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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012* 
 (septembrie  - decembrie) 

 

 

 
 

În prima sesiune parlamentară a anului 2012 (septembrie-decembrie), la 
Camera Deputaţilor au fost dezbătute 151 proiecte de legi, din totalul de 856 
proiecte aflate în procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea 56 
proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al Guvernului. 

Din totalul de 151 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei 
Deputaţilor în această sesiune, pentru 129 Camera Deputaţilor a fost Cameră 
Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
19 şedinţe în plenul Camerei şi 6 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 145 
proiecte de legi, din care 79  au fost adoptate şi 66 respinse. De asemenea, au fost 
adoptate 16 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 10 Hotărâri ale Parlamentului. 

La data de 21 decembrie 2012, în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 711 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 358 
înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, şi  318 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea  septembrie-
decembrie 2012,  la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 314  întrebări 
adresate membrilor executivului, de un număr de 49 deputaţi. Numărul 
întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 273, reprezentând 86,9% din totalul 
întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 
111, de un număr de 34 deputaţi din care la  98 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  88,2%. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de 
actualitate, numărul acestora a fost de 295, desfăşurate pe parcursul a 7 şedinţe. 
La Camera Deputaţilor, în sesiunea  septembrie-decembrie 2012, au fost depuse 
următoarele moţiuni simple „Guvernul USL - "frâna de motor" a bugetului”,“Dăunătorii 
USL distrug agricultura” şi “Brambureala din educaţie duce la plagiat şi eşec şcolar”, 
respinse şi nici o moţiune de cenzură. 
 
 

                                                 
* Situaţia cuprinde datele la  21 decembrie 2012 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE 
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012* 

 (septembrie  - decembrie) 
 

 (Situaţia cuprinde datele la 21 decembrie 2012) 
Totalul iniţiativelor legislative 856  

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 667

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 189

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 129

151

– votate  145
             din care: - înaintate la Senat      13 
                            - în procedura de promulgare   2 
                            - promulgate* 62 
                            - respinse definitiv 66 
                            - în reexaminare la Senat   2 
– la vot final 6

2) Se află în proces legislativ 711
a) pe ordinea de zi 358
b) la comisii  318
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 33

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

2

3) Înregistrate la Camera Deputaţilor 15
          - în faza de prezentare la Biroul Permanent 14
          - prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare 1
4) Desesizări 1

 
 
Cele 145 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
          70 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                      din care: 
  37  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului 
             10  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                        23  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
          75 propuneri legislative 
 

    * În anul 2012 au fost promulgate 222 legi, dintre care 62 din iniţiativele 
legislative votate şi adoptate  în sesiunea septembrie – decembrie 2012 . 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 

 (septembrie  - decembrie) 
 
 

13

2

62

66

2

13 - înaintate la Senat

2 - în procedura de promulgare

62 - promulgate

66 - respinse definitiv

2 - în reexaminare la Senat
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 
 

37

10

23

75

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

10 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

23 - proiecte de legi iniţ iate de Guvern

75 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 

în a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 
 

318

33

358

2

358 - pe ordinea de zi

318 - la comisii

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

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

AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  
DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 

Nr.
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2011 pentru modificarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale  
 
                                                     (PL–x 42/2012) 

Legea nr. 156/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 680  din   1 octombrie 2012 

2. Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind 
piaţa  de capital  
 
                                                   (PL–x 98/2012) 

Legea nr. 167/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 704 din  15 octombrie 

2012 
3.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri 
financiare 
 
                                                     (PL–x255 2012) 

Legea nr.157 /2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.680 din 1 octombrie 2012 

4.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală  
 
                                                   (PL–x 160/2012)    

Legea nr.162 /2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.691 din 8 octombrie 2012 

5. Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a 
Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de 
Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe 
venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 
decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, 
semnate la Luxemburg, la 4 octombrie 2011   
 

                                                    (PL–x254/2012) 

Legea nr. 181/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 715 din 22 octombrie 2012 

6.  Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit.b) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal  
 
                                             (PL.–x247/2012) 

Legea nr.177/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.712 din 18 ocombrie 2012 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  
 
                                                   (PL–x296 /2012) 

Legea nr. 202/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.743 din 5 noiembrie 2012 
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8. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind 
supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a 
societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a 
societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a 
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un 
conglomerat financiar 
 
                                                   (PL–x 140/2012) 

Legea nr. 183/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.727 din 26 octombrie 2012 

9. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.25/2012 privind acordarea unui 
împrumut Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” 
– S.A. în scopul achitării obligaţiilor de plată datorate 
furnizorilor de energie electrică   
 
                                                   (PL–x 297/2012) 

Legea nr. 194/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.736 din 31 octombrie 2012 

10. Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată 
de autorităţile române la Bucureşti, la 9 iunie 2011, 
aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi 
ai Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a 
Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti, la 14 septembrie 2011, aprobată prin 
Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului 
Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a 
Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti, la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia 
Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de 
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, 
la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului 
Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internaţional din 21 martie 2012 şi a Scrisorii de 
intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, 
la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului 
Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internaţional din 22 iunie 2012   
                      
                                                   (PL–x288/2012) 

Legea nr. 205/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.790 din 23 noiembrie 2012 

11. Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal  
 
                                                    (PL–x387/2012) 

Legea nr. 208/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale   
 

                                                   (PL–x676/2011) 

Legea nr. 209/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012 
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13.   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului 
Mihai Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii 
                                          
                                                   (PL–x564/2011) 

Legea nr. 218/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.783 din 21 noiembrie 2012 

14. Proiectul de Lege privind ratificarea Contractului de 
finanţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, 
pentru finanţarea Proiectului „Centrala electrică 
Paroşeni” 
                                                  (PL–x 289/2012)   

la Senat 
din 23 octombrie 2012 

15.  Proiectul de Lege privind ratificarea primului 
Memorandum suplimentar de înţelegere între Uniunea 
Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 
decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011 
şi a celui de al doilea Memorandum suplimentar de 
înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, 
semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 
29 iunie 2012   
 

(PL–x 407/2012) 

la Senat  
din 23 octombrie 2012 

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea 
Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de 
dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între 
România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 
2012   
         
                                                    (PL–x374/2012) 

la Senat 
din 23 octombrie 2012 

 B.   Domeniul  juridic: 
 

1. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din 
Legea nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de geodez 
 
                                                 (PL – x372/2008) 

Legea nr.159/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.680 din 1 octombrie 2012 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI 
„Renta viageră agricolă” din Legea nr.247/2005 
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea 
unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în 
anul 2011 
                                                   (PL – x46/2012) 

Legea nr.168/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.695 din 10 10octombrie 

2012 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor 
fapte contravenţionale în operaţiunile de transport 
feroviar şi cu metroul  
 
                                                 (PL – x161/2012) 

Legea nr.158/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.680 din 1 octombrie 2012 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul 
XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente   
 
 

                                                  (PL – x286/2012) 

