 32
         - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 3
 
4) Desesizări 2
 
5) Retrase de iniţiator 2

                 
                 cele 500  iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                        228 iniţiative legislative elaborate de Guvern: 
                             din care: 
            126  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
   25 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
   77 proiecte de legi iniţiate de Guvern 
             272 propuneri legislative 
                                      
* În anul 2008 au fost promulgate 301 legi; 38 dintre ele provin din iniţiativele legislative dezbătute şi 
votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2007, 131 provin din iniţiativele 
legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea februarie – iunie 2008, iar 132 provin din 
iniţiativele legislative dezbătute şi votate de Camera Deputaţilor în sesiunea septembrie – decembrie 2008 



Iniţiative legislative votate în 
sesiunile  februarie - iunie şi 
septembrie - decembrie 2008

261

179

2

1 6 9

42

42 - înaintate la Senat

2 - în procedura de promulgare

261 - promulgate

179 - respinse definitiv

9 - în reexaminare la Senat

6 - sesizare neconstituţionalitate

1 - declarată neconstituţională



Iniţiative legislative votate în 
sesiunile  februarie - iunie şi 
septembrie - decembrie 2008

- grupate pe categorii -

25

77

272

126

126 proiecte de legi privind Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului

25 proiecte de legi privind Ordonanţe ale Guvernului

77 proiecte de legi iniţiate de Guvern

272 propuneri legislative



     Anexa nr.3 
Numărul legilor promulgate în perioada                     

iunie 1990 – noiembrie 2008* 
(pe legislaturi şi ani) 

 
 
Legislatura I, iunie 1990 – octombrie 1992             233 
 
Legislatura a-II-a, octombrie 1992 – noiembrie 1996  542  
                         
Legislatura a-III-a, noiembrie 1996  – decembrie 2000           926 
 
Legislatura a-IV-a, decembrie 2000  – decembrie 2004          2641 
 
Legislatura a V-a, decembrie 2004 – decembrie 2008                1621 

februarie – decembrie 2005                                         415 
   februarie – decembrie 2006                                      517 
   februarie – decembrie 2007                                         388 
   februarie – decembrie 2008*                                       301 
 
 

Ani 1990 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 

 
 
 

Ani 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007
 

2008

Nr. legi 261 210 233 796 683 609 553 415 517 388 301 
 
 

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

în perioada iunie 1990 – noiembrie 2008* 
(pe legislaturi) 

 
 
Legislatura I,    iunie 1990 – octombrie 1992             233 
 
Legislatura a-II-a,   octombrie 1992 – noiembrie 1996  542  
                         
Legislatura a-III-a,  noiembrie 1996  – decembrie 2000         1024 
 
Legislatura a-IV-a, decembrie 2000  – decembrie 2004         3818 
 
Legislatura a V-a, decembrie 2004 – decembrie 2008*                1834 
                                   februarie – decembrie 2005                                         486 
             februarie – decembrie 2006                                         583 
             februarie – decembrie 2007                                         429 
               februarie – decembrie 2008                                         336 
 
* Situaţia la data de 27 noiembrie 2008  



Numărul legilor promulgate,
în perioada iunie 1990 – decembrie 2008

542

926

2641

233

1621

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996

Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, sesiunile februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2005,
februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2006, februarie-iunie şi septembrie-
decembrie 2007, februarie-iunie şi septembrie-decembrie 2008

,



Anexa 4 

Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2008  

Dezbateri privind controlul 
parlamentar 

Sesiunea Luna Zile cu 
şedinţe 

Număr de 
şedinţe 

Ore de 
şedinţă 

Dezbateri
legislative întrebări şi 

interpelări 
declaraţii 
politice 

moţiuni
simple 

Februarie  9 9 23h26 13h05 1h10 6h01 3h09 

Martie  6 6 23h09 16h51 1h46 4h31 - 

Aprilie  4 4 7h45 5h23 0h14 2h07 - 

Mai  4 4 8h57 6h53 0h28 1h35 - 

Iunie  4 4 12h50 10h58 - 1h51 - 

Sesiunea 
februarie-iunie 

Total: 27 27 76h10 53h12 3h39 16h08 3h09 

Sesiune 
extraordinară August  1 1 2h31 2h31 - - - 

Septembrie 9 9 23h20 11h28 0h35 2h25 8h50 

Octombrie  5 5 15h54 14h31 0h30 0h52 - 

Noiembrie  1 1 2h20 2h20 - - - 

Sesiunea 
septembrie-
decembrie 

Total: 15 15 41h34 28h19 1h06 3h17 8h50 

Total general: 43 43 120h16 84h03 4h46 19h26 12h00 
 
 
 
Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2008 
 

Dezbateri privind 
controlul 

parlamentar 
Sesiunea Luna Zile cu 

şedinţe 

Număr 
de 

şedinţe
Ore de 
şedinţă

Dezbateri
legislative

Dezbateri 
pe 

buget - 
inclusiv

modificare 
buget 

Dezbateri pe 
teme legate 

de 
Preşedintele 

României 
autorităţi 
publice 

moţiuni 
de 

cenzură

Februarie  2 2 2h44 2h44 - - - - 

Martie  1 1 1h47 1h47 - - - - 

Iunie  1 1 2h08 0h08 - - 2h00 - 

Sesiunea 
februarie-
iunie 

Total: 4 4 6h40 4h40 - - 2h00 - 

Septembrie 1 1 1h04 0h09 - 0h48 0h07 - 

Octombrie  1 1 5h15 1h17 0h20 - 3h36 - 

Noiembrie  2 2 1h11 0h11 0h04 - 0h49 0h06 

Sesiunea 
septembrie-
decembrie 

Total: 4 4 7h31 2h26 0h25 0h48 4h33 0h06 

Total general: 8 8 14h12 7h06 0h25 0h48 6h33 0h06 

 
 



                                                            

                                                                                                                           Anexa nr.5 
EXEMPLE DE LEGI ADOPTATE 

ÎN SESIUNEA  SEPTEMBRIE  – DECEMBRIE   2008 
PE DOMENII DE ACTIVITATE 

 
Nr.
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
de Conturi, republicată                                  
(Prioritate legislativă) 

(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(Pl-x 185/2007/2008) 

Legea nr.217/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.724 din  24 octombrie 2008 

2. Lege pentru ratificarea  Acordului de împrumut 
(Proiect privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienţi) între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de 
asistenţă financiară nerambursabilă acordată din 
Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie  şi 
Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28  decembrie 
2007  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x  353/2008) 

Legea nr. 228/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.782 din  24 noiembrie 2008 

3. Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal  
(PL-x 680/2007 )   

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  23 octombrie  2008 

4. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2008 pentru   completarea art.5 
alin.(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.63/1999 cu privire la  gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate României de către 
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente acestora  
(PL-x 202/2008   ) 

Legea nr.188/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.722 din  24 octombrie 2008 

 
 
 



5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2008  privind unele măsuri pentru 
reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai 
fondului de risc                   
(PL-x 250/2008)    

Legea nr.185/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.722 din  24 octombrie 2008 

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului 
naţional de dezvoltare   
(PL-x 173/2007) 

Legea nr.186/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.722 din  24 octombrie 2008 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul 
de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi 
finalizarea măsurilor     ex – ISPA    
(PL-x 47/2008)   

Legea nr.187/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.722 din  24 octombrie 2008 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condiţiilor în 
care România urmează să participe la lichidarea 
datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional  
(PL-x 226/2008) 

Legea nr. 210  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din  30 octombrie 2008 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28 /2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale   
(PL-x 368/2008) 

Legea nr. 206  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.734 din  30 octombrie 2008 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de 
a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni 
prioritare  
(PL-x 537/2008) 

Legea nr. 242   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5  noiembrie 2008 

11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale  
(PL-x 778/2007)  

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  31 octombrie  2008 

12. Lege pentru  abrogarea art.III alin.(11) lit.e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.163/2001 
privind reglementarea unor măsuri financiare  
(PL-x 303/2008 ) 

Legea nr. 208  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din  30 octombrie 2008 



13. Lege pentru  modificarea şi completarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 
privind unele  măsuri de restructurare financiară a 
creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de 
pe platformele industriale Arad şi Harghita  
(PL-x 145/2008 )  

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată Senatului  
la  30 octombrie  2008 

14. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 
din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului 
de  finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura 
municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-
a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la 
Luxemburg la 19 martie 2004   
(PL-x  471/2008) 

la Senat  

15. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea 
amendament, semnat la Bucureşti, la 2 iulie 2007, la 
Acordul de Garanţie dintre România şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru 
finanţarea Proiectului de modernizare şi  introducere a 
taxării pe autostrada Bucureşti-Piteşti, semnat la 
Bucureşti la 5 august 1996   
(PL-x 472/2008) 

la Senat  

16. Proiectul de Lege pentru ratificarea  Convenţiei între 
România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe venit  şi pe capital, semnată la 
Duşanbe la 6 decembrie 2007  
 (PL-x 354/2008)   

la Senat   
 

17. Lege privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi 
pentru efectuarea recepţiei în fază unică   a lucrărilor 
de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la 
obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului  
(PL- x 206/2008) 

Legea nr. 2672008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.779 din 20 noiembrie  2008 



 
18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 
privind despăgubirea persoanelor  fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării 
de autoturisme    
(PL-x 369/2008  ) 

Legea nr.231  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din 6 noiembrie  2008 

19. Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind  despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în 
vederea achiziţionării de autoturisme  
(PL-x 140/2008  ) 

Legea nr. 232   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al 
art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a 
fondurilor alocate pentru agricultură  
(PL-x 366/2008) 

Legea nr. 279/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din  14 noiembrie 2008 

21. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al 
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 
anuale consolidate 
(Prioritate legislativă) 
(PL-x nr. 597/2008) 

Legea nr. 278/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.768 din 14 noiembrie  2008 

22. Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea 
profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" -
S.A. 
(PL-x nr. 560/2008)  

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  10 noiembrie   2008 
 

23. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului  de 
împrumut (Proiect privind completarea sprijinului 
financiar acordat de UE pentru restructurarea 
agriculturii), între România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti, la 28 decembrie 2007   
(Prioritate legislativă) 
(PL-x  538/2008) 

la Senat 
 

 
 
 
 



24. Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului 
convenit între România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la 
Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 
2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat 
la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 
ianuarie 2006   
(PL-x  539/2008) 

la Senat 
 

25. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii  bugetului de stat pe anul 2007 
nr.486/2006  
(PL-x 161/2007) 

Legea nr.249   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.749 din  6 noiembrie  2008 

26. Lege pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri 
financiar-bugetare pe anul 2007  
(PL-x 352/2007 ) 

Legea nr.  248  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.746 din  4 noiembrie  2008 

27. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare  
 (PL-x 160/2007  ) 

Legea nr. 246  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.748 din  5 noiembrie  2008 

28. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri  financiare în domeniul bugetar  
(PL-x 460/2008  ) 

Legea nr. 275/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din  14 noiembrie 2008 

29. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2008 pentru  modificarea şi  
completarea Ordonanţei de  urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008 privind reglementarea unor  măsuri financiare  
în domeniul  bugetar 
(PL-x 461/2008) 

Legea nr. 276/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din  14 noiembrie 2008 

30. Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului  de stat,  a contului  anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual al datoriei publice, aferente anului  2005  
(PL-x 150/2008 )  

Legea nr. 280/2008 
La Monitorul Oficial  

 



 
31. Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2005, precum şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2005 
(PL-x 659/2006  ) 

Legea nr. 281/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.790 din  26 noiembrie 2008 

32. Lege pentru aprobarea contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2006, precum şi a contului general anual de 
execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 
2006 
(PL-x 555/2007)   

Legea nr. 282/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.790 din  26 noiembrie 2008 

33. Lege pentru aprobarea contului general  anual de 
execuţie a bugetului  de stat, a contului anual de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
anual  al datoriei publice, aferente anului 2006  
(PL-x 151/2008  )  

Legea nr. 283/2008 
La Monitorul Oficial  

34. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.78/2007 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2007 
(PL-x 553/2007) 

Legea nr. 253 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5  noiembrie 2008 

35. Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2007  
(PL-x 658/2007) 

Legea nr.252  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5  noiembrie 2008 

36. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2007 pentru  rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin 
Legea nr.487/2006  
(PL-x 697/2007) 

Legea nr. 251 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

37. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea 
bugetului stat pe anul 2007  
(PL-x 815/2007) 

Legea nr. 250   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.746 din  4 noiembrie  2008 

38. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului  de stat pe anul 2008 
(PL-x 152/2008) 

Legea nr. 277/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din  14 noiembrie 2008 

 
 
 
 
 



39. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.32/2007 pentru modificarea Legii 
bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006   
  ( PL-x 400/2007) 

Legea nr. 243/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5 noiembrie 2008 

40. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2007 pentru modificarea Legii 
bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006  
(PL-x 401/2007) 

Legea nr. 244/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5 noiembrie 2008 

41. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2007 pentru modificarea Legii 
bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 
(PL-x 402/2007)   

Legea nr. 245/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.748 din  5 noiembrie 2008 

42. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.40/2007 cu privire la rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 
(PL-x 554/2007 ) 

Legea nr. 247/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.746 din  4 noiembrie 2008 

43. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.47/2007 pentru modificarea Legii 
bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 
(PL-x 497/2007 ) 

Legea nr. 254/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.749 din  6 noiembrie 2008 

44. Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii 
Europene nr.2007/436/CE Euratom privind sistemul 
de resurse proprii al Comunităţilor Europene 
(PL-x 630/2008 ) 

Legea nr. 286  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.778 din  20 noiembrie 2008 

45. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2008 cu privire la  rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2008 
(PL-x 544/2008) 

Legea nr.299  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.784 din  24 noiembrie 2008 

46. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2008 cu privire la  rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat  prin 
Legea nr. 387/2007 
(PL-x 547/2008) 

Legea nr.  297 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.784 din  24 noiembrie 2008 

47. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2008 pentru  modificarea art.23 
alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 
388/2007 
(PL-x 543/2008) 

Legea nr. 285 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.778 din  20 noiembrie 2008 

 
 
 
 
 



 
    B.   Domeniul  juridic: 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea 
art.33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor                 
(PL-x 242/2008) 

la Senat 

2. Lege privind declararea de utilitate publică a 
terenurilor situate în Bucureşti, zona „Parcul Bordei”  
(PL-x 208/2008  ) 

Legea nr.170/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.709 din  20 octombrie 2008 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
(Pl-x 225/2008  ) 

la Senat 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2008  pentru modificarea 
şi completarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.334/2006 privind  finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale şi pentru  modificarea 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 347/2008) 

la Senat 

 

5. Lege pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei 
nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998   
(PL-x 468/2008) 

Legea nr. 273/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.770 din  17 noiembrie 2008 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor 
de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale  
(PL-x 800/2007) 

Legea nr.184/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.740 din  31 octombrie 2008 

7. Lege privind regimul juridic al falezelor şi plajelor 
Mării Negre   
(Pl-x 835/2007 )  

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  27 octombrie  2008 
 



8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 
privind participarea României la procedurile în faţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului 
Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea 
dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi 
convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă  
(PL-x 436/2008  ) 

Legea nr.191/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.728 din  28 octombrie 2008 

9. Lege   pentru  modificarea şi  completarea  Legii 
nr.302/2004  privind cooperarea  juridică  
internaţională în  materie  penală 
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 60/2008) 

Legea nr. 222   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.758 din  10 noiembrie 2008 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar 
în materie civilă   
(PL-x 487/2008) 
 

Legea nr.193/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.723 din  24 octombrie 2008 

11. 
 

