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Activitatea legislativă a Camerei Deputaţilor

 în sesiunea septembrie – decembrie 2003

În sesiunea septembrie – decembrie 2003 Camera Deputaţilor a

urmărit  intensificarea ritmului activităţii de legiferare pentru

adoptarea legilor necesare accelerării proceselor de reformă

economico-socială, realizarea obiectivelor necesare procesului de

aderare a României la UE, a consolidării, modernizării şi creşterii

eficienţei instituţiilor statului, întărirea ordinii de drept şi a respectului

faţă de lege, combaterea faptelor antisociale şi a fenomenului corupţiei

precum şi măsuri pentru sprijinirea persoanelor defavorizate.

În egală măsură s-a urmărit ridicarea calităţii actului de

legiferare, îmbunătăţirea indicelui de stabilitate legislativă, a coerenţei

acesteia precum şi o mai bună funcţionare a raportului dintre legislativ

şi executiv, creşterea substanţei şi a acţiunilor de control parlamentar.

Priorităţile legislative ale acestei sesiuni au fost legate de adoptarea

reglementărilor care constituiau condiţionalităţi pentru accelerarea

procesului de aderare la UE şi NATO, şi ratificarea unor tratate şi

acorduri internaţionale pentru implementarea unor programe de

finanţare externă.

Chiar dacă datele statistice evocă o scădere a numărului de legi

adoptate de Camera Deputaţilor în această sesiune, respectiv 369 din

totalul de 687 iniţiative legislative înregistrate în procedură legislativă,

raportat la sesiunile anterioare ale acestei legislaturi, se poate remarca
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o creştere a numărului legilor importante şi de mare complexitate

precum: Legea privind Codul Fiscal, Legea bugetului de stat pe anul

2004, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004,

Legea privind tratatele, Legea privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.108/2003 pentru desfiinţarea închisorii

contravenţionale, Legea privind conferirea decoraţiilor cu însemne de

război, Legea privind Medalia Bărbăţie şi Credinţă, Legea privind

ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea

Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai

2003, Legea privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului

pentru apărare, Legea privind exercitarea profesiunii de biochimist,

biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul

sanitar din România, Legea privind modificarea şi completarea Legii

pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar,

Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului

diplomatic şi consular, Legea pentru modificarea Legii nr.164/2001

privind pensiile militare de stat, Legea pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale.

Bilanţul statistic al acestei sesiuni ne arată că în cele 36 şedinţe

în plen şi 9 şedinţe comune cu Senatul, au fost adoptate 369 proiecte

de legi,12 hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 7 hotărâri ale

Parlamentului. Ponderea proiectelor de legi pentru aprobarea

ordonanţelor Guvernului şi a ordonanţelor de urgenţă în totalul
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iniţiativelor legislative votate, a scăzut la 38% în anul 2003, faţă de

51% în anul 2002 şi 70% în anul 2001.

Cât priveşte activitatea celor 16 comisii permanente şi 2 comisii

speciale (Comisia specială pentru elaborarea propunerilor legislative

prevăzute la art.79 din Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de

decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea

ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest

domeniu şi Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii

Serviciului Român de Informaţii) în sesiunea septembrie – decembrie

2003 acestea s-au întrunit în 559 şedinţe, au întocmit 352 rapoarte şi

501 avize pentru iniţiativele legislative cu care au fost sesizate.

Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor

legislative,  la comisiile permanente s-au depus un număr de

2025 amendamente din care 1379 au fost admise şi 646 au fost

respinse.

Totodată, comisiile permanente au rezolvat 817 scrisori şi

memorii adresate Camerei Deputaţilor de către societăţi comerciale,

sindicate sau  persoane particulare cu privire la modul de aplicare a

unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi

nesoluţionate.

Pentru rezolvarea divergenţelor între textele adoptate în

redactări diferite de către cele două Camere, au fost constituite

55 comisii de mediere care au finalizat tot atâtea rapoarte.

În perioada raportată comisiile permanente au avut 35 de

audieri pentru candidaţii unor autorităţi publice ai căror reprezentanţi
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sunt aprobaţi de Parlament precum şi pentru persoanele propuse

pentru funcţia de ambasador.