în reexaminare 
la Camera Deputaţilor 
din 10 decembrie 2012  

5. Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal  
                
                                                (PL - x 100/2011) 

Legea nr.187/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.757 din 12 noiembrie 2012 

6. Lege  privind completarea Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie  1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut 
de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 
 
                                                (PL – x144/2012) 

Legea nr.178/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.713 din 19 octombrie 2012 

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.44/2012 pentru modificarea art.81 din 
Legea nr.76/2012 pentru punerea  în aplicare a Legii 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative conexe 
 
                                               (PL – x  327/2012) 

Legea nr.206/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.762 din 13 noiembrie  2012 

8. Lege privind unele măsuri pentru degrevarea 
instanţelor  judecătoreşti, precum şi pentru 
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 
privind  Codul de procedură civilă   
  
     (PL – x436/2012) 

în reexaminare la Senat 
din 20 noiembrie 2012  

9. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind 
organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă 
                                           
                                                 (PL – x684/2011) 

Legea nr.222/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.796 din 22 noiembrie 2012 
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10. Proiectul de Lege privind cooperarea între Parlament 
şi Guvern în domeniul afacerilor europene  
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.784/2012) 
 
                                            (PL – x3/2012) 

în reexaminare la Senat 
din 23 octombrie 2012 

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

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.1.595/2011)   
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 

                                                    (Pl – x 45/2010) 

în reexaminare la Senat  
din 11 septembrie 2012  

2. Propunerea legislativă privind completarea Legii 
nr.1/2011 privind educaţia naţională                 
                                                   (Pl - x 128/2012) 

la Senat 
din 10 septembrie 2012 

 
3. Propunerea legislativă privind completarea Legii 

nr.1/2011 privind educaţia naţională 
 

                                                   (Pl - x 129/2012) 

la Senat 
din 10 septembrie 2012 

 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.27/2012 privind unele 
măsuri în domeniul cultural 
                                                     

                                                   (PL- x 251/2012) 
 

la Senat 
din 18 septembrie 2012 

 

5. 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.681/2012) 
(Se comunică respingerea propunerii legislative) 
 
                                                  (Pl -x 239/2011)    

la Senat 
din 25 septembrie 2012 

 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2012 privind unele 
măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public 
de televiziune  
(Proiectul de Lege se consideră adoptat în 
conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată     
                                             
                                                   (PL- x 287/2012) 

la Senat 
din 8 octombrie 2012 

 

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

  
 

  
- 
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 E. Domeniul  industrie  şi servicii : 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi 
Legii gazelor nr.351/2004 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)   
 

                                                (PL – x 458/2007) 

Legea nr.160/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 685 din 3 octombrie 2012 

2. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.172/2008  pentru modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007   

 
                                                (PL – x 138/2009) 

Legea nr.175/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 712 din 18 octombrie 2012 

3. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 122/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii gazelor nr.351/2004 

  
(PL – x 9/2008) 

Legea nr.176/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 712 din 18 octombrie 2012 

4. Lege pentru ratificarea Acordului între  România şi 
Republica Bulgaria privind instituirea blocului 
funcţional de spaţiu aerian “DANUBE-FAB”, semnat la 
Bruxelles la 12 decembrie 2011   
 
                                                   (PL – x 252/2012) 

Legea nr.192/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 741 din 2 noiembrie 2012 

5. Lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin 
Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării 
Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a 
infrastructurii în traficul internaţional feroviar  (CUI), 
a Regulilor uniforme privind validarea nomelor 
tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme 
aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în 
traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme 
privind admiterea tehnică a materialului feroviar 
destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), 
cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la 
Convenţia privind transporturile internaţionale 
feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi 
pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost 
ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului 
de Revizuire (Berna 2009) 
 
                                                 (PL – x 290/2012) 

Legea nr.184/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 751 din 7 noiembrie 2012 

 6.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.21/2011 privind unele măsuri pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului de 
supraveghere                                            
                                                  (PL – x198/2011)   

Legea nr.188/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 738 din 1 noiembrie 2012 

 7. Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de 
trafic aerian 
 
                                                 (PL – x 259/2012)   

Legea nr.190/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 738 din 1 noiembrie 2012  
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 8. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/2012  pentru suspendarea aplicării 
unor dispoziţii ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule, 
precum şi pentru restituirea taxei achitate în 
conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege  
 

                                                 (PL – x 62/2012) 

Legea nr.185/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 724 din 25 octombrie 2012  

9. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2010 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule  
                                                 (PL – x104/2011) 

Legea nr.186/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 725 din 25 octombrie 2012 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 
                                                (PL – x 328/2012) 
 

Legea nr.203/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.760 din 12 decembrie 2012 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2012 pentru modificarea 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  
                                                (PL – x 163/2012) 

Legea nr.216/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012 

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 
Sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas 
Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline 
România - S.R.L. privind sistemul de conducte 
Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011 
 
                                                (PL – x 406/2012) 

la Senat 
din 23 octombrie 2012 

 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.3/2012 privind unele măsuri pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 
                                                 (PL – x137/2012) 

Legea nr.161/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 685 din 3 octombrie 2012 
 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele 
de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României 
la nivelul Uniunii Europene 
                                                   (PL – x 51/2012) 

Legea nr.163/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 691 din 8 octombrie 2012 
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3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006   

(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui 
României) 
                                                (PL – x 248/2008) 

Legea nr.204/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.791 din 26 noiembrie 2012 
 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din 
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative  
                                                (PL – x 700/2011) 
 
 

Legea nr.219/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.789  din 23 noiembrie 2012 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – I.S.C. 
                                                   (PL – x 32/2012) 

Legea nr.210/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.767 din 14 noiembrie 2012 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente 
 

                                                  (PL– x 647/2011) 

Legea nr.217/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.770 din 15 noiembrie 2012 

 G. Domeniul  muncă, protecţie  socială, sindicate: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care 
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă 
socială 

                                             (PL – x 59/2012)  

Legea nr.166/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.699  din 11 octombrie 2012 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor 
măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale 
 

                                       (PL –x 295/2012)  

Legea nr.182/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.725  din 25 octombrie 2012 

3.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate 
şi al finanţelor publice 
 
                                                (PL – x 293/2012)    

Legea nr.196/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.743  din 5 noiembrie 2012 
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4 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială 

(PL – x 49/2012)  

Legea nr.198/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.764  din 13 noiembrie 

2012 
 

 
5. Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale  
(PL – x 320/2012)  

Legea nr.197/2012 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.754  din 9 noiembrie 2012 
6. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.8/2011 pentru modificarea şi completarea 
legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi 
monitorizarea documentelor de călătorie acordate 
pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 
război 

                                            (PL x–145/2011) 

Legea nr.211/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.778 din 19 noiembrie 2012 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea 
profesională a adulţilor  
                                               (PL – x 75/2011) 

în reexaminare la Senat  
din 20 noiembrie 2012 

 H. Domeniul  comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1. Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice 
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)   
                                                 (PL – x 229/2010)    