Lege privind  respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.6/2008 pentru  modificarea şi 
completarea Legii recunoştinţei faţă de  eroii-martiri 
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr. 341/2004  
(PL-x 205/2008) 

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  17 octombrie  2008 

12. Lege pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind  
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 402/2008) 

Legea nr. 213  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.737 din  30 octombrie 2008 

13. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Consiliului Superior al Magistraturii la 
Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi 
pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din 
calitatea de membru a Institutului Naţional al 
Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare 
Judiciară (EJTN)    
(PL-x 488/2008) 

Legea nr. 227   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.738 din  31 octombrie 2008 

 



 
14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează 
a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 437/2008  ) 

Legea nr.  233 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL-x 891/2007/2008) 

- la promulgare 
- sesizare 
de neconstituţionalitate 
iniţiată de un număr de 
55 deputaţi şi respectiv 63 de 
deputaţi din 
14 octombrie 2008 
 

16. Lege pentru modificarea şi completarea Legii  
vânătorii  şi  a  protecţiei  fondului cinegetic  
nr.407/2006  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 

(PL-x 96/2008) 

Legea nr. 215  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.757 din  10 noiembrie 2008 

17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2006 pentru  modificarea şi 
completarea Codului de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea  altor legi  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL-x 824/2006/2008) 

- la promulgare 
- sesizare 
de neconstituţionalitate 
iniţiată de un număr de 
55 deputaţi 
20 octombrie 2008 
 

18.  Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii                                                
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL-x 911/2007/2008) 

- la promulgare 
- sesizare  
de neconstituţionalitate 
iniţiată de un număr de 
55 deputaţi 
16 octombrie 2008 
 

 
 
 
 
 
 



19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2008 privind creşterile salariale aplicabile 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de 
personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 
(PL-x 258/2008  ) 

Legea nr. 209  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din  30 octombrie 2008 

20. Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de  încălcare  
a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, republicată  
(PL-x 160/2008  ) 

Legea nr. 234 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

21. Lege  privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  
(PL-x 159/2008 ) 

Legea nr. 212 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.737 din  30 octombrie 2008 

22. Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 
privind regimul juridic al  terenului aferent Palatului 
Parlamentului României 
(PL-x 383/2008)   

Legea nr.226   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.743 din  3 noiembrie  2008 

23. Proiectul de Lege de modificare  a Legii nr.47(r1) din 
1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale  
(Pl-x 245/2008)   

la Senat  
 

24. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică  
(Pl-x 246/2008  ) 

la Senat 
  

25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004  privind Statutul  aleşilor locali   
(Pl-x 348/2008)   

 la Senat 
  

26. 
 

Proiectul de Lege pentru  completarea Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice  locale    
(Pl-x 349/2008 )                                                       

la Senat 
                                                  

27. 
 

Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate industrială  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL-x 163/2008) 

Legea nr. 214  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.729 din  28 octombrie 2008 

 



 
28. Lege pentru  modificarea şi completarea art.29 din 

Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  
(PL-x 524/2008 ) 

Legea nr. 261 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.757din  10 noiembrie 2008 

29. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 
privind despăgubirea persoanelor  fizice care au 
constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării 
de autoturisme    
(PL-x 369/2008) 

Legea nr.231  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

30. Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2007 privind  despăgubirea 
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa 
de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A., în 
vederea achiziţionării de autoturisme  
(PL-x 140/2008  )  

Legea nr.232   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

31. Lege pentru completarea art.5 din Legea nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României)  
(PL-x 669/2006/2008 ) 

- la promulgare 
 - sesizare  
de neconstituţionalitate iniţiată 
de Preşedintele României 
31 octombrie 2008  -  Curtea 
Constituţională decide: 
D.C.C. nr.1218 din 12 
noiembrie  2008  constată că  
Legea  este  neconstituţională 
– Monitorul Oficial  , Partea I 
nr.785 din 24 noiembrie 2008 

32. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale şi pentru completarea Legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului   
(PL-x 486/2008) 

Legea nr. 284   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.778 din  20 noiembrie 2008 

 
 
 
 
 
 
 



33. 
 

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

(PL-x 439/2008  ) 

Legea nr.298    /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.780 din 21 noiembrie 2008 

 C. Domeniul   învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport : 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se acorda în 
anul 2008 personalului din învăţământ  
(PL-x 263/2008) 

Legea nr. 221   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.730 din 28 octombrie 2008 

2. Lege privind înfiinţarea Universităţii Creştine Partium 
din municipiul Oradea, judeţul Bihor  
(PL-x 679/2007) 

Legea nr.196/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.725 din 27 octombrie 2008 

3. Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Penticostal din municipiul Bucureşti  
(PL-x 564/2007) 

Legea nr.194/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.724 din 24 octombrie 2008 

4. Lege privind înfiinţarea Universităţii „Avram Iancu” 
din municipiul Cluj Napoca  
(PL-x 562/2007) 

Legea nr.195/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.724 din 24 octombrie 2008 

5. Proiectul de Lege pentru completarea   art.126 din 
Legea  nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic 
(Pl-x 288/2008 )   

la Senat  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2008 pentru  modificarea 
art.55 alin.(8) din Legea nr.128/1997 privind Statutul 
personalului didactic                       
(PL-x 465/2008) 

la Senat 

7. Lege pentru modificarea şi  completarea  Legii 
învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic  
(Pl-x 532/2008)   

Legea nr.296   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.789 din 25 noiembrie 2008 

8. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2008 pentru  modificarea Legii 
învăţământului, nr. 84/1995  
(PL-x 466/2008)   

la promulgare 

 



 
9. Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 
privind cinematografia, precum şi pentru modificarea 
Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia  
(Prioritate legislativă) 

(Pl- x 178/2008) 

- la promulgare 
- sesizare 
de neconstituţionalitate 
iniţiată de un număr de 
27 senatori 
14 octombrie 2008 
 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea 
pentru produsele din tutun 
(PL-x 233/2008) 

Legea nr. 225   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.739 din 31octombrie  2008 

11. Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Tehnice din România 
(PL-x 711/2007) 

Legea nr. 230  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.748 din  5 noiembrie  2008 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 182/2008  ) 

Legea nr.199/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.728 din 28 octombrie 2008 

13. Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006 
(PL-x 709/2007/2008  ) 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 

- la promulgare 
 - sesizare  
de neconstituţionalitate 
iniţiată de Preşedintele 
României 
24 octombrie 2008 

14. Lege pentru completarea art.42 din  Legea nr.41/ 1994 
privind  organizarea şi funcţionarea Societăţii Române 
de Radiodifuziune  şi Societăţii  Române  de 
Televiziune  
(Pl-x 484/2008  ) 

Legea nr.  302 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.788 din  25 noiembrie 2008 

 D. Domeniul  industrie  şi servicii : 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 365/2008) 

Legea nr. 160/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.675 din 1 octombrie 2008 

 
 



2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2008 privind   reluarea pentru anul 
2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional               
(PL-x 374/2008) 

Legea nr.162/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
 nr.684 din 7 octombrie 2008 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de 
lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată 
aflate pe coridorul IV paneuropean supuse 
modernizării                          

( (Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL-x 710/2007/2008) 

Legea nr.178/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.710 din 20 octombrie 2008 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei 
A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului 
tancurilor de balast separat la navele petroliere, 
adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea 
Organizaţiei Maritime Internaţionale  
(PL-x 464/2008) 

Legea nr.288   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.780 din 21 noiembrie 2008 

5. Lege pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei 
nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998   
(PL-x 468/2008) 

Legea nr. 273/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.770 din 17 noiembrie 2008 

6. Lege pentru ratificarea Acordului maritim între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, 
semnat la Bucureşti la  3 martie 2008  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x  473/2008) 

Legea nr. 287  /2008 
La Monitorul Oficial 

7. Lege pentru ratificarea Protocolului privind  
amendamentele la Acordul multilateral de bază privind 
transportul internaţional  pentru dezvoltarea 
Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul 
statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au 
aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la  Astana la 
13 decembrie 2007   
(Prioritate legislativă) 

(PL-x  470/2008 ) 

Legea nr. 292  /2008 
La Monitorul Oficial 

 



 
8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/ 2006             
( PL-x 736/2007) 

Legea nr. 224   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.743 din  3 noiembrie  2008 

9. Lege  privind Statutul controlorului civil de trafic  
aerian din România          
(Pl-x 844/2007) 

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  23 octombrie  2008 

10. 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată  
(PL-x 184/2008 ) 

Legea nr. 211 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din  30 ctombrie 2008 

11. Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie  
(PL-x 179/2008) 

Legea nr. 220   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.743 din  3 noiembrie  2008 

12. Lege privind unele măsuri speciale pentru 
reglementarea avansului rest de justificat, precum şi 
pentru efectuarea recepţiei în fază unică   a lucrărilor 
de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la 
obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului  
(PL- x 206/2008  ) 

Legea nr. 267/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.779din 20 noiembrie  2008 

13. Lege pentru  modificarea Ordonanţei de Urgenţă    a 
Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparatele  de marcat electronice 
fiscale  
(Pl-x 312/2008 ) 

Legea nr. 264/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.724 din 14 noiembrie 2008 

14. Lege privind auditul de siguranţă rutieră 
(PL-x nr. 408/2007) 

 

Legea nr. 265/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.777 din20 noiembrie  2008 

 E.  Domeniul   administraţie   publică şi mediu  înconjurător: 
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali        
(Pl-x 175/2008) 

la Senat 
 

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale      
(Pl-x 176/2008) 

la Senat 
 

3. Proiectul de Lege privind modificarea alineatului (7) al 
articolului 57 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale  
(Pl-x 200/2008) 

la Senat 
 



4. Lege privind intervenţiile active în atmosferă  
(PL-x 781/2006   ) 

Legea  nr.173/2008 
Monitorul Oficial ,Partea I  
nr.715 din 21 octombrie 2008 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  
(Pl-x 225/2008  ) 

la Senat 
 

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.66/2008  pentru modificarea şi 
completarea Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.334/2006 privind  finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
şi pentru  modificarea 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 347/2008) 

la Senat 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2008 privind  unele măsuri pentru 
întărirea capacităţii administrative a României în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene    
(PL-x 376/2008) 

Legea nr.192/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.724 din 24 octombrie 2008 

8. Lege pentru  modificarea Ordonanţei  de urgenţă a 
Guvernului  nr. 202/2002 privind gospodărirea 
integrată a zonei costiere  
(Pl-x 230/2008) 

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  27 octombrie  2008 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar 
al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea 
locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în 
domeniul public şi privat al statului, administrate de 
Regia Autonomă”Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”  
(PL-x 252/2008) 

Legea nr.183/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.718 din 22 octombrie 2008 

 



 
10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.47/2008 privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru 
stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2  care se aplică 
pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent 
acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, 
administrate de  Regia Autonomă „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 
(PL-x 367/2008) 

Legea nr.182/2008 
Monitorul Oficial,Partea I  
nr.718 din 22 octombrie 2008 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/ 2006             
( PL-x 736/2007) 

Legea nr.224 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.743 din  3 noiembrie  2008 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.28 /2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale   
(PL-x 368/2008) 

Legea nr.  206 /2008 
Monitorul Oficial,Partea I  
nr.734 din 30 octombrie 2008 

13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2008 pentru modificarea Legii 
locuinţei nr.114/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 437/2008  ) 

Legea nr. 233   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

14. Lege privind  transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet 
de 1.369.125 acţiuni deţinute de  stat la 
Compania”Administraţia Porturilor Maritime” –S.A. 
Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către 
Consiliul local al municipiului Constanţa  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL - x 832/2007/2008) 

Legea nr. 216 /2008 
Monitorul Oficial,Partea I  
nr.734 din 30 octombrie 2008 

 
 
 
 
 
 
 



15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2008  pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 6/2007 privind unele măsuri de  reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii 
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale 
care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi 
pentru acordarea unor creşteri  salariale pentru 
funcţionarii publici în anul 2008   
(PL-x 261/2008) 

Legea nr.238  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

16. Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-martir  
(PL-x 304/2008)   

Legea nr. 240   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5  noiembrie 2008 

17. Lege privind  declararea comunei Moisei, judeţul 
Maramureş, comună - martir     
(PL-x 406/2008)   

Legea nr. 241    /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5  noiembrie 2008 

18. Proiectul de Lege privind  înfiinţarea comunei 
Tîrgşoru Nou, judeţul Prahova, prin reorganizarea 
comunei Ariceştii Rahtivani  
(Pl-x 243/2008) 

la Senat 
 
 

19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică  
(Pl-x 246/2008  ) 

la Senat 
 
                                                 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 215(r1)/2001 a administraţiei publice locale  
(Pl-x 287/2008  )                                                             

la Senat 
 
                                                 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004  privind Statutul  aleşilor locali   
(Pl-x 348/2008)   

la Senat 
 
                                                 