În sesiunea septembrie – decembrie 2003 s-au aflat în

procedură legislativă, în diferite faze, proiectele de legi cuprinse în

programul legislativ prioritar al Guvernului.  Astfel, din cele 149

proiecte cuprinse în acest program, la Camera Deputaţilor au fost

primite 95 din care 66 au fost adoptate şi trimise la promulgare

devenind legi, 9 au fost adoptate şi se află în procedură legislativă la

Senat, 13 sunt la comisii pentru examinare şi 7 proiecte sunt înscrise

pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor.

 Nu în ultimul rând în această sesiune s-a acordat o atenţie

deosebită domeniului legislativ care vizează integrarea în UE şi

NATO, dându-se prioritate proiectelor promovate în acest sens de

Guvern, dar şi propunerilor legislative care au vizat diverse capitole

ale aquis-ului comunitar.

În sesiunea septembrie - decembrie 2003 au fost adoptate

11 hotărâri ale Camerei Deputaţilor, printre care se numără Hotărârea

privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei

Deputaţilor şi Hotărârea privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea

de şanse între femei şi bărbaţi.

Totodată, în şedinţele comune cu Senatul au fost adoptate

7 hotărâri ale Parlamentului vizând participarea României la diferite

misiuni internaţionale în Irak, numirea unor membri în conducerea

autorităţilor publice aflate sub control parlamentar, precum şi

modificarea componenţei unor comisii comune.
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 În sesiunea care s-a încheiat, Biroul permanent al Camerei

Deputaţilor s-a întrunit în 30 de şedinţe. În cadrul acestora s-au

dezbătut, adoptându-se măsuri corespunzătoare, probleme cum ar fi:

- modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, pentru punerea

de acord a unor dispoziţii cu modificările aduse unor prevederi

constituţionale prin Legea nr.429/2003;       

- prezentarea proiectului de buget al Camerei Deputaţilor şi a

contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

- examinarea unor materiale privind relaţiile parlamentare externe;

- examinarea rapoartelor prezentate de unele autorităţi publice;

- întocmirea programului de lucru şi a ordinii de zi pentru

desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Camerei Deputaţilor, precum

şi a şedinţelor comune ale celor două Camere.

Au avut loc, de asemenea, 3 şedinţe comune cu Biroul

permanent al Senatului. 

În cadrul activităţii de control parlamentar, la Camera

Deputaţilor s-a înregistrat o scădere a numărului întrebărilor adresate,

în general, membrilor executivului, de la 498 în sesiunea

februarie – iunie 2003, la 307 în actuala sesiune, din care 222 au

primit răspuns. Proporţia întrebărilor la care s-a răspuns, în totalul

întrebărilor adresate, este de 72,3%.

De asemenea numărul interpelările adresate primului ministru

este comparativ mai mic în actuala sesiune faţă de sesiunea

februarie – iunie 2003, respectiv 246, faţă de 332.

 În ceea ce priveşte intervenţiile deputaţilor asupra unor

probleme de actualitate sau pentru consacrarea unor aniversări ori
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comemorări, numărul acestora a fost de 490, desfăşurate pe parcursul

a 13 şedinţe ţinute în zilele de marţi, conform Regulamentului

Camerei Deputaţilor.

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie – decembrie

2003, a fost depusă o moţiune simplă „Încălcarea Legii nr.217/2003

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, iniţiată de

29 deputaţi PD şi 27 deputaţi PNL, moţiune care a fost respinsă.



