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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2011* 
 (septembrie  - decembrie) 

 

 

În cea de-a doua sesiune parlamentară a anului 2011 (septembrie – 
decembrie), la Camera Deputaţilor au fost dezbătute 375 proiecte de legi, din 
totalul de  proiecte aflate în procedură legislativă în această sesiune. Dintre 
acestea 84 proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al 
Guvernului. 

Din totalul de 375 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei 
Deputaţilor în această sesiune, pentru 329 Camera Deputaţilor a fost Cameră 
Decizională. 

Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele  
31 şedinţe în plenul Camerei şi 12 şedinţe comune cu Senatul, au fost votate 375 
proiecte de legi, din care 184 au fost adoptate şi 173 respinse. De asemenea, au 
fost adoptate 11 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 12 Hotărâri ale 
Parlamentului. 

La data de 31 decembrie 2011, în procesul legislativ la Camera 
Deputaţilor se mai aflau 649 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 118 
înscrise pe ordinea de zi a plenului Camerei, şi 508 la comisiile permanente.  

În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea septembrie – 
decembrie 2011, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1070 întrebări 
adresate membrilor executivului, de un număr de 102 deputaţi. Numărul 
întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 665, reprezentând 62,14% din 
totalul întrebărilor adresate. 

Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de 
712, din care la  494 s-a răspuns, ceea ce reprezintă  69,3 %. 

În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de 
actualitate, numărul acestora a fost de 1224, desfăşurate pe parcursul a 13 şedinţe. 

La Camera Deputaţilor, în sesiunea septembrie – decembrie  2011, a fost 
depusă  moţiunea simplă „Panglicile doamnei ministru Boagiu”, respinsă.  

În sesiunea septembrie – decembrie  2011, a fost depusă moţiunea de 
cenzură „După 22 de ani, democraţia este în pericol”, respinsă.  
 
 
 
 
                                                                    

                                           
* Situaţia cuprinde datele la 22 decembrie 2011 
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2011 
(septembrie – decembrie) 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1022  

din care:  
– existente la începutul sesiunii septembrie-decembrie 727

– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 295

1) Dezbătute 
                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 329 

375

– votate  357
             din care: - înaintate la Senat        23 
                            - în procedura de promulgare   22 
                            - promulgate* 132 
                            - respinse definitiv 173 
                            - sesizare de neconstituţionalitate     3 

                            - declarate neconstituţionale     4 

– la vot final 18

2) Se află în proces legislativ 649
a) pe ordinea de zi 118
b) la comisii  508
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16

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

7

3) Amânate pentru sesiunea următoare 2

4) Retrase de iniţiatori 4

5) Desesizări 1

 
 

    Cele 357 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc: 
                        126 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
     55  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
                13  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                      58  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                        231 propuneri legislative 
 
    

    * În anul 2011 au fost promulgate 302 legi, dintre care 170 din iniţiativele legislative votate 
şi adoptate  în sesiunile anterioare. 
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2011  

(septembrie  - decembrie) 
 
 
 
 
 
 

23

22

132

173

34

23 - înaintate la Senat
22 - în procedura de promulgare
132 - promulgate
173 - respinse definitiv
3 - sesizare de neconstituţionalitate
4 - declarate neconstituţionale
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE  PE CATEGORII 
în a doua sesiune ordinară a anului 2011 

(septembrie  - decembrie) 
 
 

55

13

58 231

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

13 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului

58 - proiecte de legi iniţ iate de Guvern

231 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
în a doua sesiune ordinară a anului 2011  

(septembrie  - decembrie) 
 

 
 
 

508

16
118

7
 

118 - pe ordinea de zi

508 - la comisii

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE  
AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE  

DE CAMERA DEPUTAŢILOR 
în a doua sesiune ordinară a anului 2011  

(septembrie  - decembrie) 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de reglementare 
Titlul legii 

 

Stadiul 

 A.   Domeniul buget  -  finanţe: 
 

1. Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării 
politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de 
finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi 
din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 
(Prioritate legislativă)            
                                                                     (PL – x163/2011) 

Legea nr. 188/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 763 din  28 octombrie  2011

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern 
(Prioritate legislativă)            
                                                                          (PL–x31/2011) 

Legea nr. 191/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 780 din  3 noiembrie 2011 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2011 pentru modificarea şi completarea art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele 
măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, 
precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării 
programului „Prima casă”  
                                                                      (PL–x358/2011) 

Legea nr.171/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 730 din 17 octombrie  2011 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a 
sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar               
                                                                        (PL–x355/2011) 

Legea nr. 177/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.730  din  17 octombrie 2011 

5. Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată 
prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 25 martie 2011  

               (PL–x 494/2011) 

Legea nr. 285/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.906 din  21 decembrie 2011 

6. Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de 
autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 
privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România 
şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de 
intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la 
Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului 
director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, 
precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de 
autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată 
prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar 
Internaţional din 21 septembrie 2009  
                                                                        PL–x 495/2011 

Legea nr. 286/2011 
la Monitorul Oficial  
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7. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 
şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în 
domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în 
Guernsey, la 17 ianuarie 2011  
                                                                (PL.–x 493/2011) 

Legea nr. 265/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.887 din  14 decembrie 2011 

8. Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi 
Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 
2011, de amendare a Convenţiei între România şi 
Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, 
semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993     
                                                                  (PL–x 496/2011) 

Legea nr. 261/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.934  din  29 decembrie 2011

9. Lege privind plata de către Autoritatea Electorală 
Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi 
depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni 
(ACEEEO)              

                                                           (PL–x 767/2010) 

Legea nr. 202/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.799  din  11 noiembrie 2011 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar  
                                                                    (PL–x493/2009) 

Legea nr. 230/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.864  din  8 decembrie 2011 

11. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru 
modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar   
                                                                    (PL–x 84/2011) 

Legea nr. 196/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.795  din  9 noiembrie 2011 

12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar 
                                                                         (PL–x410/2011)

Legea nr. 283/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.887  din  14 decembrie 2011 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora 
                                                                       (PL–x530/2011) 

la Senat 

14. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 
pentru modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României)    
                                            

                                                              (PL.–x 185/2010) 

Legea nr. 222/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.852  din  2 decembrie 2011 

15. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sistemul justiţiei                               
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României)    
                                                                     (PL–x 173/2009) 

Legea nr. 223/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.852  din  2 decembrie 2011 
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16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare         
                                                                 (PL–x 102/2010) 

Legea nr.240/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 864 din  8 decembrie 2011 
17. Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii 

de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de 
credit şi instituţiilor financiare nebancare       

       (PL–x 687/2010) 

Legea nr.287/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 894 din  16 decembrie 2011 
 

18. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în 
titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 
salariale personalului din sectorul bugetar    
                                                               (PL–x 453/2010) 

 
Legea nr.229/2011 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 863 din 7 decembrie 2011   

19. Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor 
şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia 
drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea 
torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de 
împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 
august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 

       (PL–x 518/2011) 

Legea nr.275/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.879 din 13 decembrie 2011 

20. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2008 privind  modificarea şi completarea Legii nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării actelor de terorism 
                                                                (PL–x 541/2008) 

 
Legea nr.238/2011 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 861 din  7 decembrie 2011 

 
 

21. Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi 
în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 
 
                                                                (PL–x 652/2011) 

Legea nr.291/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 900 din  19 decembrie 2011

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

                                                              (PL.–x600/2009) 

Legea nr.11/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 20 din  10 ianuarie 2012 

 
23. 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată 

               (PL.–x328/2011)

Legea nr.15/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 20 din  10 ianuarie 2012 

24. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-
fiscale 

                                                                     (PL.–x503/2011) 

Legea nr.16/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 20 din  10 ianuarie 2012 

25. 
 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale  

          (PL.–x502/2011) 

Legea nr.14/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 20 din  10 ianuarie 2012 
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26. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind 
regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc 
cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea 
unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu 
metroul şi de transport feroviar  

    (PL.–x549/2011) 

Legea nr.4/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.20 din  10 ianuarie 2012 

 
 

27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea 
eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente 
pentru personalul din sectorul bugetar 

 (PL.–x576/2011) 

Legea nr.17/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.20 din  10 ianuarie 2012 

 

28. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru 
utilizarea contribuţiei finanuciare elveţiene nerambursabile 
acordate României prin intermediul Programului de cooperare 
elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi 
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a 
contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 

 (PL.–x566/2011) 

Legea nr.2/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.17 din  10 ianuarie 2012 

 

29. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice  

(PL.–x567/2011) 

Legea nr.22/2012 
la Monitorul Oficial 

 B.   Domeniul  juridic: 
 

1. Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile 
diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 
februarie 2011  

                                                              (PL – x407/2011) 

Legea nr.219/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 842 din 28 noiembrie 2011 

2. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice 
ale celor două state, semnat la Bucureşti   la  9 decembrie 
2010   

                                                              (PL – x406/2011) 

Legea nr.227/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 854 din 2 decembrie 2011 

3. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local  

                                                             (Pl - x 429/2011) 

Legea nr.205/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.813 din 17 noiembrie 2011 

4. Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării 
Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 
decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în 
România  
 
                                                                (PL - x 382/2011) 

Legea nr.198/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.799 din 11 noiembrie 2011 
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5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de 
credit                
                                                                (PL - x 385/2010) 