Legea nr.154/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.680  din 1 octombrie 2012 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri 
pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 
MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-
2690 MHz                                      
                                                 (PL – x 256/2012) 

Legea nr.165/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.691  din 8 octombrie 2012 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
în sectorul comunicaţiilor electronice 
 

                                                 (PL – x319/ 2012) 

Legea nr.189/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.736  din 31 octombrie 

2012 

4. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de 
transport inteligente în domeniul transportului rutier 
şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de 
transport  
 
                                                 (PL – x 165/2012) 
 
 
 
 
 

Legea nr.221/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.794  din 26 noiembrie 2012 
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I.  Domeniul  sănătate  şi familie: 

1.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 
                                                 
                                                 (PL – x 244/2012) 

Legea nr.179/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.713 din 19 octombrie  2012 

2. Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 
                                                  (PL. – x 35/2012) 

Legea nr.212/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.130/2010 pentru modificarea Legii 
farmaciei nr.266/2008   

                                          (PL. – x 135/2011) 
 
  

Legea nr.215/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012  

 
 

J.  Domeniul  agricultură şi mediu înconjurător: 

 1. Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 
645 mp aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”-Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor 
Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării 
de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 
investiţii „Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa” 
    (PL. – x 245/2012)     

Legea nr.164/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.694 din 9 octombrie 2012 

 2. Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea 
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 
modificarea şi abrogarea unor acte normative din 
domeniul fitosanitar  
 
                                               (PL. – x 150/2012)    

Legea nr.180/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.713 din 19 octombrie 2012 

  3. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 
 
                                               (PL. – x 701/2011)    

Legea nr.199/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.766 din 14 noiembrie 2012 

 4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.23/2010 privind identificarea şi 
înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative  
                                               (PL. – x 329/2010)    

Legea nr.191/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.743 din 5 noiembrie 2012 
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 5. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 
din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele stupului  
 
      (PL. – x 671/2011)   

Legea nr.207/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012 

 6.  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, 
prin reorganizarea Agenţiei SAPARD  
 
                                                (PL. – x 416/2012) 
     

Legea nr.220/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.784 din 21 noiembrie 2012 

 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 
 

1.  Lege privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2012  pentru ratificarea Protocolului 
privind amendarea şi prelungirea Acordului dintre 
Guvernului României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind cooperarea în domeniul contracarării 
proliferării armelor de distrugere în masă şi 
promovarea relaţiilor militate  şi de apărare, semnat 
la Washington, la  30 martie 1998, semnat la  
Bucureşti la  5 iulie 2012   
 
                                                (PL. – x284/2012) 

Legea nr.201/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.750 din 7 noiembrie 2012 

2. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, 
semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2011, pentru 
amendarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la 
măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete 
de stat, încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995   
                                                (PL. – x291/2012)  

Legea nr.200/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.750 din 7 noiembrie 2012 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 
securităţii 

                                                   (PL. – x50/2012) 

Legea nr.195/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.753 din 8 noiembrie 2012 

4.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, Legii nr.550 din 2004 
privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 
Române şi Legii nr. 155/2010, Legea poliţiei locale    
(Propunerea legislativă se consideră adoptată în 
conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată) 
 
                                                   (Pl. – x239/2012) 

la Senat  
din 8 octombrie 2012 
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  5.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri 
privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale 
instituţiilor de formare profesională iniţială din 
sistemul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională 
 
                                                (PL. – x 378/2012) 
 

Legea nr.213/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.772 din 15 noiembrie 2012 

 L. Domeniul politică externă: 
 

 - 
  

 

 M. Domeniul economic: 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat 
individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 
 
                                               (PL. – x139/2012) 

Legea nr.169/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.695 din 10 octombrie 2012 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale 
                                                             (PL – x 321/2012)    

Legea nr.193/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 

Nr.736 din 31 octombrie 2012 
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IV. CENTRALIZATOR 
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE 

ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR  
în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 

(septembrie  - decembrie) 
 

  (pe domenii de reglementare) 
 

Domeniul de reglementare  

Nr. proiectelor de 
legi/propunerilor 

legislative 
 

A. Domeniul buget-finanţe 16 

B. Domeniul juridic 10 

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

6 

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

 - 

E. Domeniul industrie şi servicii 12 

F. Domeniul administraţie  publică                  6 

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate  7 

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei 4  

I. Domeniul sănătate şi familie 3   

J. Domeniul agriculură şi mediul înconjurător                 6 

K. Domeniul apărare , ordine publică şi siguranţă  
naţională 

                5 

L. Domeniul politică externă                  - 

M. Domeniul economic 2  

 TOTAL  77 
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 

  
 

 
1. H.C.D. nr.28/03-09-2012  

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor 

2. H.C.D. nr.29/11-09-2012  
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 
pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei 
Deputatilor 

3. H.C.D. nr.30/11-09-2012  
Hotarare privind constatarea incetarii unui mandat de deputat 

4. H.C.D. nr.31/25-09-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii unui mandat de deputat  

5. H.C.D. nr.32/25-09-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii unui mandat de deputat si a vacantarii unei 
functii de chestor al Camerei Deputatilor 

6. H.C.D. nr.33/25-09-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 
43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputatilor si a anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/2011 privind 
aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenta 
conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor ca urmare a Deciziei 
Curtii Constitutionale nr. 1.490/2010 privind constitutionalitatea art. 12, art. 20 alin. 
(3), art. 23 alin. (1) si (2), art. 37 partea introductiva, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), 
art. 43 alin. (1) si art. 44 din Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel cum a fost 
modificat prin Hotărârile nr. 26 si nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputatilor

7. H.C.D. nr.34/25-09-2012  
HOTĂRÂRE privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2011 

8. H.C.D. nr.35/02-10-2012  
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei 
Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie  

9. H.C.D. nr.36/02-10-2012  
HOTĂRÂRE privind alegerea unui chestor al Camerei Deputaţilor 

10. H.C.D. nr.37/08-10-2012  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

11. H.C.D. nr.38/15-10-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 
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12. H.C.D. nr.39/30-10-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat  

13. H.C.D. nr.40/30-10-2012  
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei 
Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie  

14. H.C.D. nr.41/30-10-2012  
HOTĂRÂRE privind asigurarea interimatului funcţiei de secretar general al Camerei 
Deputaţilor 

15. H.C.D. nr.42/12-11-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandatde deputat  

16. H.C.D. nr.43/20-11-2012  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 
 
 

 
VI. HOTĂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 

 
 
 

1. H.P. nr.35/09-10-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 
20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului 
Român al Uniunii Interparlamentare 

2. H.P. nr.36/09-10-2012  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind 
constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie  

3. H.P. nr.37/09-10-2012  
HOTĂRÂRE privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Televiziune 

4. H.P. nr.38/09-10-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii 

5. H.P. nr.39/16-10-2012  
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2012 

6. H.P. nr.40/16-10-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii 
Române de Televiziune 

7. H.P. nr.41/16-10-2012  
HOTĂRÂRE privind revocarea domnului Buzoianu Constantin din funcţia de membru 
şi preşedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 

8. H.P. nr.42/23-10-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu nominalizarea funcţiilor 

9. H.P. nr.43/23-10-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru cu funcţia de preşedinte al Consiliului 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  

10. H.P. nr.44/30-10-2012  
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului  
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE  ÎN  

PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  GUVERNULUI 
 în a  doua sesiune ordinara a anului 2012  

(septembrie - decembrie) 
 

 
 
 
 
 
 
 

În şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 01 
septembrie 2012 a fost prezentată Lista priorităţilor legislative ale Guvernului 
pentru cea de-a doua  sesiune ordinară a anului 2012, care  cuprinde 153 de 
proiecte de legi.  