                             ANEXA Nr.1

SITUAŢIA  
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTATILOR, 
Sesiunea  septembrie-decembrie 2003

la 16 decembrie 2003

Totalul iniţiativelor legislative 687
din care;
- existente la începutul sesiunii 426
- înregistrate în cursul sesiunii 261

1.) Dezbătute 369
din care;
- votate * 369

din care – înaintate la Senat   51
                   - la mediere   3

                         - la promulgare   53
                      -  promulgate 153

                 - respinse   109
- la vot final                          -
2.) Se află în procesul legislativ 304
a)pe ordinea de zi 21
b)au raporte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi                                 27

c) la comisii 
(din care 34 retrimise pentru raport suplimentar)

206

d)– Propuneri legislative pentru avize şi punct de
vedere Guvern

35

e) - în faza de prezentare la Biroul Permanent 15

3)Retrase de initiator 14

* Cele 369 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
               239 proiecte de legi elaborate de Guvern 

               130 propuneri legislative 



Iniţiative legislative votate în sesiunea parlamentară
septembrie-decembrie 2003

3

53

153

109

51

înaintate la Senat - 51

la mediere - 3

la promulgare - 53

promulgate - 153

respinse - 109



Iniţiativele legislative rămase în procesul legislativ
la sfârşitul sesiunii septembrie-decembrie 2003

27

206

35

15

21

pe ordinea de zi - 21

au rapoarte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi - 27

la comisii - 206 (din care 34 retrimise pentru raport suplimentar)

propuneri legislative pentru avize şi punct de vedere Guvern - 35

în faza de prezentare la Biroul Permanent - 15



      ANEXA Nr. 2

BILANŢUL
legislativ al Camerei Deputaţilor în perioada

decembrie 2000 –16 decembrie 2003
(legislatura a IV-a)

 A.Total iniţiative legislative aflate în procesul legislativ 3.630
    din care 766 au rămas din legislatura anterioară)
 Votate 2.934
- priorităţi legislative 290  
- în procedură de urgenţă          638

In anul 2001 Sesiunea feb.-
iunie

Sesiunea
sept.-dec.

Total iniţiative legislative
aflate în procesul legislativ

1.508 806 702

Votate 1.193 664 529
- priorităţi legislative      110    61 59
- în procedură de urgenţă    228   134 94

In anul 2002 Sesiunea feb.-
iunie

Sesiunea
sept.-dec.

Total iniţiative legislative
aflate în procesul legislativ

968 594 374

Votate 912 545 367
- priorităţi legislative     68 41 27
- în procedură de urgenţă 196 112 84

In anul 2003 Sesiunea feb.-
iunie

Sesiunea
sep.-dec.

Total iniţiative legislative
aflate în procesul legislativ

       1154 467 687

Votate 829 460 369
- priorităţi legislative   112 46   66
- în procedură de urgenţă  214 120   94

B. Iniţiativele legislative votate privesc:

2001 2002 2003Anul
Număr % Număr % Număr %

Proiecte de lege 234 20 243 27 250 30
Ordonanţe 839 70 468 51 316 38
Propuneri legislative 120 10 201 22 263 32
Total: 1193 912 829



Bilanţul legislativ al Camerei Deputaţilor în perioada 2001-2003
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Bilanţul legislativ al Camerei Deputaţilor în perioada 2001-2003
- Iniţiative legislative votate -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003

Proiecte de lege
Ordonanţe
Propuneri legislative



                                    ANEXA Nr. 3
BILANŢUL

activităţii comisiilor în sesiunea septembrie - decembrie 2003
17.12.2003

AmendamenteNr. iniţiative primite
pentru raport

Număr  rapoarte
depuse

Scrisori,
memoriiNr.