22. Proiectul de Lege pentru  completarea Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice  locale    
(Pl-x 349/2008 )                                                   

la Senat 
 
                                                 

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

Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plăţii 
primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 
2001-2006    
(PL-x 157/2008 )  

Legea nr.172/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.709 din 20 octombrie 2008 



2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii  
(Prioritate legislativă)  
(PL-x 859/2007) 

Legea nr.174/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.715 din 21 octombrie 2008 

3. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.16/2008  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 228/2008) 

Legea nr.175/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.710 din 20 octombrie 2008 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2008  privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de  stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit  anexelor nr. II şi III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi 
ale personalului contractual salarizat prin legi speciale    
(PL-x 266/2008) 

Legea nr.177/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.706 din 17 octombrie 2008 

5. Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 
1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice  
(PL-x 305/2008) 

Legea nr.176/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.710 din 20 octombrie 2008 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale  
(Pl-x 180/2008) 

Legea nr. 218   /2008 
Monitorul Oficial,Partea I  
nr.738 din 31octombrie 2008 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2008 privind creşterile salariale ce se acorda în 
anul 2008 personalului din învăţământ  
(PL-x 263/2008) 

Legea nr. 221   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.730 din 28 octombrie 2008 

 



 
8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.45/2008 privind  unele măsuri pentru 
întărirea capacităţii administrative a României în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea 
sa de stat membru al Uniunii Europene    
(PL-x 376/2008) 

Legea nr.192/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.724 din 24 octombrie 2008 

9. Lege privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2008  pentru modificarea anexei la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea 
personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 259/2008  ) 

Legea nr. 219   /2008 
Monitorul Oficial,Partea I  
nr.734 din 30 octombrie 2008 

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de 
pensii administrative privat şi a Legii nr. 204/2006 
privind pensiile  facultative     
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(PL-x 887/2007/2008  ) 

Legea nr.201/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.728 din 28 octombrie 2008 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul 
protecţiei sociale  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 

(PL-x 762/2007/2008)  

Legea nr.200/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.725 din 27 octombrie 2008 

12. Lege  pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea 
nr. 53/2003-Codul muncii  
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României)  

(PL-x 841/2007/2008) 

Legea nr.202/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.728 din 28 octombrie 2008 

13. Lege  privind Statutul controlorului civil de trafic  
aerian din România          
(Pl-x 844/2007  ) 

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  23 octombrie  2008 

 
 
 
 
 
 
 
 



14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2008 privind creşterile salariale care se vor 
acorda în anul 2008 controlorilor financiari  din cadrul 
Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea 
controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi  
(PL-x 262/2008 )   

Legea nr.  237  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.746 din  4 noiembrie  2008 

15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2008 privind creşterile salariale aplicabile 
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de  
personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008 
(PL-x 258/2008) 

Legea nr. 209  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din 30 octombrie 2008 

16. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.115/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar  
(PL-x 257/2007) 

Legea nr. 207 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din  30octombrie 2008 

17. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.9/2008  pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 6/2007 privind unele măsuri de  reglementare a 
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii 
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale 
care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi 
pentru acordarea unor creşteri  salariale pentru 
funcţionarii publici în anul 2008   
(PL-x 261/2008) 

Legea nr. 238  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.750 din  6 noiembrie  2008 

18. 
 

Lege pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi  sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război   
(PL-x 403/2008 )  

Legea nr. 205 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din 30 octombrie 2008 

19. Lege pentru modificarea  art.5 din Legea nr.118/2002 
pentru instituirea indemnizaţiei de merit  
(PL-x 776/2007) 

Legea nr. 239  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.747 din  5  noiembrie 2008 

 



 
20. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia 
familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru 
familia monoparentală  
(PL-x 86/2008) 

Legea nr. 236   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.746 din  4 noiembrie  2008 

21. Proiectul de Lege privind asocierea Guvernului 
României la Centrul European pentru Politici Sociale 
şi Cercetare (CEPSC)  
(PL-x 476/2008) 

la Senat 

22. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite 
în prizonieri   
(PL-x 438/2008 )   

Legea nr. 271/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.768 din 14 noiembrie 2008 

23. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale  
(PL-x 446/2008)    

Legea nr.258   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.757din  10 noiembrie 2008 

24. Lege pentru modificarea alin.(5) şi (6) ale art.7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.4/2005 privind 
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite 
din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat  
   (PL-x 495/2008)        

Legea nr. 262/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din 14 noiembrie 2008 

25. Lege privind sistemul public de pensii  şi alte drepturi 
de asigurări sociale  ale  agricultorilor  
(Pl-x 825/2007)   

Legea nr. 263/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.775din 19 noiembrie  2008 

26. Lege pentru modificarea Legii nr.17/2000 privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice  
(PL-x 440/2008)   

Legea nr. 270/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.768 din 14 noiembrie 2008 

27. Lege pentru  modificarea alin.(1) al art.1 din  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148 / 2005 
privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului 
(Pl-x 254/2008)   

Legea nr. 257  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.746 din  4 noiembrie  2008 

28. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea 
în sistemul sanitar-veterinar  
(PL-x 264/2008 )   

Legea nr. 272/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din 14 noiembrie 2008 

 



29. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2008  pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 265/2008) 

la promulgare 

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

Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 
urgenţă  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 365/2008) 

Legea nr. 160/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.675 din 1 octombrie 2008 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2008 privind  stabilirea unor măsuri  
pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în  
banda de  frecvenţe 3600-3800 MHz  
(Prioritate legislativă) 

(PL-x 355/2008  ) 

Legea nr.  259  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.757 din 10 noiembrie 2008 

3. Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate 
de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului sau de reţele publice de 
comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice                 
(Prioritate legislativă) 

(PL-x 439/2008  ) 

Legea nr. 298  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.780 din 21 noiembrie 2008 

         H.  Domeniul  sănătate  şi familie : 
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  

nr.12/2008      privind      organizarea      şi  
finanţarea   rezidenţiatului                                      
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 232/2008) 

Legea nr.179/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.707 din 17 octombrie 2008 

 



 
2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele  de permanenţă  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 231/2008) 

Legea nr.197/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.723 din 24 octombrie 2008 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 300/2008)   

Legea nr.203/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.729 din  28octombrie 2008 

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.115/2004 
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar  
(PL-x 257/2007) 

Legea nr. 207  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.736 din 30 octombrie 2008 

5. Lege pentru  modificarea şi completarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 
privind unele  măsuri de restructurare financiară a 
creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de 
pe platformele industriale Arad şi Harghita  
(PL-x 145/2008 )   

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  30 octombrie  2008 

6. Legea farmaciei 
(Pl- x 483/2006   ) 

Legea nr. 266/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.765 din 13 noiembrie 2008 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician 
dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din 
România  
(PL-x 445/2008) 

Legea nr. 269/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.768 din 14 noiembrie 2008 

8. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2008  
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x 265/2008) 

la promulgare 

 



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

îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004  
(PL-x 207/2008) 

Legea nr.167/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.699 din 14 octombrie 2008 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2008  pentru modificarea Legii 
muntelui nr.347/2004  
(Prioritate legislativă) 

(PL-x 247/2008  ) 

Legea nr.161/2008 
Monitorul Oficial  , Partea I ,  
nr. 684 din 7 octombrie 2008 
 
 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2008  privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, 
din  administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare 
Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  
Alimentelor - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii 
unui incinerator ecologic  
(PL-x 251/2008) 

Legea nr.171/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.709 din 20 octombrie 2008 

4. 
 
 
 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2008 privind   gestionarea fondurilor 
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană 
din Fondul European pentru Pescuit şi a  fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat   
(PL-x 360/2008 )           

Legea nr.168/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.709 din 20 octombrie 2008 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2008 privind  sprijinul  financiar 
pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de  
primăvară în  pomicultură          
(PL-x 373/2008) 

Legea nr.169/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.709 din 20 octombrie 2008 

6. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art. 32  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile 
destinate finanţării politicii agricole comune alocate de 
la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de  stat  
(PL-x 375/2008) 

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  10 octombrie  2008 

 



 
 7. Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”  
şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  
(PL-x 666/2007) 

cerere de reexaminare 
solicitată de  Preşedintele  
României înaintată  Senatului  
la  10 octombrie  2008  
reexaminată  de Senat la data 
de  29 octombrie  2008  
înaintă la Camera Deputaţilor  
la  comisii 4 noiembrie2008 

8. Lege pentru  modificarea art.26 alin.(6) lit. b) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind  
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor   
(PL-x 387/2008   ) 

Legea nr.180/2008 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.707 din 17 octombrie 2008 

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2008 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti  
(PL-x 492/2008) 

Legea nr.189/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.722 din 24 octombrie 2008 

10. Lege  privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 
şi ale Legii nr.169/1997  
(PL-x 159/2008 ) 

Legea nr.212   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.737 din 30 octombrie 2008 

11. Lege privind protejarea exploataţiilor agricole      
(Pl-x 496/2008 )         

Legea nr.204  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.722 din 24 octombrie 2008 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor 
drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea 
în sistemul sanitar-veterinar  
(PL-x 264/2008) 

Legea nr. 272/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din 14 noiembrie 2008 

13. Lege pentru  modificarea şi completarea art.29 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  
(PL-x 524/2008) 

Legea nr.261   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.757 din 10 noiembrie 2008 

 
 
 
 
 
 



14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al 
art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2007 privind reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a 
fondurilor alocate pentru agricultură  
(PL-x 366/2008) 

Legea nr. 279/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din 14 noiembrie 2008 

 J. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională : 
1. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului 

României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie privind evacuarea temporară în România a 
unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie 
internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat 
la Bucureşti la  8 mai 2008 şi pentru reglementarea 
unor aspecte procedurale de implementare a acestuia   
(Prioritate legislativă)  
(PL-x  531/2008) 

Legea nr.291 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.777 din20 noiembrie  2008 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea  Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei 
privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 
martie 2008   
(PL-x 434/2008) 

la Senat 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze 
în domeniul protecţiei securităţii civile privind 
asistenţa şi cooperarea  în situaţii de urgenţă, semnat la 
Paris la 22 aprilie 2008  
(PL-x 477/2008) 

la Senat 

4. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Ungare privind 
regimul juridic al mormintelor ungare de război din 
România şi al  mormintelor române de  război din 
Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 
2008  
(PL-x 475/2008) 

Legea nr.300  /2008 
La Monitorul Oficial 

5. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Consiliul Federal Elveţian privind 
readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 
2008    
  (PL-x 474/2008)                    

Legea nr.  301 /2008 
La Monitorul Oficial 

 



 
6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernului României şi Guvernul Republicii Turcia 
privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi 
înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 
25 octombrie 2007  
(PL-x 534/2008) 

la Senat  

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 295/2004  privind regimul 
armelor şi al muniţiilor            
(PL-x 362/2008  ) 

Legea nr. 268/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.767 din 14 noiembrie 2008 

 K. Domeniul politică externă : 
1. Lege privind   serviciile consulare  pentru  care  se 

percep  taxe şi  nivelul  taxelor  consulare  la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate   
(PL-x 120/2008) 

Legea nr.198/2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.728 din 28 octombrie 2008 

2. Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a 
Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord, 
semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008   
(PL-x 625/2008  ) 

Legea nr.  255  /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.755 din 10 noiembrie 2008 

3. Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a 
Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, 
semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008   
(PL-x 626/2008) 

Legea nr. 256   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.755 din 10 noiembrie 2008 

 L. Domeniul economic : 
1. Lege pentru ratificarea  Protocolului, semnat la 

Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru amendarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statului Qatar privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 6 iunie 
1996  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x  432/2008  ) 

Legea nr.  290 /2008 
La Monitorul Oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi 
utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate 
publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, 
proprietate privată a statului, aflate în administrarea 
Regiei Autonome”Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”  
(ca urmare a  reexaminării legii potrivit  Deciziei 

Curţii Constituţionale nr.38 din 30 ianuarie 2008  )       
(Pl-x 321/2007/2008  )  

Legea nr.229   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.748 din  5 noiembrie  2008 

3. Lege pentru ratificarea  Protocolului, semnat la 
Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea 
Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul 
Macedonean privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 
iunie 2000  
(Prioritate legislativă)  
(PL-x  433/2008  ) 

Legea nr.289 /2008 
La Monitorul Oficial 

4. Lege pentru ratificarea Acordului  de  stabilizare şi de  
asociere, între Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de o parte, şi  Republica 
Muntenegru, pe de  altă parte, semnat la Potgorica la 
15 octombrie 2007  
(Prioritate legislativă) 
(PL-x  467/2008) 

Legea nr. 274  /2008 
La Monitorul Oficial 
 

5. Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor 
împotriva cutremurelor,alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor  
(PL-x 765/2007) 

Legea nr. 260   /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.757din  10 noiembrie 2008 

6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiţiilor, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008  
(PL-x 431/2008) 

la Senat 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii  Cehe, semnat la Praga la  22 
ianuarie 2008, privind amendamentele  la Acordul între Guvernul 
României şi  Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea 
reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la  8 noiembrie 1993  
(PL-x 351/2008) 

la Senat 

 



 
8. Proiectul de Lege pentru ratificarea  Protocolului 

Adiţional între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, 
la Acordul între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Maroc privind  promovarea şi protejarea 
reciprocă a  investiţiilor, semnat la Rabat la  28  
ianuarie 1994  
(PL-x 352/2008 ) 

la Senat 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale şi pentru completarea Legii nr.26/1990 
privind registrul comerţului   
(PL-x 486/2008) 

Legea nr.284 /2008 
Monitorul Oficial , Partea I 
nr.778 din 20 noiembrie 2008 

         
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
STADIUL PROIECTELOR DE LEGI 

 

 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2008 

 
 
 
 
 
 
Cu adresa nr. 5141/DRP/29.08.2008, Departamentul pentru Relaţia cu 

Parlamentul a comunicat Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru a doua 
sesiune ordinară a anului  2008, care  cuprinde 172 de proiecte de legi.  
 