Dintre acestea, 66 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 : 28

- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor : 6

- proiecte de lege aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 24

- proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 8

 

 TOTAL: 

 

66
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ANEXĂ 

 

  
  

                                II..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

1 
Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice.  

Senat 

Adoptată pe 23.03.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  229/ 03.05.2010 
Adoptată pe 11.09.2012 

Legea nr. 
154/2012 

2 

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

Senat 
Adoptată pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  458/ 11.06.2007 
Adoptată pe 11.09.2012 

Legea nr. 
160/2012 

3 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală.  

Senat 
Adoptată pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  160/ 29.05.2012 
Adoptată pe 11.09.2012 

Legea nr. 
162/2012 

4 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care reglementează 
acordarea de beneficii de asistenţă socială.  

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  59/ 10.04.2012 
Adoptată pe 25.10.2012 

Legea nr. 
166/2012 

5 
Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa 
de capital.  

Senat 

Respinsă pe 23.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  98/ 04.05.2012 
Adoptată pe 11.09.2012 

Legea nr. 
167/2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

6 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI " 
Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind plata rentei viagere agricole în anul 2011.  

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  46/ 10.04.2012 
Adoptată pe 11.09.2012 

Legea nr. 
168/2012 

7 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei 
de participare a României la Fondul Monetar 
Internaţional.  

Camera Deputaţilor 

PLx  2/ 01.02.2012 

Adoptată pe 21.02.2012 

Senat 

Adoptată pe 18.09.2012 

Legea nr. 
172/2012 

8 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.  

Senat 
Adoptată pe 29.05.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  244/ 12.06.2012 
Adoptată pe 25.10.2012 

Legea nr. 
179/2012 

9 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri 
pentru recuperarea reducerilor salariale.  

Senat 
Adoptată pe 25.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  295/ 03.09.2012 
Adoptată pe 02.10.2012 

Legea nr. 
182/2012 

10 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea 
suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de 
asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii 
de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a 
investiţiilor dintr-un conglomerat financiar.  

Senat 
Adoptată pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  140/ 29.05.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
183/2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

11 

Lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea 
nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor 
uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în 
traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme 
privind validarea normelor tehnice şi adoptarea 
prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului 
feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional 
(APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică 
a materialului destinat a fi utilizat în traficul internaţional 
(ATMF), cuprinse în apendicele E,F şi, respectiv, G la 
Convenţia privind transporturile internaţionale 
feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi 
pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele 
aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de 
Revizuire (Berna 2009) .  

Camera Deputaţilor 

PLx  290/ 03.09.2012 
Adoptată pe 25.09.2012 

Senat 

Adoptată pe 08.10.2012 

Legea nr. 
184/2012 

12 
Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii penale.  

Senat 
Adoptată pe 02.03.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  100/ 09.03.2011 
Adoptată pe 02.10.2012 

Legea nr. 
187/2012 

13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.506/2004 privind prelucrarea şi completarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice. 

Senat 
Adoptată pe 04.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  319/ 10.09.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
189/2012 

14 
Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic 
aerian.  

Senat 
Adoptată pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  259/ 25.06.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
190/2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

15 

Lege pentru ratificarea Acordului între România şi 
Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional 
de spaţiu aerian" DANUBE-FAB" , semnat la Bruxelles la 
12 decembrie 2011.  

Camera Deputaţilor 

PLx  252/ 18.06.2012 

Adoptată pe 25.09.2012 

Senat 

Adoptată pe 08.10.2012 

Legea nr. 
192/2012 

16 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale.  

Senat 
Adoptată pe 03.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  321/ 11.09.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
193/2012 

17 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor 
contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 
securităţii. 

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  50/ 10.04.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
195/2012 

18 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri 
financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi 
al finanţelor publice.  

Senat 
Adoptată pe 25.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  293/ 03.09.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
196/2012 

19 
 Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale.  

Senat 
Adoptată pe 04.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  320/ 10.09.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
197/2012 

20 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială.  

Senat 
Adoptată pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  49/ 10.04.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
198/2012 

21 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de 
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.  

Senat 
Adoptată pe 28.11.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  701/ 05.12.2011 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
199/2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

22 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale. 

Senat 

Adoptată pe 25.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  296/ 03.09.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Legea nr. 
202/2012 

23 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice.  

Senat 
Adoptată pe 17.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx 328/24.09.2012 
Adoptată pe 23.10.2012 

Legea nr. 
203/2012 

24 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 
şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr.241/2006.  

Senat 

Adoptată pe 31.10.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  248/ 05.05.2008 
Adoptată pe 23.10.2012 

Legea nr. 
204/2012 

25 

Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti, la 9 iunie 2011, aprobată prin 
Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnată 
de autorităţile române la Bucureşti, la 14 septembrie 2011, 
aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai 
Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a 
Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti, la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia 
Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar 
Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie 
semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 28 februarie 
2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai 
Fondului Monetar internaţional din 21 martie 2012 şi a 
Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti , la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului 
Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 
iunie 2012. 

Camera Deputaţilor 

PLx  288/ 03.09.2012 
Adoptată pe 09.10.2012 

Senat 

Adoptată pe 30.10.2011 

Legea nr. 
205/2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

26 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din 
Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi 
aromatice, precum şi produsele stupului.  

Senat 

Adoptată pe 21.11.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  671/ 28.11.2011 
Adoptată pe 23.10.2012 

Legea nr. 
207/2012 

27 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.  

Senat 

Adoptată pe 21.11.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  676/ 28.11.2011 
Adoptată pe 23.10.2012 

Legea nr. 
209/2012 

28 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente.  

Senat 
Adoptată pe 16.11.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  647/ 21.11.2011 
Adoptată pe 23.10.2012 

Legea nr. 
217/2012 

  
  
  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Raport 
depus pe: 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii 
indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987 nr.341/2004.  

Senat 
Adoptat pe 18.10.2010 

Camera Deputaţilor 

PLx  593/ 25.10.2010 
05.03.2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Raport 
depus pe: 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul.  