crt.
Denumirea

comisiei
Nr.
şed. Total, din

care:
rămase din sesiunea

anterioară
Total,

din care:
rapoarte

suplimentare

Nr. avize
depuse

primite rezolvate

Număr

audieri Total,
din care: admise

1. Com. pt. pol. economică … 33 34 18 24 2 13 3 2 1 78 55

2. Com. pt. buget … 35 97 28 81 1 140 27 15 2 777 334

3. Com. pt. industrii … 34 51 24 41 3 19 5 4 3 190 186

4. Com. pt. agricultură … 34 25 7 20 1 7 79 65 0 47 42

5. Com. pt. drepturile omului... 34 5 2 2 0 18 83 78 0 1 1

6. Com. pt. adm. publică… 34 86 31 52 4 30 22 20 0 162 106

7. Com. pt. muncă… 34 48 22 28 0 27 108 105 0 81 69

8. Com. pt. sănătate şi familie 34 29 14 7 2 13 40 30 9 253 242

9. Com. pt. învăţământ… 34 15 9 5 0 9 34 29 2 35 33

10. Com. pt. cultură … 35 12 5 6 1 3 45 40 3 128 105

11. Com. juridică … 36 107 72 59 5 176 92 69 0 188 145

12. Com. pt. apărare … 34 35 12 24 2 17 21 21 0 72 48

13. Com. pt. politică externă … 34 2 0 1 0 23 8 8 15 0 0

14. Com. pt. cercet. abuzurilor... 34 _ _ _ _ _ 360 329 0 _ _

15. Com. pt. Regulament 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

16. Com. pt. tehn. informaţiei … 33 6 3 4 0 4 2 2 0 13 13

17. Com. pt. decoraţii … 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0

18. Com. pt. controlul  SRI 35 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _

TOTAL 559 531 * 218 * 352 * 21 501 929 817 35 2025 1379

*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele legislative cu raport comun la mai multe comisii permanente.



Sinteza activităţii comisiilor 
după numărul de rapoarte depuse
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politică economică - 24 buget, finanţe, bănci - 81 industrii şi servicii - 41

agricultură - 20 drepturile omului - 2 administraţie publică - 52

muncă - 28 sănătate şi familie - 7 învăţământ - 5

cultură - 6 juridică - 59 apărare - 24

politică externă - 1 regulament - 1 tehnologia informaţiei - 4

decoraţii - 4



Sinteza activităţii comisiilor 
după numărul de avize depuse
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ANEXA Nr.  4

PROIECTE DE LEGE PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ,
AFLATE ÎN PROCEDURĂ PARLAMENTARĂ

Situaţia la data de: 17.12.2003

Angajamente legislative la Capitolul 1 – Libera circulaţie a mărfurilor 

1. Proiectul de Lege privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. 300/2003 Legea 449/2003

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind
produsele cosmetice. 618/2002 Legea 264/2003

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2003 pentru
perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase în România. 24/2003 Legea 362/2003

Angajamente legislative la Capitolul 2 – Libera circulaţie a persoanelor

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002
privind regimul străinilor în România. (prioritate legislativă) 276/2003 Legea 357/2003

Angajamente legislative la Capitolul 3 – Libera circulaţie a serviciilor

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiunii de arhitect. 328/2003

Raportul suplimentar al Comisiei
pentru industrii va fi dezbătut în

plenul Camerei Deputaţilor 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 56/2002 Legea 401/2003

3. Proiectul de Lege privind Statutul  aleşilor locali.
(prioritate legislativă) 333/2001

27.05.2003.Plenul retrimite ptr.
rap.suplimentar la C. juridica +

C. adm. publică
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Angajamente legislative la Capitolul 4 – Libera circulaţie a capitalurilor

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2003 privind măsuri
în domeniul disciplinei financiar - valutare a agenţilor economici. 32/2003 Legea 237/2003

Angajamente legislative la Capitolul 5 – Dreptul societăţilor comerciale

1. Proiectul de Lege privind registrul unic de control. 280/2003 Legea 252/2003

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2002
privind organizarea şi funcţionarea societăţilor de credit ipotecar. 708/2002 Legea 330/2003

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002
privind înfiinţarea Administraţiei  Naţionale Apele Române. 512/2002 Legea 404/2003

Angajamente legislative la Capitolul 6 – Politica în domeniul concurenţei

- Nu au fost înregistrate iniţiative legislative

Angajamente legislative la Capitolul 7 – Agricultura

1. Proiectul de Lege privind producerea  şi valorificarea legumelor de câmp. 277/2003 Legea 312/2003

2.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2003
pentru ratificarea Acordului Anual de Finanţare 2002 dintre Guvernul României şi
Comisia Comunităţii Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru
Agricultură şi dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2003.

353/2003 Legea 303/2003

3.

Proiectul de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2003
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea
tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi
dezvoltare rurală.