Dintre acestea, 65 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite 
etape ale procesului legislativ la Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se 
prezintă astfel: (Anexă) 

 
 
 

- legi promulgate sau aflate în procedură de promulgare : 29

- proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor: 2

- proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 32

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

                                                    TOTAL                                      65 
 
 
 

 
                                                                                                                  
 



ANEXĂ 
 

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  
 cuprinse  în  Programul  legislativ  prioritar  al  Guvernului 
pentru a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2008 

 

  

II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  SSAAUU  AAFFLLAATTEE  ÎÎNN  PPRROOCCEEDDUURRĂĂ  DDEE  PPRROOMMUULLGGAARREE  
  

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.  

Senat 
Adoptată pe 22.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  365/17.06.2008 

Adoptată pe  9.09.2008 

Legea nr. 
160/2008 

2 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 
noiembrie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  286/12.05.2008 

Adoptată pe 24.06.2008 

Senat 
Adoptată pe  8.09.2008 

Legea nr. 
165/2008 

3 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare semnat la Ruse la 9 
februarie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  5/04.02.2008 

Adoptată pe 11.03.2008 

Senat 
Adoptată pe  8.09.2008 

Legea nr. 
166/2008 

4 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 97/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.  

Senat   
Adoptată pe 
27.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  859/10.12.2007 

Adoptată pe  23.09.2008 

Legea nr. 
174/2008 

5 Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.  

Senat   
Adoptată pe 
15.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  228/22.04.2008 

Adoptată pe  23.09.2008 

Legea nr. 
175/2008 

6 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului. 

Senat 
Reexaminată pe 

23.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  232/08/08.09.08 

Reexaminată pe 
30.09.2008 

Legea nr. 
179/2008 

7 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 
prin centrele de permanenţă.  

Senat   
Adoptată pe 
15.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  231/22.04.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Legea nr. 
197/2008 

8 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale.  

Senat 
Adoptată pe 8.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  182/14.04.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Legea nr. 
199/2008 

9 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2008 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun.   

Senat 
Adoptată pe 
06.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  300/12.05.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Legea nr. 
203/2008 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

10 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea 
informaţiilor din instituţiile publice.   

Senat 
Adoptată pe 4.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  402/17.06.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Legea nr. 
213/2008 

11 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe.  

Senat 
Adoptată pe 
22.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  259/12.05.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Legea nr. 
219/2008 

12 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală. (poz. I-b-17) 

Senat 
Respinsă pe 18.02.2008

Camera Deputaţilor 
PLx  60/25.02.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Legea nr. 
222/2008 

13 

Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al 
poluării cu nutrienţă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul 
Global de mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 
decembrie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  353/17.06.2008 

Adoptată pe 
23.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
13.10.2008 

Legea nr. 
228/2008 

14 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2008 pentru 
modificarea Legii locuinţei nr.114/1996, şi modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate 
chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari.  

Senat 
Adoptată pe 
18.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 437/23.06.2008 
Adoptată pe 8.10.2008 

Legea nr. 
233/2008 

15 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio in banda de frecvenţe 3600 - 
3800 MHz.  

Senat 
Adoptată pe 
12.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  355/17.06.2008 

Adoptată pe 15.10.2008 

Legea nr. 
259/2008 

16 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de 
tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor 
Dentari din România.  

Senat   
Adoptată pe 
18.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  445/ 23.06.2008 

Adoptată pe 15.10.2008 

Legea nr. 
269/2008 

17 
Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, 
semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  467/ 8.09.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
20.10.2008 

Legea nr. 
274/2008 

18 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul 
statutar al situaţiilor fiananciare anuale şi al situaţiilor anuale consolidate.  

Senat 
Adoptată pe 
29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 597/8.10.2008 

Adoptată pe 15.10.2008 

Legea nr. 
278/2008 

19 Lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr.  2007/436/CE Euratom 
privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene.  

Camera Deputaţilor 
PLx 630/28.10.2008 

Adoptată în şedinţă comună pe 4.11.2008 

Legea nr. 
286/2008 



 

Nr. 
crt Titlul legii Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

20 Lege privind ratificarea Acordului maritim între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Turcia, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  473/ 8.09.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
29.10.2008 

Legea nr. 
287/2008 

21 
Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru 
amendarea Acordului dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 12 iunie 2000.  

Camera Deputaţilor 
PLx  433/23.06.2008 

Adoptată pe 23.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
29.10.2008 

Legea nr. 
289/2008 

22 
Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti, la 5 martie 2008, pentru 
amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996.  

Camera Deputaţilor 
PLx  432/23.06.2008 

Adoptată pe 23.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
28.10.2008 

Legea nr. 
290/2008 

23 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind 
evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie 
internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008 şi pentru 
reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestora.  

Camera Deputaţilor 
PLx  531/ 8.09.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
29.10.2008 

Legea nr. 
291/2008 

24 
Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multi-lateral de 
bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, 
având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la UE, la 1 
ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx  470/ 8.09.2008 

Adoptată pe 30.09.2008 

Senat 
Adoptată pe 
29.10.2008 

Legea nr. 
292/2008 

25 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 547/16.09.2008 

Adoptată în şedinţă comună pe 4.11.2008 

Legea nr. 
297/2008 

26 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx 544/16.09.2008 

Adoptată în şedinţă comună pe 4.11.2008 

Legea nr. 
299/2008 

27 Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de comunicaţii 
electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii.  

Senat 
Adoptat pe 17.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 439/23.06.2008 
Adoptată pe 4.11.2008 

Legea nr. 
298/2008 

28 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 
privind cinematografia.  

Senat 
Adoptată pe 8.0.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 178/14.04.2008 

Adoptată pe 8.10.2008 
 

29 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2008 pentru modifcarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.  

Senat   
Adoptată pe 22.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  265/ 5.05.2008  

Adoptată pe 4.11.2008 
 

  



 

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera 

decizională (stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 93/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.  

Senat 
Adoptat pe  6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  629/ 15.10.2008 

Raport depus 
pe 16.10.2008 

2 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România. Senat 
Adoptat pe  8.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  542/ 16.09.2008 

Raport depus 
pe 20.10.2008 

  

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

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

Senat   
Adoptat pe 28.11.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  819/03.12.2007 
Termen: 13.12.2007 

 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgnţă a Guvernului nr.129/2007 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.  
-Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat   
Adoptat pe 6.02.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/13.02.2008 
Termen: 6.03.2008 

 

3 
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuţie a bugetului de stat, a contului 
de execuţie a bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 
general anual al datoriei publice aferente anului 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 545/16.09.2008 
Termen: 14.02.2009 

 

4 
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2007 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
pentru şomaj pe anul 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 546/16.09.2008 
Termen: 14.02.2009 

 

5 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului de reglementare a datoriei între Guvernul 
României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx 589/1.10.2008 
Termen: 15.10.2008 

Senat 
-  

6 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

Senat 
Adoptat pe 29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 598/8.10.2008 
Termen: 6.11.2008 

 

7 
Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009 ce decurge din 
calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 
septembrie 1998.  

Senat 
Adoptat pe 29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 608/8.10.2008 
Termen: 6.11.2008 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

8 Proiect de Lege pentru  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx 627/13.10.2008 
Termen: 12.11.2008 

 

9 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009.  
Camera Deputaţilor 
PLx 711/4.11.2008 
Termen: 13.12.2008 

 

10 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.  
Camera Deputaţilor 
PLx 712/4.11.2008 
Termen: 13.12.2008 

 
      

  
  

22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Adoptat pe 29.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  610/03.07.2006 
Termen: 31.08.2006 

 

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

Senat 
Adoptat pe 6.06.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  458/11.06.2007 
Retrimis pe 3.03.2008 
ptr. raport suplimentar  

 

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

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgnţă a Guvernului nr.129/2007 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.  
-Raport comun cu Comisia pentru buget 

Senat   
Adoptat pe 6.02.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  35/13.02.2008 
Termen: 6.03.2008 

 

5 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri 
de locuit multietajate.  

Senat   
Adoptat pe 14.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  215/16.04.2008 
Termen: 20.05.2008 

 

6 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2008 pentru 
acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care 
utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei.  
-Raport comun cu Comisia pentru muncă 

Senat   
Respins pe 5.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  290/12.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

7 Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile.  Senat 
Adoptat pe 4.06.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  401/17.06.2008 
Termen:  9.09.2008 

 

8 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa 
energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de 
energie.  

Senat 
Adoptat pe 16.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  566/24.09.2008 
Termen:  30.10.2008 

 

  

                            33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă,,  ssiillvviiccuullttuurrăă,,  iinndduussttrriiee  aalliimmeennttaarrăă  şşii  sseerrvviicciiii  ssppeecciiffiiccee                          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Adoptat pe 24.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  719/29.10.2007 
Termen: 14.02.2008 

 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 72/2008 privind 
autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente 
legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie 
alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole.  

Senat 
Adoptat pe 6.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 647/4.11.2008 
Termen: 3.12.2008 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

                      

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice.  

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  716/29.10.2007 
Retrimis pe 12.02.2008 
ptr. raport suplimentar 
Termen: 26.02.2008 

 

2 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.  
-Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 24.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  719/29.10.2007 
Termen: 14.02.2008 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

3 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 penreu 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 
protecţia mediului.  

Senat   
Adoptat pe 12.12.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  909/19.12.2007 
Termen: 19.02.2008 

 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă.  
-Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 16.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 565/24.09.2008 
Termen: 30.10.2008 

 

5 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  

Senat 
Adoptat pe 15.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 686/4.11.2008 
Termen: 16.12.2008 

 

  

                            66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă          
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber 
profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România.  
-Raport comun cu Comisia ptr. cultură 

Senat 
Adoptat pe 21.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  257/ 5.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea 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 
Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.  
-Raport comun cu Comisia pentru apărare 

Senat   
Adoptat pe 22.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 05.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 

3 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2008 pentru 
acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care 
utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei.  
-Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat   
Respins pe 5.05.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  290/12.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 

4 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru 
modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.  
-Raport comun cu Comisia pentrusănătate şi familie 

Senat 
Adoptat pe 21.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 662/4.11.2008 
Termen: 3.12.2008 

 

  



 

                            77))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee            
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru 
modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap.  
-Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

Senat 
Adoptat pe 21.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 662/4.11.2008 
Termen: 3.12.2008 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

2 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind înfiinţarea Institutului 
Universitar European de la Florenţa, semnată în 1972 şi revizuită în anul 1992 .  

Camera Deputaţilor 
PLx 590/ 1.10.2008 
Termen: 15.10.2008 

Senat 
-  

                          

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber 
profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România.  
-Raport comun cu Comisia ptr.muncă  

Senat 
Adoptat pe 21.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  257/ 5.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România.  

Senat 
Adoptat pe 29.10.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 714/4.11.2008  

                          

                            1100))    llaa  CCoommiissiiaa  jjuurriiddiiccăă,,  ddee  ddiisscciipplliinnăă  şşii  iimmuunniittăăţţii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/26.10.2005 
Termen: 31.08.2006 

 

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

Senat 
Adoptat pe 29.06.2006 

Camera Deputaţilor 
PLx  610/03.07.2006 
Termen: 31.08.2006 

 



 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

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

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 
PLx  718/29.10.2007 
Termen: 27.11.2007 

 

4 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de 
stare civilă. 
-Raport comun cu Comisia pt. adm. publică 

Senat 
Adoptat pe 16.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 565/24.09.2008 
Termen: 30.10.2008 

 

5 
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind 
răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la 
navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 21 martie 2001. 

Camera Deputaţilor 
PLx 636/4.11.2008 
Termen: 3.12.2008 

Senat 
-  

                          

                            1111))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aappăărraarree,,  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  şşii  ssiigguurraannţţăă  nnaaţţiioonnaallăă          
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea 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 
Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.  
-Raport comun cu Comisia pentru muncă 

Senat   
Adoptat pe 22.04.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  260/ 05.05.2008 
Termen: 17.06.2008 

 

2 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.71/2008 privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare.  

Senat 
Adoptat pe 29.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 599/8.10.2008 
Termen: 6.11.2008 

 

                          

                            1122))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  tteehhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaţţiieeii  şşii  ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr          
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 60/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul 
general de reglementare a comunicaţiilor.  

Senat 
Adoptat pe 16.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx 556/24.09.2008 
Termen: 23.10.2008 

 

                              



 

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege Prima Cameră 

sesizată (stadiul) 
 Camera decizională 

(stadiul) Observaţii 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2006 privind înfiinţarea 
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.  
Reexaminare la cererea Preşedintelui României  

Camera Deputaţilor 
PLx  171/07/17.03.08 

Reexaminată pe 
15.04.2008 

Senat 
La Com. economică 

 pt. raport de 
reexaminare 

 

2 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea 
sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 
decembrie 2007.  

Camera Deputaţilor 
PLx 538/16.09.2008 

Adoptat pe 15.10.2008 

Senat 
La Com. buget 

 pt. raport  
 

                                                         



    Anexa nr.7 
 

                      

Activitatea comisiilor permanente din Camera Deputaţilor 
în cea de-a doua sesiune a anului 2008 

 
 Comisiile parlamentare sunt organisme de lucru ale Parlamentului, care joacă 

un rol esenţial în procesul de elaborare şi dezbatere a iniţiativelor legislative, în 

cadrul activităţii lor fiind analizate şi dezbătute atât propunerile legislative şi 

proiectele de lege primite, cât şi amendamentele parlamentarilor  pentru respectivele 

iniţiative legislative. 
  

Potrivit art. 64 alin. (4)  din  Constituţia României: „fiecare Cameră îşi 

constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii 

speciale. De asemenea Camerele îşi pot constitui comisii comune”. 

 La Camera Deputaţilor îşi desfăşoară activitatea 17 comisii permanente ale 

Camerei Deputaţilor şi 6 comisii permanente comune cu Senatul.  

În această sesiune, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile 

comune ale celor două Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 223 şedinţe, iar 

activitatea lor s-a finalizat în 368 rapoarte şi 384 avize. 

 Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la 

comisiile parlamentare au fost depuse un număr de 1083 de amendamente din care 

987 admise şi 96 respinse. În anexele A şi B sunt prezentate, pe comisii şi pe 

iniţiatori, amendamentele depuse în cea de-a doua sesiune a anului  2008.  

 Comisiile permanente au rezolvat un număr de 512 petiţii, scrisori şi memorii 

adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii 

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

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

cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice competente.   



 2

În anexa C este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente 

ale Camerei  Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în cea de-a doua sesiune 

parlamentară a anului 2008. 