Senat 
Adoptat pe 11.04.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  187/ 12.04.2011 
15.10.2012 

3 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul 
societăţilor de asigurare.  

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  141/ 29.05.2012 
25.10.2012 

4 
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea 
unor acte normative  în domeniul serviciilor de plată.  

Senat 
Adoptat pe 24.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx 377/ 01.10.2012 
25.10.2012 

5 

Cererea Preşedintelui  României de reexaminare a Legii  
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.  
84/1995.  

Camera Deputaţilor 

PLx  588/2010/2012 

Senat 

Adoptată pe 18.09.2012 

30.10.2012 

6 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic. 

Senat 
Adoptat pe 24.10.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  573/ 31.10.2011 

 

31.10.2012 
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    IIIIII..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
  
  11))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ppoolliittiiccăă  eeccoonnoommiiccăă,,  rreeffoorrmmăă  şşii  pprriivvaattiizzaarree  

  
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.109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice.  

Senat 
Adoptat pe 2.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  47/ 10.04.2012 

Retrimis pe 23.10.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 30.10.2012 

 

  
  
  22))    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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 

PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.  

Senat 
Adoptat pe 24.03.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  153/ 30.03.2011 

Retrimis pe 18.09.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 09.10.2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

3 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit.  

Senat 
Adoptat pe 21.05.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  159/ 29.05.2012 

Termen: 20.06.2012 

 

4 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate.  

Senat 

Adoptat pe 25.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  294/ 03.09.2012 

Retrimis pe 08.10.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 15.10.2012 

 

5 
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar. 

Senat 
Adoptat pe 26.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  303/ 03.09.2012 

Termen: 20.09.2012 

 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 
24028 alin.(1) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului.  

Senat 
Adoptat pe 18.09.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx 326/24.09.2012 
Termen: 01.10.2012 

 

7 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de 
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

Senat 

Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx 458/12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

8 

Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea 
nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare 
dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent 
Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - 
etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, 
tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la 
Bucureşti la 12 noiembrie 2009.  

Camera Deputaţilor 

PLx 470/20.11.2012 

Termen: 30.11.2012 

Senat 

- 
 

  
  
  

33))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

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.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 

 

2 

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de 
inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei 
Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România.  

Senat 
Adoptat pe 22.11.2010 

Camera Deputaţilor 

PLx  715/ 24.11.2010 

Retrimis pe 19.06.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 26.06.2012 

 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon.  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie 

Senat 

Adoptat pe 26.10.2011 
Camera Deputaţilor 

PLx  568/ 31.10.2011 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

publică 
Retrimis pe 19.03.2012 pt. 

raport suplimentar 

Termen: 26.03.2012 

4 

Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  589/ 07.11.2011 

Termen: 30.11.2011 

 

5 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.  

Senat 
Adoptat pe 18.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  260/ 25.06.2012 

Retrimis pe 22.10.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 05.11.2012 

 

6 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite 
privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor 
respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011.  

Camera Deputaţilor 

PLx  442/ 30.10.2012 
Termen: 08.11.2011 

Senat 

- 
 

  
          
  
  
  
  
  

  
  



 34  
 
 

44))    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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006.  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2009 

Camera Deputaţilor 

PLx  177/ 09.03.2009 

Termen: 07.09.2009 

 

2 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 07.03.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  108/ 16.03.2011 

Retrimis pe 19.06.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 26.06.2012 

 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri 
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională 
"Apele Române".  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie 
publică 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  40/ 10.04.2012 

Termen: 25.04.2012 

 

4 
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate Senat 

Camera Deputaţilor 

PLx  468/ 12.11.2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

Adoptat pe 30.10.2012 Termen: 29.11.2012 

  
        55))    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.  

Senat 

Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 

PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 18.09.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 25.09.2012 

 

  
      66))    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 

Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006.  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat 

Adoptat pe 31.10.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  248/ 05.05.2008 

Retrimis pe 08.05.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 06.06.2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006.  
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 

Adoptat pe 04.03.2009 

Camera Deputaţilor 

PLx  177/ 09.03.2009 

Termen: 07.09.2009 

 

3 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon.  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  568/ 31.10.2011 

Retrimis pe 19.03.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 26.03.2012 

 

4 
Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului 
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat 
Adoptat pe 31.10.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  589/ 07.11.2011 

Termen: 30.11.2011 

 

5 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia 
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri 
aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea 
Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională 
"Apele Române".  
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  40/ 10.04.2012 

Termen: 25.04.2012 
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        77))    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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi 
protecţiei sociale.  
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 

Senat 

Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  48/ 10.04.2012 

Termen: 25.04.2012 

 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, precum şi  pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate 
privat.  

Senat 
Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  456/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

 

  
88))  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.110/2011 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi 
protecţiei sociale.  
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  48/ 10.04.2012 

Termen: 25.04.2012 

 

2 
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată 
medical cu terţ donator.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  63/ 10.04.2012 

Termen: 25.04.2012 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

3 
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 

Adoptat pe 30.10.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  468/ 12.11.2012 

Termen: 29.11.2012 

 

  
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 
Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptată pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  459/ 2010/2012 

Termen: 26.06.2012 

 

  
  
  
  
  
    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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
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 pentru industrii 

Senat 
Adoptat pe 22.10.2007 

Camera Deputaţilor 

PLx  718/ 29.10.2007 

Termen: 27.11.2007 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

2 
Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996.  
- Raport comun cu Comisia pentru cultură 

Senat 
Adoptată pe 13.06.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  459/ 14.09.2010 

Termen: 26.06.2012 

 

3 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru 
combaterea evaziunii fiscale.  
- Raport comun cu Comisia pentru buget 

Senat 
Adoptat pe 14.10.2010 

Camera Deputaţilor 

PLx  592/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 

 

4 
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.  
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 07.03.2011 

Camera Deputaţilor 

PLx  108/ 16.03.2011 

Retrimis pe 19.06.2012 pt. 
raport suplimentar 

Termen: 26.06.2012 

 

5 
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată 
medical cu terţ donator.  
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 

Senat 
Adoptat pe 02.04.2012 

Camera Deputaţilor 

PLx  63/ 10.04.2012 

Termen: 25.04.2012 
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IIVV..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AADDOOPPTTAATTEE  DDEE  CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  ŞŞII  TTRRAANNSSMMIISSEE  LLAA  SSEENNAATT  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul educaţiei şi cercetării.  

Camera Deputaţilor 

PLx  522/ 04.10.2010 

Adoptat pe 02.11.2010 

Senat 

retrimisă pt. raport 
suplimentar la Comisia pt. 

învăţământ 

 

2 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor.  

Camera Deputaţilor 

PLx  1/ 01.02.2011 

Adoptat pe 17.05.2011 

Senat 

pt. raport la Comisia pt. 
muncă 

 

3 
Cererea Preşedintelui  României de reexaminare a Legii  
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.  

Senat 
înregistrată pt. 

dezbatere 

Camera Deputaţilor 

PLx  75/ 02.03.2011  
- 

 

4 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei.  