306/2003 Legea 240/2003

4. Proiectul de Lege privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi produselor din
floricultură pe principiile comunitare de piaţă. 223/2003 Legea 305/2003

5. Proiectul Legii pomiculturii. 
(Preluat în P.L. 142/2003) 112/2003 Legea 348/2003
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Angajamente legislative la Capitolul 10 – Impozitarea

1.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2003 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2001 privind regimul
accizelor, şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a coletării unor venituri
bugetare.

12/2003 Legea 247/2003  

Angajamente legislative la Capitolul 13 – Politica socialǎ şi de ocupare a forţei de muncǎ

1.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2003
pentru modificarea şi completarea art.20 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate.

301/2003 Legea 325/2003

2.
Proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.

30/2003 Legea 274/2003

3.
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2002 privind
perioadele de conducere şi perioadele de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care
efectuează transporturi rutiere naţionale.

36/2002 Legea 466/2003

Angajamente legislative la Capitolul 14 - Energia

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea
în scopuri exclusiv paşnice a  energiei nucleare. 157/2003 Legea 321/2003

2. Proiectul de Lege privind energia electrică şi termică. 691/2002 Legea 318/2003 

Angajamente legislative la Capitolul 18 – Educaţia, formarea profesionalǎ şi tineretul

1.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2003 privind
înfiinţarea Centrului Român de Formare Profesională pentru personalul din
Transporturi Navale – Ceronav.

31/2003 Legea 502/2003 

2.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil.

262/2003
Ptr. raport la C. cultură a Camerei

Deputaţilor
Termen depăşit. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 655/2002 Legea 324/2003
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4.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene asupra promovării serviciului
de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg, la
11 mai 2000. 

236/2003 Legea 213/2003

5.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor.

314/2003 Legea 253/2003

Angajamente legislative la Capitolul 19 – Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

1.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2003 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de
Garanţii Reale Mobiliare.

18/2003 Legea 266/2003

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002
privind introducerea sistemelor moderne de plată. 699/2002 Legea 250/2003

3.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2003 privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2002 privind achiziţiile
publice prin  licitaţii electronice.

23/2003 Legea 246/2003

4. Proiectul de Lege privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. 583/2002 Legea 304/2003

5. Proiectul de Lege privind stimularea industriei de  tehnologia informaţiei. 444/2002

Adoptat  de Senat
Ptr. raport  la  C. buget + C.

tehn. inf. a Camerei Deputaţilor
Termen depăşit.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind
regimul juridic al cărţii electronice de identitate. 410/2002 Legea 285/2003

Angajamente legislative la Capitolul 21 – Politica regionalǎ şi coordonarea instrumentelor structurale

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2003
privind organizarea şi funcţionarea Corpului de consilieri de integrare. 312/2003 Legea 272/2003

2.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în
România.

26/2003 Legea 256/2003
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3.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între
Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă
acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre- Aderare pentru măsura
“Asistenţă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la graniţa  ungară până la
Simeria şi studiile adiacente”, semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la
20 decembrie 2001

85/2003 Legea 226/2003

4.

Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului
nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată
prin Instrumentul pentru  Politici Structurale de Preaderare pentru măsura
“Reabilitarea secţiunii Craiova – Drobeta - Turnu Severin a drumului naţional DN 6
(faza 1 a proiectului Craiova- Lugoj), România”,  semnat la Bruxelles la 22 februarie
2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001.

313/2003 Legea 243/2003

Angajamente legislative la Capitolul 22 – Mediu

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002
pentru modificarea şi  completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995, republicată 422/2002 Legea 294/2003

2. Proiectul de Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 346/2003 Legea 360/2003

3.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind
gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv
depozitarea finală.

172/2003 Legea 320/2003

4.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocoalelor Convenţiei asupra poluării
atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, la 13 ianuarie 1979,
adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la     1 decembrie 1999.

315/2003 Legea 271/2003

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002
privind gospodărirea integrată a zonei costiere. 113/2003 Legea 280/2003

6.
Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri
arheologice ca zone de interes naţional.

28/2000 Legea 378/2001

Angajamente legislative la Capitolul 23 – Protecţia şi sǎnǎtatea consumatorilor

1.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea
efectelor produselor din tutun.