Pe parcursul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare a anului 2008 au 

mai funcţionat: 1  comisie specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi 5 

comisii de anchetă: 4 comisii comune cu Senatul şi 1 comisie a Camerei 

Deputaţilor, după cum urmează: 

1. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 

controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005 a supus plenului spre 

dezbatere raportul şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 

Curţii de Conturi pe anul 2005. 

2.  Comisia parlamentară de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare 

la conturile lui Nicolae Ceauşescu a depus raportul ce a fost dezbătut în plenul 

reunit al celor două Camere. 

3. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea şi clarificarea modului 

în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele 

obţinute din privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art.44 

alin.(2) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989  a depus raportul, care a 

fost dezbătut şi aprobat în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

4. Comisia comună parlamentară de anchetă pentru verificarea informaţiilor 

furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor nu a depus raportul, termenul de 

depunere fiind data de 30 septembrie 2008. 

5. Comisia parlamentară de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare 

la activitatea ICE Dunărea nu a depus raportul, termenul de depunere a raportului  

fiind data de 31 octombrie 2008. 

6. Comisia de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea unor aspecte 

referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi a depus 

raportul spre dezbatere şi aprobare în plenul Camerei Deputaţilor. 

 



Total:
din care

admise respinse

1 Comisia pentru politică economică... 30 27 3
2 Comisia pentru buget... 39 33 6
3 Comisia pentru industrii... 78 59 19
4 Comisia pentru agricultură... 66 53 13

5 Comisia pentru drepturile omului... 1 0 1

6 Comisia pentru administraţie publică... 155 147 8

7 Comisia pentru muncă… 179 175 4

8 Comisia pentru sănătate... 292 280 12
9 Comisia pentru învăţământ... 18 14 4

10 Comisia pentru cultură... 36 33 3

11 Comisia juridică... 154 137 17

12 Comisia pentru apărare... 12 12 0

13 Comisia pentru politică externă... 0 0 0

14 Comisia pentru tehnologia informaţiilor... 10 10 0

15 Comisia pt. regulament 0 0 0

16 Comisia pt.egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 8 4 4

17 Comisia S.R.I 0 0 0

18 Comisia S.I.E. 0 0 0

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

5 3 2

1083 987 96TOTAL

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE PERMANENTE
pentru proiectele de legi şi propunerile legislative care au fost examinate

 în cea de-a doua sesiune a anului 2008

Nr. de amendamenteNr. 
crt. Denumirea comisiei

ANEXA A



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

 dezbătute în a doua sesiune a anului 2008

Administraţie, 155
Munca, 179

Egalitate, 8

Învăţământ, 18

Juridică, 154

Agricultură, 66

Cultură, 36

Tehnologie,10

Dr. om, 1

Sănătate, 292

Buget, 39

Industrii, 78

Apărare, 12

 Economica, 30

 



          ANEXA B 
 
 
 

AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII, 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 
-a doua sesiune a anului 2008- 

 
 

Nr- 
crt. Grupul  parlamentar Total Admise Respinse 

1. PSD  119 118 1 

2. PNL 76 75 1 

3. PD-L 143 139 4 

4. PRM 49 47 2 

5. UDMR 23 20 3 

6. PARTIDUL CONSERVATOR 84 80 4 

7. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 21 20 1 

8. DEPUTAŢI  INDEPENDENŢI 20 20 0 

9. COMISII PERMANENTE 548 469 79 

10. GUVERN 0 0 0 

TOTAL 1083 987 96 

 
 
 
 



Situaţia amendamentelor depuse pentru proiectele de legi şi 
propunerile legislative dezbătute în a doua sesiune a anului  2008,

 în funcţie de iniţiatori

Indep, 20

PC, 84

Minorităţi, 21 UDMR, 23

PSD, 119

PD-L, 143

PNL, 76

PRM, 49

Comisii , 548

 



 
ANEXA C 

 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor în a doua sesiune a anului 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr  
crt Denumirea comisiei Număr 

şedinţe 

Număr 
iniţiative 
cu care  
a fost 

sesizată în 
fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr de 
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

 
Amendamente 

 
Total 

din care: 

 
admise 

1 Comisia pt. pol. economică 14 23 17 12      0  30 27 

2 Comisia pt. buget 9 102 35 1     11  39 33 
3 Comisia pt. industrii 13 89 20 10     19  78 59 
4 Comisia pt. agricultură 13 51 18 4     14  66 53 

5 Comisia pt. drepturile 
omului 

8 18 6 19     64  1 0 

6 Comisia pt. admin. publică 13 117 41 61     0  155 147 

7 Comisia pt. muncă 12 150 64 13     56  179 175 
8 Comisia pt.sănătate 13 40 14 5    129  292 280 

9 Comisia pt. învăţământ 13 42 13 4     11  18 14 
10 Comisia pt. cultură 11 31 13 4     15  36 33 
11 Comisia juridică 10 203 84 178    38  154 137 
12 Comisia pt. apărare 9 25 12 7     7  12 12 
13 Comisia pt. politică externă 5 4 3 22     0  0 0 

14 Comisia pt.  
cercetarea abuzurilor 12 Comisia desfăşoară activităţi specifice  

depune raport semestrial   140  0 0 

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

16 Comisia pt. tehn.informaţiei 13 6 2 1      3  10 10 

17 Comisia pt.egalitate  
de şanse 14 6 3 43      0  8 4 

18 Comisia privind statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 13 12 9 0     5  5 3 

19 Comisia pt.afaceri europene 0 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte 
raport anual de activitate 0 0 

20 Comisia pt. controlul SRI 11 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte 
raport anual de activitate 0 0 

21 Comisia pt. control SIE 3 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte 
raport anual de activitate 0 0 

22 Comisia revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 12 Comisia desfăşoară activităţi specifice şi întocmeşte 

raport anual de activitate 0 0 

TOTAL 223 870* 368* 384    512  1083 987 

 
*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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      Bilanţul activităţii comisiilor în a doua sesiune a anului 2008,
după numărul de RAPOARTE depuse

Pol. economica - 17
Buget  - 35
Industrii  - 20
Agricultură - 18
Dr. omului - 6
Admin. publică - 41
Muncă -64
Sănătate şi familie - 13
Învăţământ -13
Cultură -13
Juridică -84
Apărare -12
Pol. externă -3
Tehn. informaţiei - 2
Egalitate sanse -3
Statut parlam. -9
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Pol. economica - 12

Buget - 1

Industrii - 10

Agricultură - 4

Dr. omului - 19

Admin.  publică -61

Muncă -13

Sănătate şi familie - 5

Învăţământ -4

Cultură - 4

Juridică -178

Apărare -7
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Tehn. informaţiei -1

 



COMISIA PENTRU POLITICĂ 
 ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 

  
 
 
 
 
 

 
                    PREŞEDINTE     

                     Mihai TUDOSE – PSD  
 

                                    Vicepreşedinţi:                                                                             Secretari: 
                                  Octavian Mircea Purceld - PRM                                               Iuliu  Nosa - PSD                   
            Aurel Vainer  - Minorităţi                                                         Cornel Popa  – PNL                
 
     
 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare are ca principal obiect de activitate 
restructurarea economiei la nivel macroeconomic şi sectorial, reglementarea proceselor economice, 
realizarea de programe de reconstrucţie, dezvoltare şi prognoză. 
 Comisia are o importanţă deosebită în contextul postaderarii României la Uniunea Europeană şi a 
racordării la politica de coeziune a acesteia, cât şi la priorităţile Agendei Lisabona, în perioada de referinţă 
2007-2013, la realizarea căreia România trebuie să-şi aducă contribuţia.  
 La sfârşitul sesiunii, comisia este formată din 23 de membri ce reprezintă toate grupurile 
parlamentare. 
 În a doua sesiune ordinară a anului 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 23 de 
iniţiative legislative,  întocmindu-se 17 rapoarte. De asemenea au fost întocmite 12 avize. 
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 30 
amendamente, din care au fost admise 27. 
 

 Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de iniţiative legislative extrem de importante pentru 
realizarea procesului economic, care au fost promulgate ca legi în această sesiune: 
 

• Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau 
inundaţiilor (Legea nr. 260/2008) 

• Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele 
membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica, la 
15 octombrie 2007    (Legea nr. 274/2008) 

• Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului    (Legea nr. 284/2008) 

 
 În conformitate cu prevederile art.71, art.73 alin.(2) şi art.79 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a încuviinţat 
în această sesiune efectuarea de către Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare a unei 
anchete cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri, 
prilej cu care au fost audiaţi reprezentanţii producătorilor, respectiv a marilor reţele comerciale. Raportul 
comisiei a fost inclus pe ordinea de zi şi dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor. 
  
 

BIROUL COMISIEI : 



 COMISIA  PENTRU  BUGET, FINANANŢE ŞI BĂNCI 

  
 
 
 
 
 

 
               PREŞEDINTE     

                     Aurel GUBANDRU - PSD 
                                   Vicepreşedinţi:                                                               Secretari: 
                                Teodor  Niţulescu - PC                                                  Ştefan  Baban - PRM 
                                 Nini Săpunaru  - PNL                                                   Radu -Cătălin Drăguş - PD-L 
 
 Comisia  pentru buget, finanţe şi bănci are ca atribuţii discutarea  bugetului de stat şi execuţia 
bugetară,  politica financiară şi echilibrul monetar şi situaţia financiară a României în plan intern şi extern; 
politica financiară; sistemul de impozite şi taxe, asigurări şi reasigurări; echilibru monetar circulaţia 
bănească, credite şi sisteme de credite, dobânzi, scont, bursa de valori şi efecte; împrumuturi externe ale 
statului sau garantate de stat; investiţii realizate din credite bugetare. 
 Reforma managementului finanţelor publice în contextul aderării României la Uniunea Europeană, 
presupune eforturi concentrate pe întărirea capacităţii instituţiilor publice de a formula politici publice sec-
toriale cu obiective concrete, transpuse în programe sectoriale specifice, care să fie finanţate atât din fondu-
ri publice naţionale cât şi fonduri primite de la Uniunea Europeană. 
 Comisia  pentru buget, finanţe şi bănci monitorizează procedurile de elaborare a politicilor publice 
propuse pentru finanţare din fonduri bugetare să fie clar definite, evaluate şi stabilite pe elemente de funda-
mentare certe, solide, predictibile şi realiste.  
 Alcătuită din 27 de membri, comisia este formată din deputaţi din toate grupurile parlamentare, 
inclusiv  un parlamentar independent. 
 În a doua sesiune ordinară a anului 2008, la comisie au fost înregistrate 102  iniţiative legislative 
pentru dezbatere în fond şi au fost finalizate 35 rapoarte. Comisia  a depus şi 1 aviz. 
 Au fost depuse un număr de 39 amendamente, din care 33 au fost adoptate şi 6 respinse.  
 Comisia a dezbătut o serie de iniţiative legislative importante pentru realizarea procesului 
economic: 
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2008 privind  măsuri pen-

tru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc (a devenit Legea nr.185/2008); 
• Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării 

cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului 
de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007 (a devenit Legea nr. 228/2008); 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul 
statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate      (a devenit Legea 
nr. 278/2008). 

            Au fost dezbătute şi votate mai multe proiecte de legi de rectificare a bugetelor de stat pe anii 2007 
şi 2008. 
 Pe parcursul sesiunii, comisia a primit 15 memorii  din care  11 au fost  soluţionate.                                    

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 

  
 
 
 
 
 

                   PREŞEDINTE     
                       Iulian IANCU- PSD  

 
                                     Vicepreşedinţi:                                                                 Secretari: 
                                   Antal Istvan - UDMR                                                     Constantin Petrea  - PD-L 
                                   Mircea Ciopraga  - PNL                                                 Aurelia Vasile - PSD 
 
                                                              
 Comisia pentru industrii şi servicii se ocupă de monitorizarea strategiilor de dezvoltare a  industriei 
şi ramurilor ei; transporturi, telecomunicaţii, comerţ (interior şi exterior), turism; protecţia consumatorilor; 
strategii de dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime şi energie pentru 
economia naţională; dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi în servicii; probleme speci-
fice ale privatizării, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi ser-
vicii; strategii de investiţii; calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia in-
vestiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi capacitatea concurenţială a 
produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă. 
 La sfârşitul sesiunii, comisia are 23 membri din care 21 sunt reprezentanţi ai  grupurilor 
parlamentare şi 2 deputaţi independenţi. 
 Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 89 iniţiative legislative şi au fost depuse 20 rapoarte 
şi 10 avize. La comisie au fost depuse 78 de amendamente, din care au fost admise 59 şi respinse 19.  
  

 Datorită caracterului predominant tehnic al obiectului de activitate al comisiei, mare parte din 
proiectele de legi şi propunerile legislative au aplicabilitate imediată  în economia naţională. 
 În această sesiune, comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri 
legislative importante pentru domeniul industriilor şi serviciilor, cum ar fi: 
• Proiect de Lege modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă (a devenit Legea nr. 211/2008); 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea 

şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (a devenit Legea nr. 
224/2008); 

• Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (a devenit Legea nr. 264/2008); 

• Proiect de Lege pentru denunţarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind aplicaţiile paşnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 
iulie 1998 (a devenit Legea nr. 273/2008); 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747 (18) referitoare la aplicarea 
măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de 
Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale (a devenit Legea nr. 288/2008). 

 
 În cursul sesiunii parlamentare au fost primite 23 de sesizări, iar 19 au fost soluţionate. 

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,  
   INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE 

  
 
 
 
 
 

 
              PREŞEDINTE     

                                                                Attila Bela Ladislau KELEMEN - UDMR   
 
                            Vicepreşedinţi:                                                                          Secretari: 
                            Nicolae Popa - PNL                                                                  Vasile Mocanu  -PSD  
                            Valeriu Tabără  - PD-L                                                            Adrian Moisoiu -PRM   
 
 
 
 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, coordonează 
strategiile de descentralizare şi importanţa acestora în gestionarea eficientă a administraţiei agricole. 
 În activitatea sa, comisia se ocupă cu probleme specifice în domeniul agriculturii, horticulturii, zo-
otehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizării în agricultură; 
libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; ac-
tivitatea societăţilor şi regiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi alimentaţie; servicii 
pentru agricultură, îmbunătăţiri funciare, industrie alimentară şi silvicultură. 
 La sfârşitul sesiunii, comisia este formată din 21 de membri ce reprezintă toate grupurile 
parlamentare plus un deputat independent. 
 În această sesiunea parlamentară, comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 51 iniţiative 
legislative, finalizate fiind 18 rapoarte.  În această sesiune au fost depuse 4 avize. 
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 66  
amendamente. Dintre acestea au fost admise 53 ,  iar 13 au fost respinse. 
 