Camera Deputaţilor 

PLx  521/ 19.09.2011 

Adoptat pe 18.10.2011 

Senat 

retrimisă pt. raport 
suplimentar la Comisia pt. 

învăţământ 

 

5 
 Proiect de Lege privind statutul personalului de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea.  

Camera Deputaţilor 

PLx  780/ 22.12.2011 

Adoptat pe 27.03.2012 

Senat 

pt. raport la Comisia 
juridică şi Comisia pt. 

drepturi 
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6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.  

Camera Deputaţilor 

PLx  237/ 12.06.2012 

Adoptat pe 19.06.2012 

Senat 

pt. raport la Comisia pt. 
învăţământ 

 

7 

Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanţare 
între România şi Banca Europeană de Investiţii aferent 
Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - 
etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, 
tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti, 
la 16 decembrie 2011.  

Camera Deputaţilor 

PLx  289/ 03.09.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 

comisia sesizată în fond a 
depus raportul 

 

8 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al 
Proiectului între România şi Nabucco Gass Pipeline 
Internaţional GMBH şi Nabucco Gass Pipeline România 
S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la 
Kayseri, la 8 iunie 2011.  

Camera Deputaţilor 

PLx 406/ 08.10.2012 
Adoptat pe 23.10.2012 

Senat 
comisia sesizată în fond a 

depus raportul 
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 
 

În ultima sesiune parlamentară a legislaturii 2008 – 2012, la Camera 

Deputaţilor au funcţionat 19 comisii permanente şi 6 comisii permanente 

comune cu Senatul.  
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile comune ale celor 

două Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 387 şedinţe, iar activitatea lor s-a 

finalizat în 523 rapoarte şi 371 avize. 

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la 

comisiile parlamentare, au fost depuse 1795 amendamente din care 1737 admise şi 

58 respinse.  

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

amendamentele depuse la comisiile sesizate în fond, în a doua sesiune 

parlamentară a anului  2012.   

În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente 

ale Camerei Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară 

septembrie - decembrie 2012. 

În cadrul activităţii de control parlamentar, comisiile permanente au rezolvat, 

pe parcursul acestei sesiuni parlamentare, 286 petiţii, scrisori şi memorii adresate 

Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii 

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

juridice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor 

drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către instituţiile publice competente.  

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

instituţii şi autorităţi publice aflate sub control parlamentar: Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării, Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a 

Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Agenţia 

Naţională Anti-Drog.   
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Au avut loc audieri ale candidaţilor la funcţii de conducere a unor instituţii şi 

autorităţi publice: Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, 

Societatea Română de Televiziune, Autoritatea Naţională de Reglementare în 

domeniul Energiei,  Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului.  

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

control parlamentar, activitatea unor comisii parlamentare se concretizează şi în alte 

acţiuni, astfel: 

▪   Comisia pentru politică externă a avut şedinţe de audieri pentru 2 

persoane propuse pentru funcţia de ambasador al României, iar membrii acesteia 

au primit delegaţii parlamentare sau guvernamentale din Georgia, Italia, Armenia şi 

Palestina.  

▪   Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a 

soluţionat 58 petiţii, iar un număr de 92 sunt în curs de soluţionare. Comisia a 

acordat 16 audienţe . 

▪   Comisia pentru regulament a întocmit 5 proiecte de Hotărâri ale Camerei 

Deputaţilor pentru modificarea unor articole din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

▪    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  a 

avut întrevederi cu ambasadorii  Italiei, Regatului Spaniei, Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord, Republicii Austria, Republicii Federale Germania. 
▪ Comisia pentru afaceri europene a examinat 34 propuneri legislative 

europene şi a participat la diverse acţiuni internaţionale la Nicosia (Cipru), Londra 

(Marea Britanie) şi Bucureşti.                                             

▪  Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a acordat 

avize în vederea preschimbării certificatelor doveditoare a calităţii de revoluţionar 

pentru 11 persoane, a respins 5 contestaţii şi a retras 2 avize de preschimbare a 

certificatului de revoluţionar.  
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                   ANEXA  A 
 
 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 
 
 
 

Nr. de amendamente 
Nr. crt. Denumirea comisiei 

Total, 
din care: 

Total, 
din care: 

Total, 
din care: 

1 
Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 

33 33 0 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 63 58 5 

3 Comisia pentru industrii şi servicii 102 102 0 

4 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

92 92 0 

5 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

6 6 0 

6 
Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

116 96 20 

7 Comisia pentru muncă şi protecţie socială 123 121 2 

8 Comisia pentru sănătate şi familie 16 14 2 

9 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport 

36 36 0 

10 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă 

11 11 0 

11 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 1136 1107 29 

12 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională 

47 47 0 

13 
Comisia pentru egalitate de şanse pentru 
femei şi bărbaţi 

8 8 0 

14 Comisi pentru afaceri europene 6 6 0 

 TOTAL 1795 1737 58 
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AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR PENTRU  

INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 
în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 

 (septembrie  - decembrie) 

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

 dezbătute în sesiunea septembrie - decembrie 2012

Administraţie, 116Muncă, 123

Sănătate, 16

Cultură, 11

Juridică, 1136

Agricultură, 92

Învăţământ, 36

Afaceri europene, 6

Drepturile omului, 6

Egalitate de şanse, 8

Buget, 63

Industrii, 102

Apărare, 47

Economică, 33
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                                                                                                                                     ANEXA B 
 
 

 
AMENDAMENTE  DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE 

DEZBĂTUTE  LA  COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR  
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 
 

Nr 
crt. 

Grupul  parlamentar 
Total, 

din care: 
Admise Respinse 

1. Grupul parlamentar al PD-L 93 73 20 

2. Grupul parlamentar al PSD 26 22 4 

3. Grupul parlamentar al PNL 25 25 0 

4. Grupul parlamentar al UDMR 9 9 0 

5. Grupul parlamentar al Minorităţilor 
naţionale 

122 122 0 

6. Grupul parlamentar Progresist 1 1 0 

7. Comisii permanente 1517 1483 34 

8. Guvern 2 2 0 

TOTAL 1795 1737 58 
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AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI 

în  a doua sesiune ordinară a anului 2012 
 (septembrie  - decembrie) 

 
 

 Situaţia amendamentelor depuse pentru proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute în sesiunea septembrie - 
decembrie 2012, ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI

Guvern, 2

Comisii, 1517

Minorităţi, 122

PNL, 25

Progresişti, 1

PSD, 26

PD-L, 93

UDMR, 9
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                                                                                                            ANEXA C 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în a doua sesiune a anului 2012 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea comisiei 
Număr 
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate 