190/2003 Legea 275/2003
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2003 pentru
modificarea art.8 lit. e) din Legea nr.148/2000 privind publicitatea. 162/2003 Legea 219/2003

Angajamente legislative la Capitolul 24  - Justiţie şi afaceri interne

1.
Proiectul de Lege privind aderarea României la Convenţia Europeană asupra
recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de reîncredinţare a copiilor şi de
restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxemburg la 20 mai  1980. 

234/2003 Legea 234/2003

2.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002
privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob
şi a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra
păcii şi a omenirii.

La Senat

3.

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea accesului
internaţional  la justiţie, adoptată la Haga, la 25 octombrie 1980 228/2003 Legea 215/2003

4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a
unor legi speciale. 380/2002 Legea 281/2003

Angajamente legislative la Capitolul 25 – Uniunea vamalǎ

1.
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la   15 octombrie
2002.

264/2003 Legea 257/2003

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2003
privind procedura  aprobării tacite. 432/2003 Legea 486/2003



                                    ANEXA Nr. 5

Legi adoptate în sesiunea septembrie – decembrie 2003
pe domenii de activitate (exemplificativ)

A. Domeniul buget-finanţe
1. Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003

2. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, nr. 519/2003

3. Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul României
şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura
„Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate
şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest,
România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, şi la Bucureşti la
31 martie 2003, nr. 371/2003

4. Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul României
şi Comisia Europeană referitor la asistenţa sub formă de grant din Instrumentul
pentru politici structurale de preaderare pentru măsura „Asistenţă tehnică pentru
pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în oraşele Baia Mare, Botoşani,
Drobeta Turnu-Severin, Galaţi, Deva şi Hunedoara în România”, semnat la
Bruxelles la 17 septembrie 2002, şi la Bucureşti la 11 martie 2003, nr. 365/2003

5. Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul României
şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare pentru măsura
Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu,
judeţul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002, şi la Bucureşti
la 31 martie 2003, nr. 373/2003

6. Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul României
şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura „Asistenţă
tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre în România”
semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, şi la Bucureşti la 31 martie 2003,
nr. 372/2003

7. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului
privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003, nr. 441/2003
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8. Lege privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca
Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii
şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, nr. 440/2003

9. Lege privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România şi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind
reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la
11 iulie 2003, nr. 439/2003

10. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Programul orizontal pentru asistenţă comunitară în domeniul securităţii
nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la
23 ianuarie 2003, nr. 438/2003

11. Lege privind Codul Fiscal

12. Lege pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr.58/1998,
nr. 485/2003

B. Domeniul juridic:
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2003 privind
reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri imobile, nr. 461/2003

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale din România, nr. 458/2003

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare, nr. 516/2003

4. Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din
Washington şi plata cotizaţiei de membru, nr. 413/2003

5. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul
materiilor explozive, nr. 478/2003

6. Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
nr. 514/2003
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7. Lege privind conferirea decoraţiilor cu însemne de război, nr. 517/2003

8. Lege privind Medalia Bărbăţie şi Credinţă, nr. 528/2003

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2003 pentru
desfiinţarea închisorii contravenţionale

10. Lege privind tratatele

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport:
1. Lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război,
nr. 379/2003

2. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca
zone de interes naţional, nr. 462/2003

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea
studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne
cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii
militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile, nr. 420/2003

D. Domeniul industriei şi servicii:
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2003 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor de iluminat public, nr. 475/2003

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea
Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001, nr. 506/2003

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor
administrativ-teritoriale, nr. 534/2003

E. Domeniul administraţiei publice:
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind
procedura aprobării tacite, nr. 486/2003

2. Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor
localităţi

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
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4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile
sociale, nr. 515/2003

F. Domeniul protecţiei sociale:
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru
modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi
gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea
disciplinei financiare, nr. 525/2003

2. Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2003 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de
stat, nr. 426/2003

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind
sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

G. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei:
1. Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la
5 februarie 2003, a Convenţiei privind înfiinţarea Biroului European de
Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993, nr. 482/2003

2. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Georgiei privind protecţia informaţiilor militare clasificate schimbate, semnat la
Bucureşti la 22 iulie 2003, nr. 499/2003

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.73/2003 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2002 privind achiziţiile publice prin
licitaţii electronice, nr. 535/2003

H. Domeniul economic:
1. Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,
nr. 477/2003

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2002 de 
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modificare şi completare a Legii minelor nr.61/1998 şi a Legii petrolului
nr.134/1995

I. Domeniul sănătate şi familie:
1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2003 pentru
ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Fondul Global de Combatere a
SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile
pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003,
nr. 422/2003

2. Lege privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi
Chimiştilor din sistemul sanitar din România, nr. 460/2003

3. Lege privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar, nr. 539/2003

J. Domeniul agricol, mediul înconjurător:
1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, nr. 404/2003

2. Legea plantelor medicinale şi aromatice, nr. 491/2003

3. Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2003 dintre Guvernul
României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de
aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi,
respectiv, la Bucureşti la 31 iulie 2003, nr. 496/2003

4. Lege privind modificarea şi completarea Legii pentru organizarea şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar, nr.160/1998



                             ANEXA Nr.6

Principalele Hotărâri
adoptate de Camera Deputaţilor
şi de Parlamentul României

în sesiunea septembrie – decembrie 2003

A. Hotărâri ale Camerei Deputaţilor
1. H.C.D. nr.15/01-09-2003

HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor
Camerei Deputaţilor

2. H.C.D. nr.16/04-09-2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaţilor

3. H.C.D. nr.20/20-10-2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaţilor

4. H.C.D. nr.21/21-10-2003
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2004

5. H.C.D. nr.22/04-11-2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 45/2000
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaţilor

6. H.C.D. nr.23/11-11-2003
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei
Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994

7. H.C.D. nr.24/18-11-2003
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi

8. H.C.D. nr.25/15-12-2003
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.45/2000
privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaţilor

9. H.C.D. nr.26/15-12-2003
Hotărâre privind prelungirea termenului de funcţionare a Comisiei speciale
pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art. 79 din Legea
nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea
proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă
emise de Guvern în acest domeniu



B. Hotărâri ale Parlamentului României
1. H.P. nr.22/09-10-2003 

HOTĂRÂRE privind suplimentarea participării României cu personal din
Ministerul Apărării Naţionale la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie
din Irak

2. H.P. nr.23/09-10-2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.
43/2000 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice
a Mării Negre

3. H.P. nr.24/09-10-2003 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut de art. 4 din Hotărârea
Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune
a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor
legislative privind legile electorale

4. H.P. nr.25/09-10-2003 
HOTĂRÂRE privind controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul
2002

5. H.P. nr.26/17-11-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

6. H.P. nr.27/17-11-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a Comisiei
Parlamentului României pentru Integrare Europeană 

7. H.P. nr.28/17-11-2003 
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor



SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR
 

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea
 septembrie - decembrie 2003

 

 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate/cu răspuns

1. PSD 14 59 36

2. PRM 11 62 44

3. PD 13 54 29

4. UDMR 7 20 12

5. PNL 13 40 31

6. MINORITĂŢI 2 10 6

7. INDEPENDENŢI 3 62 44

 TOTAL GENERAL 63 307 222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR
 

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea
 septembrie - decembrie 2003

 
 
 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Interpelări
adresate/cu răspuns

1. PSD 11 19 15

2. PRM 30 143 110

3. PD 11 24 14

4. UDMR 4 6 4

5. PNL 15 36 24

6. MINORITĂŢI 4 12 6

7. INDEPENDENŢI 2 6 4

 TOTAL GENERAL 77 246 177

 



SITUAŢIA INTERVENŢIILOR
 

pe grupuri parlamentare în sesiunea
septembrie - decembrie 2003

 
 
 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe

Nr.
intervenţii

1. PSD 50 13 225

2. PRM 38 13 167

3. PD 11 13 21

4. UDMR 10 13 26

5. PNL 13 13 46

6. MINORITĂŢI 2 13 5

7. INDEPENDENŢI - 13 -

 TOTAL GENERAL 124 13 490
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