 Pe parcursul sesiunii parlamentare, dintre iniţiativele legislative dezbatute de comisie, menţionăm: 
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti (a 
devenit Legea nr. 189/2008); 

• Proiect de Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (a devenit Legea nr. 212/2008); 

• Proiect dev Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază 
şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar (a devenit 
Legea nr. 272/2008); 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea 
şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa produselor Agricole şi Alimentare (se află pe or-
dinea de zi a plenului—PLx  491/2008). 

  
 Comisia a primit 17  memorii, din care 14 au fost soluţionate. 
 

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE 
ŞI PROBLEMELE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

  
 
 
 
 
 

 
                       

                     PREŞEDINTE     
                    Nicolae PĂUN - Minorităţi   

 
                                 Vicepreşedinţi:                                                                Secretari: 
                                  Ion Sasu  -PRM                                                              Ştefan Buciuta  –Minorităţi 
                                  Varga Attila - UDMR                                                               - 
 
 
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, este preocupată în 
special cu promovarea  importanţei sociale,  economice, politice şi civile a drepturilor omului în România 
ca stat membru al   Uniunii Europene.   
 Drepturile omului şi ale cetăţeanului, problemele minorităţilor, protejarea  drepturilor încadrate în 
declaraţia universală a drepturilor omului, libertatea de conştiinţă, libertatea de exprimare, probleme legate 
de cultele religioase, toate acestea sunt domenii ale vieţii sociale care reprezintă obiectul de activitate al 
comisiei parlamentare, care vizează şi alinierea legislaţiei în aceste domenii la normele europene. 
 Comisia are în componenţă 15 membri, parlamentari ai grupurilor parlamentare, precum şi un 
parlamentar independent. 
 Comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 18 iniţiative legislative. S-au întocmit 6 rapoarte şi 
19 avize. 
 Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, a fost depus 1 amendament, care a fost respins. 
 
 În sesiunea septembrie –decembrie 2008, printre iniţiativele legislative examinate în fond de către 
comisie amintim: 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (a devenit Legea 
nr. 190/2008); 

• Propunere legislativă privind loialitatea cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale faţă de România 
şi statul naţional unitar român (respinsă de plenul Camerei Deputaţilor—Plx 306/2008); 

• Propunere legislativă privind terminologia folosită pentru etnia ţiganilor (respinsă de plenul Camerei 
Deputaţilor—Plx 333/2008); 

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă 
şi regimul general al cultelor (plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea la comisie pentru raport 
suplimentar  —Plx 335/2008). 

 
 În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 72  sesizări, din care  64  au fost soluţionate. 
                                                       
  

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
 AMENAJAREA TERITORIULUI  

ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

  
 
 
 
 
 

 
                      PREŞEDINTE    

                    Relu FENECHIU— PNL                        
                                   Vicepreşedinţi:                                                               Secretari: 
                                   Mircea Duşa  - PSD                                                        Seres Deneş - UDMR 
                                   Traian Constantin Igaş - PD-L                                      Vasile Filip Soporan  - PSD 
 
 
 Comisia de administraţie publică are ca domenii de activitate reglementări privind:  autonomia lo-
cală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme 
urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; sisteme ecologice şi echilibru ecologic; calitatea 
aerului, apei, solului; protecţia florei, faunei şi aşezărilor umane; recuperarea zonelor deteriorate; 
tehnologii pentru controlul şi eliminarea emisiilor poluante; gospodărirea apelor; amenajarea teritoriului; 
constructii etc. 
 Componenţa comisiei cuprinde  27 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
 În sesiunea parlamentară septembrie - decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr 
de 117 iniţiative legislative. Au fost depuse 41 rapoarte şi 61 avize.  
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 155 de 
amendamente, din care 147 au fost admise şi 8 respinse. 
 
 Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri legislative pentru 
reforma administraţiei din România, dintre care amintim: 
 

• Proiect de Lege privind intervenţiile active în atmosferă (a devenit Legea nr.173/2008); 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea 

tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, 
aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" (a devenit Legea nr.183/2008); 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri 
pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (a devenit Legea nr.192/2008); 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (a devenit Legea nr.206/2008); 

• Proiect de Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, localitate-
martir (a devenit Legea nr.240/2008). 

 
   
 
 

BIROUL COMISIEI : 



         COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

  
 
 
 
 
 

 
                   PREŞEDINTE  

                    Gheorghe BARBU - PD-L 
                     

                                    Vicepreşedinţi:                                                                 Secretari: 
                                    Ion Mînzînă - PC                                                             Kerekes Karoly - UDMR 
                                    Marian Sârbu  - PSD                                                       Pavel Todoran - PSD 
 
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială dezbate proiecte şi propuneri legislative şi propune 
plenului Camerei Deputaţilor reglementări ce vizează raporturile individuale şi colective de muncă, statutul 
juridic al sindicatelor şi organizaţiilor patronale, legislaţia muncii şi protecţiei sociale, politica pieţei forţei 
de muncă şi orice alte proiecte ce au ca obiect problematica muncii. 
 Comisia este alcătuită din 19 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare în funcţie de 
configuraţia politică, inclusiv un parlamentar independent. 
 În a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr 
de 150 de iniţiative legislative, întocmindu-se 64 rapoarte. De asemenea, au fost finalizate 13 avize. 
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 179 
amendamente,  fiind admise 175 şi respinse 4 . 
 

 Comisia a examinat şi a depus rapoarte pentru iniţiative legislative care au fost înscrise pe ordinea 
de zi, dintre care menţionăm: 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (a devenit Legea nr.200/2008); 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în 
anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale 
pentru funcţionarii publici în anul 2008 (a devenit Legea nr.238/2008); 

• Proiect de Lege pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat (a devenit Legea nr.262/2008); 

• Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
(a devenit Legea nr.270/2008); 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri (a devenit Legea nr.271/2008). 

   
 În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 67 sesizări, 56 fiind soluţionate. 

BIROUL COMISIEI : 



               COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 

  
 
 
 
 
 

 
 

                   PREŞEDINTE  
                    Mircea IFRIM - PNL     

                 
                                       Vicepreşedinţi:                                                             Secretari: 
                                       Ovidiu Brînzan  - PSD                                                 Renică Diaconescu  - PSD 
                                        Petru Movilă  - PD-L                                                   Ion Luchian  - PNL 
 
 
 
 Comisia pentru sănătate şi familie, are atribuţii din domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi al 
asistenţei sanitare; forme de organizare a reţelei sanitare; problemele sociale ale familiei, mamei şi 
copilului, bătrânilor şi handicapaţilor; probleme demografice.  
 Comisia este formată din 15 membri, conform configuraţiei politice, reprezentînd toate grupurile 
parlamentare. 
 
 În sesiunea parlamentară septembrie—decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr 
de 40 iniţiative legislative. S-au finalizat 14 rapoarte şi 5 avize.  
 Au fost depuse un număr de 292 amendamente, din care au fost  admise 280, 12 fiind respinse. 
 
 Dintre proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute de comisie în această sesiune,  
amintim: 
• Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 
centrele de permanenţă (a devenit Legea nr.197/2008); 

• Propunere legislativă privind Legea farmaciei (a devenit Legea nr.266/2008); 
• Proiect de Lege privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completa-

rea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (PLx nr. 265/2008– se află la promulgare) 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 629/2008– se află pe 
ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor) . 

 
 Comisia a fost sesizată cu 136 de memorii şi scrisori din care au fost soluţionate 129. 
 

 În această sesiune, a fost dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor raportul anchetei efectuate de 
comisie privind privatizarea SC Antibiotice SA Iaşi. 
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ,  
TINERET ŞI SPORT 

         

  
 
 
 
                         
 

 
                   PREŞEDINTE  

                  Petre POPEANGĂ - PRM                     
                                    Vicepreşedinţi:                                                                Secretari: 
                                    Petru Andea  - PSD                                                         Nicolae Bănicioiu  - PSD 
                                    Asztalos Ferenc - UDMR                                                Mihai Radan  - Minorităţi 
 
 
 
 Învăţământul de toate formele şi gradele sale, cercetarea ştiinţifică şi activitatea ştiinţifică, precum 
şi protecţia proprietăţii intelectuale constituie obiectul de activitate al  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport.  De asemenea, comisia are ca domeniu de activitate şi problemele tineretului şi ale 
sportului. 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport coordonează sistemului educaţional, participând 
la conturarea unei veritabile “politici educaţionale europene”. 
 Comisia cuprinde 25 de membri, care reprezintă toate grupurile parlamentare.  
 
 În sesiunea parlamentară septembrie—decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr 
de 42 de iniţiative legislative. Au fost întocmite întocmite 13de rapoarte şi 4 avize. 
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 18  
amendamente, din care au fost admise 14.  
 
 Pe ordinea de zi a comisiei s-au aflat o serie de iniţiative legislative extrem de importante pentru 
învăţământul românesc: 
 

• Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca (a devenit 
Legea nr.195/2008); 

• Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti (a devenit 
Legea nr.194/2008); 

• Proiect de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ (a devenit Legea nr.221/2008);    

• Proiect de Lege privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, prin 
reorganizarea Asociaţiei "Academia de Ştiinţe Tehnice din România", care îşi încetează activitatea (a 
devenit Legea nr.230/2008); 

• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi 
completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (a devenit Legea nr.296/2008). 

 
 Comisia a examinat 14  sesizări, 11 fiind  soluţionate. 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,  
MIJLOACE  DE INFORMARE ÎN MASĂ 

  
 
 
 
                         
 

 
                   PREŞEDINTE  

                      Cătălin MICULA -  PNL                   
                            Vicepreşedinţi:                                                           Secretari: 
      Rodica  Nassar - PSD                                                 Dumitru Avram  - PRM 
      Petre  Străchinaru - PD-L                                          Marton Arpad-Francisc - UDMR 
 
 
 În condiţiile statutului României de membru al Uniunii Europene,  instituţiile de artă şi cultură, 
patrimoniul cultural naţional, activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă constituie 
subiecte de discuţie şi reglementare în  cadrul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
în vederea protejării şi susţinerii acestora, prin adoptarea actelor normative ale Parlamentului. 
 Principalele obiective ale  Uniunii Europene în domeniul culturii sunt: 
- întărirea sentimentului de apartenenţă la o comunitate europeană, respectând în acelaşi timp diversitatea 
tradiţiilor şi culturilor naţionale şi regionale; 
- facilitarea accesului cetăţeanului european la cultură, ca factor al integrării sociale: dans, operă, pictură, 
sculptură, fotografie, arhitectură, patrimoniu mobil şi imobil, audiovizual (televiziune, multimedia, ediţii 
electronice); 
- contribuirea la consacrarea culturii europene în lume. 
 

 Membrii care alcătuiesc această comisie sunt în număr de 24 şi reprezintă toate grupurile 
parlamentare, 2 deputaţi fiind independenţi.  
 În a doua sesiune parlamentară a anului 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr de 31 
iniţiative legislative, fiind întocmite 13  rapoarte. Au fost  depuse 4 avize. 
 Deputaţii şi comisia au  depus un număr de 36 amendamente, din care 33 au fost admise. 
 

 Au fost examinate de către comisie şi s-au depus rapoarte pentru proiecte de legi şi propuneri 
legislative din domeniul culturii şi artelor, astfel: 
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale (a devenit Legea nr.199/2008); 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun (a devenit Legea 
nr.225/2008); 

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea 
Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia  (PLx 
nr.178/2008– se află la promulgare) 

 
 În cursul sesiunii, comisia a rezolvat 15 scrisori, memorii şi petiţii. 
 

BIROUL COMISIEI : 



 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  
 
 
 
                         
 

 
                   PREŞEDINTE  

                    Sergiu ANDON - PC                    
                                   Vicepreşedinţi:                                                            Secretari: 
           Florin Iordache  - PSD                                              George Băeşu  - PSD 
                                 Ioan Timiş  - PNL                                                       Florina Ruxandra  Jipa - PSD 
  
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi are ca domenii de activitate: constituţionalitatea 
proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, reglementări în domeniul dreptului civil, penal, 
contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu 
caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi. 
 Integrarea în structurile europene implică necesitatea aplicării integrale a legislaţiei europene în 
ordinea juridică naţională. 
 Compusă din 29 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare, activitatea comisiei în 
sesiunea septembrie – decembrie 2008, s-a constituit din dezbaterea pe fond a unui număr de 203 iniţiative 
legislative. Au fost întocmite 84 rapoarte şi 178 avize. 
  În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse un număr de 154 
amendamente, din care 137 au fost admise, iar 17 respinse.  
 

 Printre proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute de Comisia juridică  în această sesiune 
pot fi enumerate: 
●  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale (a devenit Legea nr. 184/2008); 
●  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului 
de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă (a devenit Legea nr. 
191/2008); 
●  Proiect de Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de pro-
prietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (a devenit Legea nr. 212/2008); 
●  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 
privind registrul comerţului (a devenit Legea nr. 284/2008). 
 

 Comisia juridică a formulat 5 puncte de vedere cu privire la solicitări ale Biroului permanent pentru 
interpretarea juridică a unor texte de acte normative şi  3 puncte de vedere cu privire la examinarea unor 
situaţii de incompatibilitate.  
 În cursul sesiunii parlamentare, comisia a primit 46 sesizări, 38 fiind soluţionate. 