Audier
i 

1 Comisia pt. pol. economică 23 18 11 30 1 12 

2 Comisia pt. buget 22 127 104 72 10 2 

3 Comisia pt. industrii 24 179 91 18 3 12 

4 Comisia pt. agricultură 22 65 34 1 11 0 

5 Comisia pt. drepturile omului 22 9 7 13 30 0 

6 Comisia pt. admin. publică 24 98 46 26 1 0 

7 Comisia pt. muncă 21 102 91 29 20 0 

8 Comisia pt. sănătate 21 106 81 7 33 3 

9 Comisia pt. învăţământ 24 38 17 5 33 0 

10 Comisia pt. cultură 14 42 10 2 12 13 

11 Comisia juridică 33 256 148 123 37 1 

12 Comisia pt. apărare 22 33 20 5 6 1 

13 Comisia pt. politică externă 21 4 3 6 0 2 

14 Comisia pt. cercet. abuzurilor 21 
Comisia desfăşoară activităţi 

specifice şi depune raport 
semestrial 

58 3 

15 Comisia pt. regulament 3 - - - - - 

16 Comisia pt. tehn. informaţiei 21 8 5 3 1 0 

17 
Comisia pt.egalitatea de 
şanse 

4 3 3 25 2 0 

18 
Comisia pt. români din afara 
graniţelor ţării 

2 1 1 0 0 0 

19 Comisia pt.afaceri europene 5 2 1 3 0 0 

20 Comisia pt. controlul SRI 23 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

0 5 1 

21 Comisia pt. control SIE 1 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

0 1 0 

22 
Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

12 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

3 21 2 

23 
Comisia comună priv. statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

1 4 2 0 1 0 

24 
Comisia pentru relaţia cu 
UNESCO 

1 0 0 0 0 0 

25 

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

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 387 848 *) 523 *) 371 286 52 

*)  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 Camerei Deputaţilor  
după numărul de RAPOARTE depuse  

în sesiunea parlamentara septembrie - decembrie 2012 
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor  

după numărul de AVIZE depuse  
în sesiunea parlamentara septembrie - decembrie 2012 
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE 

survenite în a doua sesiune ordinară a anului 2012 
(septembrie - decembrie) 

 
 
 

1. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI  
 

1. Barna Maria Eugenia Progresist părăseşte comisia din : 25.09.2012 

   vacantează funcţia de 
preşedinte din : 

25.09.2012 

2. Manda Iulian PSD devine vicepreşedinte din : 26.09.2012 

3. Nicolăescu Gheorghe-Eugen PNL devine preşedinte din : 26.09.2012 

4. Ţurea Răzvan Progresist devine membru din : 08.10.2012 
 
 

2. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Chiriţă Dumitru PSD devine vicepreşedinte din : 19.09.2012 

2. Trăşculescu Alin Silviu PD-L demisie din : 20.11.2012 
 
 

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

 
1. Surupăceanu Mugurel PSD demisie din : 15.10.2012 

 
 
4. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

 
1. Andon Sergiu PNL demisie din : 11.09.2012 

   vacantează funcţia de 
secretar din : 

11.09.2012 

 
 

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

 
1. Macaleţi Costică PSD demisie din : 12.11.2012 

2. Marinescu Antonella PSD demisie din : 05.11.2012 
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6. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
1. Barna Maria Eugenia Progresist devine membru din : 25.09.2012 

   devine preşedinte din : 25.09.2012 

2. Ţurea Răzvan Progresist părăseşte comisia din : 08.10.2012 

   vacantează funcţia de 
vicepreşedinte din : 

08.10.2012 

 
7. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 

 
1. Albu Gheorghe PD-L demisie din : 02.10.2012 

 
 

8. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

1. Zisopol Dragoş Gabriel Minorităţi 
Naţionale 

devine secretar din : 24.09.2012 

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

 
1. Ştirbu Gigel-Sorinel PNL părăseşte comisia din : 11.09.2012 

 
10. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
1. Ştirbu Gigel-Sorinel PNL devine membru din : 11.09.2012 

 
11. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE PENTRU BĂRBAŢI ŞI FEMEI 

       
1. Boldea Mihail Fără 

apart.(indep.) 
demisie din : 25.09.2012 

 
 12. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

 
1. Hrebenciuc Viorel PSD înlocuit din funcţia de 

preşedinte din : 
25.09.2012 

2. Niculescu Duvăz Bogdan 
Nicolae 

PSD devine preşedinte din : 25.09.2012 

3. Nicolăescu Gheorghe-Eugen PNL înlocuit din funcţia de 
vicepreşedinte din : 

25.09.2012 

4. Chiuariu Tudor-Alexandru PNL devine vicepreşedinte din : 25.09.2012 
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în a doua  sesiune ordinară a anului 2012  

(septemrbie - decembrie) 
 
 
 
I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 26 de şedinţe. 
Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a asigurat 
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor şi a 
soluţionat diverse probleme care intră în competenţa sa. 

 
 
Hotărâri ale Biroului permanent: 
Au fost adoptate 4 Hotărâri ale Biroului permanent, care privesc, printre altele, 
stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor pentru această sesiune ordinară şi asigurarea permanenţei membrilor 
Biroului permanent la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare. 
 
 
II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 26 de şedinţe. 

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

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

 
 
III. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 6 şedinţe comune cu 
Biroul permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două 
Birouri permanente au fost discutate, printre altele: 

 repartizarea candidaţilor propuşi la funcţia de membru al Comitetului de 
reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei pentru audierea la comisiile permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului; 

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

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

 modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de 
prietenie. 

  
IV. În această sesiune ordinară au fost depuse trei moţiuni simple: 
 

Vot secret 

N
r.

 c
rt

. 

T I T L U L  
M O Ţ I U N I I  

S I M P L E  
Semnatari Data 

depunerii 

Data 
dezbaterii 

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

Soluţia 

1. 
Brambureala din educaţie 

duce la plagiat şi eşec 
şcolar 

Deputaţi ai 
Grupului 

parlamentar al 
PDL 

25.09.2012 2.10.2012 67 153 
 

Respinsă 

2. Dăunătorii USL distrug 
agricultura 

Deputaţi ai 
Grupului 

parlamentar al 
PDL 

2.10.2012 9.10.2012 73 148 
 
 

Respinsă 

3. Guvernul USL - "frâna de 
motor" a bugetului. 

Deputaţi ai 
Grupului 

parlamentar al 
PDL 

15.10.2012 23.10.2012 43 130 
 
 

Respinsă 
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XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR 

POLITICE ALE DEPUTAŢILOR  
 

      SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE  la data de 17.12. 2012 
Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PD-L 23 94 76 

2. PSD 10 113 102 

3. PNL 9 88 78 

4. UDMR 2 3 3 

5. MINORITĂŢI  
NAŢIONALE 

3 7 6 

6. PROGRESIST 1 2 2 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un grup 
parlamentar 

1 7 6 

 TOTAL GENERAL 49 314 273 

 

  SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de  17.12. 2012 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PD-L 15 43 35 

2. PSD 16 64 59 

3. PNL - - - 

4. UDMR 1 1 1 

5. MINORITĂŢI 
 NAŢIONALE 

- - - 

6. PROGRESIST - - - 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un grup 
parlamentar 

2 3 3 

  TOTAL GENERAL 34 111 98 

  

  SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 17.12. 2012 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe Nr. declaraţii 

politice 

1. PD-L 30 7 81 

2. PSD 29 7 96 

3. PNL 15 7 60 

4. UDMR 4 7 8 

5. MINORITAŢI  
NAŢIONALE 

6 7 9 

6. PROGRESIST 1 7 38 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un grup 
parlamentar 

3 7 3 

 TOTAL GENERAL 88 7 295 
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2012  

(septembrie - decembrie) 
 
 
 
 

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor  

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Septembrie 6 6 
Octombrie 10 10 
Noiembrie 2 2 

Sesiunea septembrie -
decembrie 

Decembrie 1 1 
Total: 19 19 

 
 
 
 

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Septembrie - - 
Octombrie 5 5 

Sesiunea septembrie -
decembrie 

Noiembrie 1 1 
Total: 6 6 
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 
 DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2012* 

 
Numărul proiectelor de legi şi al propunerilor legislative dezbătute şi adoptate în 

perioada iunie 1990 – decembrie 2012* (pe legislaturi şi ani) 
 
Legislatura I   iunie 1990-octombrie 1992      233 
Legislatura a II-a  octombrie 1992-noiembrie 1996     542 
Legislatura a III-a  noiembrie 1996-decembrie 2000           1024 
Legislatura a IV-a  decembrie 2000-decembrie 2004           3807 
Legislatura a V-a               decembrie 2004-decembrie 2008           1684 
Legislatura a VI-a              decembrie 2008-decembrie 2012           1375 
      
 

XIV. CENTRALIZATOR LEGILOR PROMULGATE DE  
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2012* 

 
Numărul legilor promulgate de Preşedintele României în perioada iunie  1990 

– decembrie 2012* (pe legislaturi şi ani) 
 
Legislatura I   iunie 1990-octombrie 1992       233 
Legislatura a II-a  octombrie 1992-noiembrie 1996      542 
Legislatura a III-a  noiembrie 1996-decembrie 2000              925 
Legislatura a IV-a          decembrie 2000-decembrie 2004            2690 
Legislatura a V-a               decembrie 2004-decembrie 2008            1627 
Legislatura a VI-a              decembrie 2008-decembrie 2012           1207 
      
 

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

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 
 
* Date existente la 17 decembrie 2012 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2012 

 
 

 

233

542

925

2690

1627

1207

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992 

Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996
Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000 

Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004

Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008

Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN 
DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE  

în semestrul al doilea 2012 
 

Camera Deputaţilor prin comisiile permanente a examinat, în concordanţă cu 
prevederile Constituţiei României2 şi Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/20113, 
evaluarea fondului propunerilor legislative şi a documentelor de consultare şi a 
verificat respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii la propunerile 
legislative ale UE care pot face obiectul acestui control. 

În temeiul HCD nr.11/2011 şi a Ordinului Secretarului general nr. 
325/04.04.2011, Direcţia de drept comunitar din cadrul Departamentului de studii 
parlamentare şi drept comunitar a realizat înregistrarea şi a ţinut evidenţa tuturor 
proiectelor de acte legislative (inclusiv a celor modificate), a documentelor de 
consultare şi, în general, a tuturor documentelor transmise de către instituţiile 
Uniunii Europene. 

I. Documentele primite de la instituţiile Uniunii Europene   
 Documentele examinate de comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor în 

perioada septembrie-decembrie 2012,  

Comisiile permanente au examinat 26 de documente, reprezentând: 

- 10 documente (din 4 pachete legislative); 
- 16 documente individuale (legislative şi nelegislative). 

Documentele examinate conform HCD nr.11/2011 sunt: 

- Finalizate – 18 documente; 
- În curs de finalizare – 8 documente, astfel: 

o Cu termen depăşit4 – 1 document (pentru subsidiaritate); 
o Cu termen depăşit – 4 documente (fond şi subsidiaritate); 
o Cu termen de examinare în luna martie 2013 – 3 documente (pentru 

fond). 

 

 

 

                                                 
2 Art. 111-113 - atribuţia de control parlamentar şi conform art. 148 veghează la formularea politicilor Uniunii 
Europene.   
3 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 292/27 aprilie 2011 (denumită în continuare 
„HCD nr.11/2011”).  
4 potrivit Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona. 
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Pachetele care au fost supuse examinării sunt:  

- Pachetul privind politica europeană de vecinătate şi parteneriatul estic – 
JOIN(2012)13 şi JOIN(2012)14; 

- Pachetul privind inspecţia tehnică auto – COM(2012)380, COM(2012)381, 
COM(2012)382;  

- Pachetul privind reducerea emisiilor de C02 provenite de la autovehicule – 
COM(2012)393, COM(2012)394; 

- Pachetul legislativ privind uniunea bancară – COM(2012)510, COM(2012)511, 
COM(2012)512.  

Repartizarea documentelor examinate pe comisii permanente a fost 
următoarea: 

- Comisia pentru afaceri europene – 20 documente; 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 7 documente; 

- Comisia pentru industrii şi servicii – 5 documente; 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 4 documente; 

- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic – 3 documente; 

- Comisia pentru politică externă – 2 documente; 

- Comisia pentru sănătate şi familie – 1 document; 

- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare – 1 document; 

- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale  – 1 document; 

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – 1 
document; 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  – 1 document; 

- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – 1 document; 

- Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi – 1 document; 

- Comisia pentru cultură – 1 document. 

Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere, în 
conformitate cu dispoziţiile HCD nr.11/2011.  

 

Camera Deputaţilor a emis 4 opinii şi a întocmit 10 note de informare şi 10 
procese-verbale.  
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II. Documentele realizate de Direcţia de drept comunitar  
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin Direcţia de drept comunitar a 

realizat, în perioada septembrie-decembrie 2012, următoarele documente: 

- Fişe de informare privind propunerile UE şi actualizarea permanentă – 5; 
- Dosare de participare pentru delegaţiile participante la reuniuni cu tematică 

europeană - 8; 
- Proiecte-punctaje - 8; 
- Buletine legislative – 16; 
- Sinteza activităţilor europene – 15; 
- Agenda activităţilor europene – 16; 
- Traduceri – 20. 

 

Direcţia de drept comunitar, prin Biroul pentru baza de date europene şi de 
traduceri, a încărcat pe platforma IPEX toate documentele elaborate de Camera 
Deputaţilor  (aflate în derulare ori finalizate).  

Baza de date a Camerei Deputaţilor privitoare la examinarea proiectelor de 
acte emise de Comisia Europeană este în deplină concordanţă cu platforma IPEX. 
Utilizatorii naţionali beneficiază de posibilitatea de a compara şi de a avea acces la 
toate informaţiile provenite de la forurile legislative ale statelor membre oferindu-
le o privire de ansamblu faţă de diversitatea de opinii a parlamentelor naţionale, 
iar procesul de examinare de la nivel intern bucurându-se la rându-i de vizibilitate 
şi deschidere sporită. 

 