BIROUL COMISIEI : 



 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE  
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

  
 
 
 
                         
 

 
                   PREŞEDINTE  

                   Costică CANACHEU - PD-L 
                     

                                 Vicepreşedinţi:                                                            Secretari:  
                      Marian Florian  Săniuţă - PSD                                 Adrian George  Scutaru - PNL 
                                 Marcu Tudor  - PRM                                                  - 
 
 Problemele privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională constituie domeniul de 
activitate al Comisiei de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care în contextul integrării euro-
atlantice trebuie să discute şi să propună  spre adoptare propuneri în conformitate cu tratatele semnate de 
ţara noastră. 
 Integrarea ţării noastre în NATO constituie nu numai o garanţie politico-militară, ci presupune şi o 
mare stabilitate şi securitate economică. 
 Comisia este alcătuită din 24 de membri, ce reprezintă toate grupurile parlamentare, inclusiv un 
deputat independent. 
 În sesiunea parlamentară septembrie — decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un 
număr de 25 de iniţiative legislative şi a întocmit  12 de rapoarte.  Au fost finalizate şi  7 avize. 
 Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 12 amendamente. Toate 
amendamentele au fost admise. 
 

 Au fost dezbătute în această sesiune mai multe iniţiative legislative pentru care comisia a emis 
rapoarte: 
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (a devenit Legea nr. 
268/2008); 

• Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea 
temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea 
ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte 
procedurale de implementare a acestuia (a devenit Legea nr. 291/2008); 

• Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare 
privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de 
război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008 (a devenit Legea nr. 300/2008); 

• Proiect de Lege de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal 
Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008 (a devenit Legea nr. 
301/2008). 

  
 Pe parcursul  sesiunii parlamentare, comisia a primit 9 sesizări, 7 fiind soluţionate. 
 

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 

  
 
 
 
                         
 
 

                    PREŞEDINTE  
                     Ştefan GLĂVAN – PC 

 
                     Vicepreşedinţi:                                                                      Secretari:  
            Mira Anca Victoria Mărculeţ Petrescu - PRM                  Dumitru  Bentu - PSD 
                     Manuela Mitrea  - PSD                                                        - 
  
 
 Problemele şi programele de politică externă ale României, dialogul bilateral cu comisiile similare 
ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale, avizarea tratatelor, 
convenţiilor şi altor instrumente internaţionale la care aderă Romînia, precum şi audierea persoanelor 
propuse a fi ambasador în străinătate, toate acestea formează obiectul de activitate a Comisiei de politică 
externă. 
 Politica externă este orientată asupra protejării intereselor sociale şi economice ale cetăţenilor 
români, precum şi a promovării şi protejării intereselor economice, politice şi militare ale României, în 
concordanţă cu poziţia sa geostrategică. De asemenea, politica externă trebuie să ia în considerare partici-
parea activă la construcţia instituţională şi culturală a Marii Europe. 
 Comisia este formată din  21 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare şi cuprinde 
inclusiv parlamentari independenţi. 
 În sesiunea parlamentară septembrie –decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu 4 iniţiative 
legislative, fiind finalizate 3 rapoarte. Au fost finalizate şi  22 avize.  
  
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative nu au fost depuse amendamente.  
  

 Comisia a avizat mai multe iniţiative legislative,  printre care: 
• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Plx nr. 297/2008 — retrimisă de plen la comisie pentru 
raport suplimentar); 

• Proiect de Lege pentru încetarea valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito, la 21 
martie 19 (PLx nr.591/2008—aflat pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor); 

• Proiect de Lege pentru   ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, 
semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti 
la 8 noiembrie 1993 (PLx nr.351/2008—adoptat de Camera Deputaţilor si  transmis la Senat).   

 

 Au fost audiaţi candidaţi propuşi  pentru acreditarea în calitate de ambasadori ai României în 
străinătate.  
 

BIROUL COMISIEI : 



COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR,  
CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII 

  
 
 
 
                         
                      

             PREŞEDINTE 
           Tudor MOHORA - PSD 

 
        Vicepreşedinţi:          Secretari: 
                Radu Lambrino  - PD– L             Mircea Costache - PC 
     Horea Dorin  Uioreanu - PNL                         Mihail Sireţeanu  - PSD 
 

 
 
                  

 Comisia se ocupă de examinarea petiţiilor primite,  de cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste 
petiţii şi de efectuarea unor anchete asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera dispune aceasta 
ca urmare a prezentării unei cereri în faţa Camerei Deputaţilor, conform regulamentului. 
 Alcătuită din 12 membri, comisia curpinde deputaţi din toate grupurile parlamentare, inclusiv un 
parlamentar independent. 
 În a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2008 au fost înregistrate un număr de 193 sesizări, 
din care au fost soluţionate 140 şi un număr de 53 sunt în curs de soluţionare. 
  

 În cursul sesiunii parlamentare, au fost organizate 57 de audienţe, comisia desfăşurînd cercetări şi 
investigaţii, procedînd şi la 5 deplasări în teritoriu. 
 

 Comisia prezintă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor rapoarte de activitate la sfârşitul 
fiecărei sesiuni parlamentare. Raportul privind activitatea comisiei în semestrul I al anului 2008 a fost 
dezbătut şi aprobat în plenul Camerei Deputaţilor în luna septembrie 2008. 
   
                            
                                                       
  
 
 
 

 
                                                         
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



  
       COMISIA PENTRU REGULAMENT 

  
 
 
 
 
 

 
                 Ioan BIVOLARU - PSD 

        PREŞEDINTE 
 

                         Vicepreşedinte:                                Secretari: 
   Ioan Timiş  - PNL                                                          Daniel Buda  - PD-L 
                                                                                                                             Ioan Aurel Rus - PRM 
 
 
 Interpretarea regulamentului, evidenţa şi regularitatea cutumelor parlamentare, elaborarea şi 
prezentarea de propuneri Biroului permanent pentru modificarea regulamentului, studierea şi informarea 
operativă a Camerei şi a Biroului permanent despre procedurile parlamentare din alte state sau alte adunări 
parlamentare paneuropene constituie domeniul de activitate al acestei Comisii. 
 

 Comisia este formată din  7 membri, câte un reprezentant din fiecare grup parlamentar şi nu  este 
sesizată cu iniţiative legislative, neavînd  atribuţii în desfăşurarea unor activităţi de control parlamentar. 
  

 În sesiunea parlamentară septembrie—decembrie 2008, comisia a avut ca obiect de activitate 
dezbaterea amendamentelor la proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 
Camerei Deputaţilor în vederea  întocmirii Raportului final, fiind analizate 384 de amendamente din care 
369 au fost admise şi 15 respinse  
 

 Au fost aprobate  prevederi cu privire la procedura de vot exprimat prin mijloace electronice sau 
prin ridicarea mâinii la adoptarea raportului sau a avizului întocmit de o comisie parlamentară, au fost de-
taliate prevederile art. 58 cu privire la sinteza lucrărilor comisiilor permanente care se publică pe site-ul 
Camerei Deputaţilor şi în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, au fost modificate prevederile art. 
59 punctul 6 privind atribuţiile Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, datorită 
faptului că membrii Comisiei pentru Regulament au aprobat un amendament care propune înfiinţarea unei 
noi comisii permanente pentru protecţia mediului şi ecologie, etc.   
 Toate modificările şi completările dezbătute au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, de către 
membrii prezenţi ai comisiei.   
 
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



  
       COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA  

     INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

  
 
 
 
 
 

  
                     PREŞEDINTE 

                       Varujan  PAMBUCCIAN - Minorităţi 
                  
 

                         Vicepreşedinţi:                          Secretar: 
   Cristian Valeriu Buzea - PRM                               Valeriu Alexandru Ungureanu - PSD 
   Dan Nica  - PSD 
 
 
 
 Comisia are ca domeniu de activitate tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, alinierea la 
reglementările şi standardele internaţionale din domeniu, proprietatea intelectuală în domeniu. 
 Comisia este alătuită din  16 membri din toate grupurile parlamentare reprezentate în Parlamentnt. 
 
 În sesiunea parlamentară septembrie—decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr 
de 6 iniţiative legislative. Au fost întocmite 2 rapoarte şi 1 aviz .  
 Cu ocazia examinării iniţiativelor legislative, au fost depuse un număr de 10 amendamente. Au fost 
aprobate în totalitatea lor. 
 
 Proiectele de Legi pentru care comisia a întocmit şi a depus rapoarte au fost dezbătute şi aprobate în 
plenul Camerei Deputaţilor : 
 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz  (a 
devenit Legea nr. 259/2008); 

• Proiect de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea 
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice (a devenit Legea nr. 298/2008). 

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

BIROUL COMISIEI : 



  
COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE 

PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 

  
 
 
 
 
 

 
                       PREŞEDINTE 

                Minodora CLIVETI - PSD 
   

                      Vicepreşedinţi:                                                                         Secretari: 
           Lia Ardelean  - PC                                                                   Dan Horaţiu  Buzatu - PNL 
           Gheorghe Firczak  - Minorităţi                                              Ioan Aurel Rus  - PRM 
  
 
 Comisia urmăreşte aplicarea prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România şi eliminarea oricăror forme de 
discriminare după criteriul sexual, precum şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în  societate. 
 Comisia este alcătuită din  12 membri,  reprezentanţi ai grupurile parlamentare şi un parlamentar 
independent. 
 În sesiunea parlamentară septembrie  - decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu un număr 
de 6 iniţiative legislative,  fiind finalizate 3 rapoarte. De asemenea au fost întocmite  43 de avize. 
 În cadrul comisiei, cu ocazia examinării iniţiativelor legislative au fost depuse 8 amendamente, din 
care au fost admise 4. 
 
 Iniţiativele legislative dezbătute de către comisie în această sesiune şi pentru care au fost depuse 
rapoarte au fost: 
• Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Plx nr. 

73/2008– retrimisă de plenul Camerei Deputaţilor pentru raport suplimentar); 
• Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea şi completarea unor 

dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Plx nr. 
74/2008– retrimisă de plenul Camerei Deputaţilor pentru raport suplimentar); 

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind 
implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la 
bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii  (PLx nr. 489/2008—aflat pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor). 

  
 Comisia a organizat, alături de Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse (A.N.E.S.) şi Institutul 
Naţional Democratic (N.D.I.), o dezbatere asupra modalităţilor concrete în care se poate îmbunătăţi 
participarea politică a femeilor şi se pot pune în practică prevederile legislative existente, în mod special 
ultimele modificări ale Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, republicată.  
   
  
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



       COMISIA PERMANENTĂ A CAMEREI  DEPUTAŢILOR  
ŞI SENATULUI PRIVIND  STATUTUL  DEPUTAŢILOR  

ŞI AL SENATORILOR, ORGANIZAREA FUNCŢIONAREA 
ŞEDINŢELOR COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 ŞI  SENATULUI 

  
 
 
 
 
 
                                                              

               PREŞEDINTE 
         Ioan TIMIŞ - deputat PNL 

 
 

                 Vicepreşedinte:          Secretar: 
          Cristian Sorin  Dumitrescu - deputat PSD                        Kerekes Karoly - deputat UDMR 
 
                                                                            
 Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost înfiin-
ţată prin Hotărârea Parlamentului  nr. 12/ 2006. 
 Comisia are atribuţii strict şi expres reglementate, astfel: 
 

- aplicarea unitară şi corectă a prevederilor statutare; 
- corelarea prevederilor din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu regulamentele 

celor două Camere ale Parlamentului; 
- revizuirea şi elaborarea noului regulament al şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
- elaborarea de studii, programe şi efectuarea de schimburi cu comisii ale parlamentelor din alte state cu 

tradiţie democratică; 
- dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, comunicare şi armonizare între activitatea europarla-

mentarilor români şi membrii Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
- elaborarea, dezvoltarea şi derularea unor programe de pregătire pentru personalul comisiilor perma-

nente şi al grupurilor parlamentare. 
 
 Comisia este constituită din 8 membri din care 7 deputaţi 1 senator . 
  Pe parcursul sesiunii parlamentare septembrie—decembrie 2008, comisia a fost sesizată în fond cu 12 
iniţiative legislative şi a  finalizat 9 rapoarte.  
 În cursul dezbaterilor, au fost formulate 5 amendamente, din care au fost aprobate 3. 
  Comisia a primit 5 memorii, toate fiind soluţionate.  
 
 
            
                      
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



  
     COMISIA PENTRU AFACERI  EUROPENE  

     A PARLAMENTULUI  ROMÂNIEI 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                       PREŞEDINTE 
               Viorel HREBENCIUC - deputat PSD 
 

      
                    Vicepreşedinţi:                                                                   Secretari: 
          Anca - Daniela  Boagiu - deputat PD-L                           Traian Dobre  - deputat PNL 
                     Bogdan  Pascu  - deputat PC                                            Vasile Puşcaş  - deputat PSD 
 
 
 
 
 
 Comisia reprezintă Parlamentul României în relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile legii şi 
ale regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului. Comisia are următoarele competenţe: 
•    asigură exercitarea controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene;  
•    urmăreşte îndeplinirea de către România a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea 
Europeană, în limita competenţelor sale;  

•     participă la dezbaterile privind viitorul construcţiei europene;  
•  informează Parlamentul României despre:  

     - principalele strategii şi politici ale Uniunii Europene, inclusiv aspectele constituţionale de 
revizuire a tratatelor;  
     - participarea Parlamentului României la formarea poziţiei naţionale pentru adoptarea deciziilor la 
nivelul Uniunii Europene.  

 Comisia îşi exercită mandatul pe durata valabilităţii Tratatului de aderare a României şi Republicii 
Bulgaria la Uniunea Europeană. 
 
 Comisia este formată din 30 de membri ce reprezintă toate grupurile parlamentare. 
 
   
 
   
 
 
       
                      
 
 
 

BIROUL 
COMISIEI : 



     COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A  
CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI  
PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI  

PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI 

  
  
 
 
 
 

 
                                                    

                                                                              PREŞEDINTE 
             Radu STROE -  senator PNL 
 
  Vicepreşedinte:                                                                   Secretar: 
                        Verestoy Attila - senator UDMR                                       Ion Stan - deputat PSD                           
 
  

 Comisia exercită controlul concret şi permanent asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 
şi are următoarele atribuţii:  
       a) verifică dacă în exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii în domeniul 
siguranţei naţionale, sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte acte normative;  
       b) examinează cazurile în care s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor 
dispoziţii legale în activitatea Serviciului Român de Informaţii şi se pronunţă asupra măsurilor ce se impun 
pentru restabilirea legalitatii;  
       c) analizează şi cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională ale celor două Camere, sesizările cetăţenilor care se considera lezaţi în 
drepturile şi libertătile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind siguranţa naţională; 
examinează şi solutionează celelalte plângeri şi sesizări ce-i sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de 
către Serviciul Român de Informaţii;  
       d) audiază persoana propusă de Preşedintele României pentru funcţia de director al Serviciului Român 
de Informaţii, în legătura cu care prezintaăun raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului;  
       e) examinează rapoartele prezentate Parlamentului, potrivit legii, de către directorul Serviciului Român 
de Informaţii şi întocmeşte un raport propriu asupra acestora, pe care îl înaintează birourilor permanente 
ale celor două Camere;  
       f) examinează proiectele de buget pentru Serviciul Român de Informaţii şi prezintă comisiilor 
parlamentare de specialitate observaţiile şi propunerile sale cu privire la alocaţiile bugetare;  
       g) controlează modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin bugetul de stat, precum şi 
constituirea şi folosirea mijloacelor extrabugetare pentru Serviciul Român de Informaţii;  
       h) verifică modul de respectare a dispoziţiilor legale privind funcţionarea regiei autonome, a 
societăţilor comerciale de producţie, instituţiilor sanitare şi asociaţiilor cu caracter cultural-sportiv din 
cadrul Serviciului Român de Informaţii.  
 Comisia este constituită dintr-un număr de 9 membri,  din care 5 deputaţi şi 4 senatori. 
 
 Comisia depune anual un raport de activitate ce se dezbate de plenul celor două Camere ale Parla-
mentului, în şedinţă comună. 
 

BIROUL COMISIEI : 



  
     COMISIA SPECIALĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 ŞI A SENATULUI     PENTRU EXERCITAREA   
CONTROLULUI  PARLAMENTAR ASUPRA  
SERVICIULUI DE INFORMAŢII EXTERNE 

  
  
 
 
 
 
 

       
                                                                                          PREŞEDINTE 
               Cezar PREDA  - deputat PD-L   
 

 
                       Vicepreşedinte:                                                                      Secretar:                                            
                       Vlase Petru Gabriel - deputat PSD                                      Marius Iriza -  deputat PRM 
                        
 
 
 Constituită dintr-un număr de 5 membri din care 3 deputaţi şi 2 senatori, Comisia are atribuţii 
specifice şi prin urmare nu este sesizată în fond cu proiecte de legi şi cu propuneri legislative, excepţie 
făcând avizarea Legii bugetului de stat, când se pronunţă asupra bugetului Serviciului  de Informaţii Ex-
terne.   
  
 Comisia a realizat 3 audieri şi 5 activităţi de control parlamentar.  
 Comisiei  i - au fost adresate 5 memorii. Toate au fost soluţionate. 
 
 Comisia depune anual un raport de activitate ce se dezbate de plenul celor două Camere ale Parla-
mentului, în şedinţă comună. 
 
       
         

 
 

 
 

BIROUL COMISIEI : 



 COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR  
DIN  DECEMBRIE 1989 

  
  
 
 
 
 
 

                            
                           PREŞEDINTE 

   Vasile Emilian CUTEAN-  deputat PSD 
 
 
    Vicepreşedinte:                                                    Secretar: 
                          Mihail Lupoi  -  senator PNL                              Niculae Mircovici  - deputat Minorităţi 
 
 
 Obiectul de activitate al comisiei este, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004-legea re-
cunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 
1989, avizarea propunerilor Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 privind preschimbarea certificatelor de revoluţionar, soluţionarea contestaţiilor şi avizarea propune-
rilor legislative ce se referă la evenimentele din Decembrie 1989.  
 
 Această comisie este  constituită dintr-un număr de 11 membri, din care 6 deputaţi şi 5 senatori. 
 
 În această sesiune au fost înregistrate  446  sesizări, petiţii şi memorii,  din care 426 au fost solu-
ţionate. 
 
 Au fost acordate  782  de avize în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar şi au fost 
eliberate  917 certificate de revoluţionar. 
 

 
 
 

                             
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



 COMISIA PERMANENTĂ COMUNĂ A  
CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI  

PENTRU RELAŢIA CU UNESCO 
  
  
 
 
 
 
 
                            

                PREŞEDINTE 
   Mihai Adrian MĂLAIMARE-  deputat PNL 

 
           Vicepreşedinţi:                                                    Secretari: 
                      Gabriela NEDELCU  -  deputat PSD               Gheorghe FIRCZAK - deputat Minorităţi 
                      Petre STRĂCHINARU -  deputat PD-L          Verginia ŞERBĂNESCU -  senator PD-L       
 
 
 
 Prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2008, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO a fost constituită prin transformarea Grupului de prietenie cu 
UNESCO în comisie permanentă comună. 
 

 Comisia  are următoarele atribuţii: 
   a) asigură legătură cu UNESCO şi cu organismele sale aflate pe teritoriul României;  
   b) monitorizează situaţia monumentelor înscrise pe lista UNESCO aflate pe teritoriul României şi face, 
în consecinţă, propuneri factorilor de decizie implicaţi;  
   c) face propuneri pentru intrarea pe lista UNESCO a unor monumente aflate pe teritoriul României;  
   d) este consultată şi avizează proiectele de legi care privesc monumentele aflate pe lista UNESCO;  
   e) susţine acţiunile Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO;  
   f) facilitează contactul parlamentarilor români, membri ai comisiei, cu organismele similare ale parla-
mentelor statelor europene. 
 

 Comisia este formată din 19 membri, din care 14 deputaţi şi 5 senatori, reprezentând toate grupurile 
parlamentare.  
  

 Comisia a elaborat regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care a fost supus aprobării 
Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 
 

 
                             
 
 
 

BIROUL COMISIEI : 



Biroul permanent al Camerei Deputaţilor 
 

Bogdan Olteanu 
PNL 

Preşedinte 

   

Valer Dorneanu 
PSD 

Vicepreşedinte 

Eugen Nicolicea 
PSD 

Vicepreşedinte 

Ioan Oltean 
PD-L 

Vicepreşedinte 

Lucian Augustin Bolcaş
PRM 

Vicepreşedinte 

   

Valeriu Ştefan Zgonea 
PSD 

Secretar 

Dan Radu Ruşanu 
PNL 

Secretar 

Valeriu Tabără 
PD-L 

Secretar 

Daniela Popa 
PC 

Secretar 

 

Cornel Popa 
PNL 

Chestor 

Gheorghe Albu 
PD-L 

Chestor 

Hunor Kelemen 
UDMR 
Chestor 

Miron Ignat 
Minoritati 
Chestor 

 



 

 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

(sesiunea septembrie – decembrie 2008) 
 
 
 

 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 12 şedinţe. 

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

Hotărâri ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 3 Hotărâri ale Biroului permanent pentru stabilirea atribuţiilor 

vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor şi aprobarea tarifelor pentru 
publicarea actelor în Monitorul Oficial al României. 

 

 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 12 şedinţe. 

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

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

 

 

III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 4 şedinţe comune cu 
Biroul permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri 
permanente au fost stabilite proiectele ordinii de zi şi ale programului de lucru pentru 
şedinţele comune ale celor două Camere ale Parlamentului şi au fost adoptate 2 Hotărâri ale 
Birourilor permanente reunite. 

De asemenea, au fost discutate, printre altele: 
• Scrisoarea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, privind 

adresarea unui mesaj pe probleme actuale de politică internă şi externă, în 
faţa Camerelor reunite ale Parlamentului României, în data de 24 septembrie 
2008 

• Numirea membrilor Curţii de Conturi 
• Rapoartele unor comisii parlamentare comune 
• Rapoartele unor instituţii şi autorităţi publice a căror activitate se află sub 

control parlamentar 
• Modificări în delegaţiile la organisme parlamentare internaţionale şi grupuri 

de prietenie cu alte ţări 
• Modificarea componenţei nominale a Comitetului Director al GRUI 
• Completarea Consiliului Naţional al Audiovizualului 
• Raportul Autorităţii Electorale Permanente asupra organizării şi desfăşurării 

alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 2008 
• Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Autorităţii Electorale Permanente. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IV. În această sesiune ordinară au fost depuse 3 moţiuni simple şi o moţiune de 

cenzură: 
 
A. Moţiuni simple: 
 

Vot deschis Nr. 
crt. 

OBIECTUL MOŢIUNII Semnatari Data  
dezbaterii Pentru Contra Abţineri 

Soluţia 

1.  

Populaţia României va 
rămâne fără căldură la 
iarnă. Criza serviciului 
public de termoficare 

 

64 deputaţi 8.09.2008 83 76 4 
RESPINSĂ 

(nu au votat 57 de 
deputaţi) 

2.  
Guvernarea de dreapta, 
un eşec pentru educaţie 

 
53 deputaţi 16.09.2008 141 68 2 

ADOPTATĂ 
(nu au votat 3 

deputaţi) 
 

3.  

Neşansa învăţământului 
românesc: Guvernarea 

PNL şi Cristian 
Adomniţei au adus 
educaţia în pragul 

colapsului 
 

58 deputaţi 
(retrasă o 

semnătură) 
17.09.2008 77  62 53 

RESPINSĂ 
(nu au votat 6 

deputaţi) 

 
 
B. Moţiune de cenzură: 

 
Vot secret 

N
r.

 c
rt

. 

O B I E C T U L  
M O Ţ I U N I I  

Semnatari 
Data 

depunerii 
Data 

prezentării 
Data 

dezbaterii 
Pe

nt
ru

 

C
on

tr
a 

A
nu

la
te

 

Soluţia 

1. Educaţia rămâne, 
Guvernul pleacă 

130 
deputaţi şi 
senatori 

(retrase 2 
semnături) 

 

29.10.2008 4.11.2008 
Nu a mai fost 

dezbătută 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
adoptate în sesiunea extraordinară din data de 13.08.2008 

 
 
 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
adoptate în a doua sesiune ordinară a anului 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. H.C.D. nr.21/13-08-2008 - Hotărâre privind demisia unor deputaţi 
 

2. H.C.D. nr.22/13-08-2008 - Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat 
 

1. H.C.D. nr.23/03-09-2008 - Hotărâre privind demisia unui deputat 
 

2. H.C.D. nr.24/03-09-2008 - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor 
 

3. H.C.D. nr.25/08-09-2008 - Hotărâre cu privire la validarea unor mandate de deputat 
 

4. H.C.D. nr.26/08-09-2008 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

5. H.C.D. nr.27/09-09-2008 - Hotărâre privind demisia unui deputat 
 

6. H.C.D. nr.28/16-09-2008 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

7. H.C.D. nr.29/16-09-2008 - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat 
 

8. H.C.D. nr.30/16-09-2008 - Hotărâre privind demisia unui deputat 
 

9. H.C.D. nr.31/29-09-2008 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

10. H.C.D. nr.32/29-09-2008 - Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 18/2008 pentru încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii 
şi servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic 
 

11. H.C.D. nr.33/06-10-2008 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru 
aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor 
 

12. H.C.D. nr.34/08-10-2008 - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat 
 

13. H.C.D. nr.35/13-10-2008 – Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Camerei Deputaţilor în Grupul de 
lucru interparlamentar al Dimensiunii parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est 
 

14. H.C.D. nr.36/15-10-2008 – Hotărâre privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 
2007 
 

15. H.C.D. nr.37/15-10-2008 – Hotărâre privind demisia unui deputat 
 

16. H.C.D. nr.38/15-10-2008 – Hotărâre privind demisia unui deputat 
 



 
 

H O T Ă R Â R I  A L E  P A R L A M E N T U L U I  
adoptate în a doua sesiune ordinară a anului 2008 

 
1. H.P. nr.14/24-09-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind 

aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare 
 

2. H.P. nr.15/24-09-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 
 

3. H.P. nr.16/24-09-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind 
aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
 

4. H.P. nr.17/24-09-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind 
aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Francofoniei 
 

5. H.P. nr.18/24-09-2008 - Hotărâre privind prelungirea mandatului directorului general al Agenţiei Naţionale 
de Presă AGERPRES 
 

6. H.P. nr.19/24-09-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind 
aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a 
Cooperării Economice a Mării Negre 
 

7. H.P. nr.20/24-09-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind 
aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - 
Dimensiunea Parlamentară 
 

8. H.P. nr.21/24-09-2008 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucureşti-Chişinău 
 

9. H.P. nr. 22/14-10-2008 - Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curţii de Conturi 
 

10. H.P.  nr. 23/14.10.2008 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind 
aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale 
 

11. H.P. nr. 24/14-10-2008 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie 
 

12. H.P. nr. 25/14-10-2008 - Hotărâre privind numirea consilierilor de conturi, a preşedintelui şi a 
vicepreşedintelui Curţii de Conturi 
 

13. H.P. nr. 26/14-10-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind 
alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii 
 

14. H.P. nr. 27/14-10-2008 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind 
alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia 
 

15. H.P. nr. 28/14-10-2008 - Hotărâre privind numirea unor membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului 
 

16. H.P. nr. 29/4-11-2008 – Hotărâre privind numirea unui vicepreşedinte al Curţii de Conturi, a preşedintelui şi 
a vicepreşedinţilor Autorităţii de Audit 
 

17. H.P. nr. 30/4-11-2008 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR 
 

pe grupuri parlamentare   
la data de 10 noiembrie 2008 

 
  
  

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PSD 17 81 46 

2. PNL 10 512 127 

3. PD-L 17 67 43 

4. PRM 2 2 - 

5. UDMR - - - 

6. PC 3 47 25 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 1 3 3 

8. INDEPENDENŢI 2 64 43 

 TOTAL GENERAL 52 776 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR 
                                                                                                                                                                     

pe grupuri parlamentare  
la data de 10 noiembrie  2008 

  
  
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PSD 23 67 27 

2. PNL 2 7 2 

3. PD-L 14 77 28 

4. PRM 4 17 10 

5. UDMR - - - 

6. PC 4 15 10 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 2 2 1 

8. INDEPENDENŢI 2 24 11 

  TOTAL GENERAL 51 209 89 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE 
 

pe grupuri parlamentare 
la data de 10 noiembrie 2008  

 
 
 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. declaraţii 
politice 

1. PSD 21 4 43 

2. PNL 16 4 57 

3. PD-L 15 4 43 

4. PRM 5 4 15 

5. UDMR 3 4 3 

6. PC 6 4 29 

7. MINORITĂŢI NAŢIONALE 4 4 10 

8. INDEPENDENŢI 4 4 7 

 TOTAL GENERAL 74 4 207 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