Legea nr.207/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.817 din 18 noiembrie 2011 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane           
                                                                   (PL - x 411/2011) 

Legea nr.210/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.819 din 21 noiembrie 2011 

7. Lege privind interzicerea activităţii de cămătărie 
 
         (PL – x 794 /2010) 

Legea nr.216/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.827 din 22 noiembrie 2011 
8. Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 5 Anexa 

2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative   
       (Pl - x 446/2011) 

la Senat 
 

9. Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul 
Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, 
semnat la Oslo la 20 septembrie 2010   
                                         
                                                               (PL - x 448/2011) 

Legea nr. 296/2011 
la Monitorul Oficial  

10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatului Poporului, republicată 

                                                                (Pl - x 452/2011) 

la Senat 

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind 
statutul personalului din serviciile de probaţiune 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 
                                                     (PL - x 724/2010) 

Legea nr.224/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.858 din 6 decembrie 2011 

12. 
 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 
privind regimul juridic al adopţiei 
                                                     (PL - x 416/2011) 

Legea nr.233/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.860 din 7 decembrie 2011 
13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime 
interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei 
economice exclusive ale României                                          
                                                                (PL - x 548/2011) 

Legea nr.239/2011 
Monitorul Oficial,Partea I 

nr.864 din 8 decembrie 2011 

14. Lege pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea 
zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României 
        (Pl- x 425/2011)         

Legea nr.273/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 873 din 12 decembrie 2011 
15. Lege pentru declararea zilei de 9 martie „Ziua Deţinuţilor 

Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989”   
                                                             (PL - x 32/2011)        

Legea nr.247/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 864 din 8 decembrie 2011 
16. Lege privind procedura prin care România devine parte la 

tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, 
pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de 
altă parte  

 (PL– x 93/2011)  

Legea nr.276/2011 
Monitorul Oficial,Partea I 

nr. 876 din 12 decembrie 2011 
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17. 
 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă  

                                                            (PL– x 385/2011) 

Legea nr.251/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.866 din 8 decembrie 2011 
18. Lege pentru modificarea art.14 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor                         
    (Pl– x 632/2011)

Legea nr.288/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.892 din 16 decembrie 2011 
19. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe   

(PL– x 702/2011)  

Legea nr.284/2011 
Monitorul Oficial,Partea I 

nr.894 din 16 decembrie 2011 
20. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii   
(Se comunică respingerea proiectului de lege) 

   (PL– x 639/2011)  

Legea nr.24/2012 
 
 

21. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind 
privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de 
Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010      
                                                                   (PL– x 640/2011)      

la Senat 

22. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din 
Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României)     

(PL– x 663/2010)  

Legea nr. 302/2011 
Monitorul Oficial,Partea I 
nr.16 din 9 ianuarie 2012 

23. Lege pentru modificarea Legii nr.146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru     
                                                                    (PL– x 611/2010) 

Legea nr. 20/2012 
la Monitorul Oficial 

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

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 41/1994 
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 
                                                                       (Pl - x 351/2011) 

la Senat 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale                           
                                                                       (PL - x 83/2011) 

Legea nr.180/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.733 din 19 octombrie 2011 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în 
subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
precum şi pentru reducerea unor cheltuieli                                   
                                                                     (PL - x 179/2011) 

Legea nr.179/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.730 din 17 octombrie 2011 

4. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Studioului Teritorial 
Constanţa al Societăţii Române de Televiziune 
                                                                       (Pl - x 450/2011) 

la Senat 

5. Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice                 
                                                                       (PL- x 419/2011) 

Legea nr.189/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.755 din 27 octombrie 2011 
6. 
 

Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regatul 
Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român 
de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes 
din Bucureşti, semnat la Madrid  la  19 octombrie 2010 
                                                                   (PL -x 447/2011)     

 
Legea nr.295/2011 

Monitorul Oficial, Partea I 
nr.9 din 5 ianuarie 2012 
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7. Propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011                                                       

                                                                (Pl – x 451/2011) 

la Senat 
 

8. Proiectul 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                                           
                                                                  (PL- x 521/2011) 

la Senat 

9. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 
privind educaţia naţională             
(Se comunică respingerea propunerii legislative)  
                                                  
                                                                  (Pl- x 501/2011) 

la Senat 

10. Propunerea legislativă pentru  completarea Legii nr.1/2011 
privind educaţia naţională   
                                                                 (Pl- x 529/2011) 

la Senat 
 

11. Lege pentru modificarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României)      
                       
                                                                 (PL- x 228/2010)         

Legea nr.225/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.852 din 2 decembrie 2011 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2010 
privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret 
şi sport 

        (PL – x716/2010) 

Legea nr.268/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.870 din 9 decembrie 2011 

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive   
                                                                      (Pl- x184/2010)   

Legea nr.10/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.21 din 11 ianuarie 2012 

14. 
 

Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale 

     (Pl- x552/2011) 

la Senat 

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

 1. 
 

Lege pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea  nr. 
299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni  
                                                                    
                                                                    (PL – x 165/2011) 

Legea nr.270/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.872 din 9 decembrie 2011  

 E. Domeniul  industrie  şi servicii : 
 

1. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a 
acestora   

                                                            (PL – x 134/2011) 

Legea nr.172/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.730 din 17 octombrie 2011 

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă – Bucureşti 
                                                 
                                                               (PL – x 192/2011) 

Legea nr.169/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.730 din 17 octombrie 2011 
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3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru 
încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 
al Parlamentului European şi al Consiliului  din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare 
a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006  
                                                                    (PL – x141/2011) 

Legea nr.195/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.795 din 9 noiembrie 2011 

4. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul 
rutier internaţional de persoane şi mărfuri, semnat la Amman 
la 9 ianuarie 2011 
(Prioritate legislativă)            
                                                             (PL – x 497/2011) 

Legea nr. 263/2011 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr.884 din 14 decembrie 2011 

5. Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian 
comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale 
acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la 
Bruxelles la 2 decembrie 2010                                                 

                                                          (PL – x 532/2011) 

Legea nr. 297/2011 
la Monitorul Oficial 

 6. Lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind 
serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre 
ale acesteia,  pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe 
de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010 
                                                              (PL – x 531/2011)   

Legea nr. 260/2011 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr.3  din 3 ianuarie 2012 

 7. Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii 
de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România  
                                                                (PL – x110/ 2011) 

Legea nr. 278/2011 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr.876 din12 decembrie 2011 

 8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 
privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a 
conformităţii     

                                                              (PL – x 568/2009) 

Legea nr. 256/2011 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr.864 din 8 decembrie 2011 

9. Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea 
nr.346/2004 privind înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor 
mici şi mijlocii  
                                                               (PL – x730/2010) 

Legea nr. 246/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.865 din  8 decembrie 2011 

10. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
        (PL – x 812/2010) 

Legea nr. 279/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.872 din 9 decembrie 2011  

11. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2011 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 
privind transporturile 
                                                               (PL – x 176/2011) 

Legea nr.289/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.900 din 19 decembrie 2011 

12. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea 
produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de 
comercializare a acestora 
       (PL – x 690/2010) 

în reexaminare la Senat la 
cererea Preşedintelui României 

din 14 decembrie 2011 
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13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 
privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport 
Bucureşti   
                                                             (PL – x 628/2011) 

Legea nr.8/2012 
 Monitorul Oficial Partea I 
nr.20 din 10 ianuarie 2012 

14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier                                                                         
                                                                   (PL – x 627/2011)    

Legea nr.18/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.23 din 11 ianuarie 2012 

15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri   
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 

                                                              (PL – x173 /2011)  

Legea nr.301/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr.941 din 30 decembrie 2011 

16. Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 

                                                              (PL – x542/2010)  

Legea nr.19/2012 
la Monitorul Oficial  

 
17. Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor 

nr. 351/2004 
                                                             (PL – x 174/2010) 

în reexaminare la Senat la 
cererea Preşedintelui României 

din 10 ianuarie 2012 
18. Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 

autovehicule 
                                                         (PL – x580/2011) 

Legea nr.9/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.17 din 10 ianuarie 2012 

19 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor 
naturale  

     (PL – x547/2011) 

Legea nr.5/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr.19 din 10 ianuarie 2012 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor 
de deservire generală în transportul feroviar public de călători  
                                                                   (PL – x550/2011) 

Legea nr.21/2012 
la Monitorul Oficial  

 

 F.  Domeniul administraţie publică: 
 

1. Lege privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 
alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 
                                                                    (Pl – x378/2011) 

Legea nr.264/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 877 din 12 octombrie 2011 
 

2. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre  
                                                                    (PL – x 375/2011) 

Legea nr.176/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 730 din 17 octombrie 2011 
 

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare a infrastructurii                                         
                                                                   (PL – x 354/2011) 

Legea nr.175/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 730 din 17 octombrie 2011 
 

4. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii 
rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din 
perioada iunie – august 2010         
                                                                 (PL – x 327/2011) 

Legea nr.181/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 733 din 19 octombrie 2011 
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5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la 
nivelul aparatului de  lucru al Guvernului şi al unor ministere, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare         
                                                                (PL – x326/2011) 

Legea nr.185/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 752 din 26 octombrie 2011 
 

6. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului 
populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011                  
                                                                 (Pl – x 359/2011) 

Legea nr.170/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 730 din 17 octombrie 2011 

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 
privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni 
Seismice şi Alunecări de Teren – CNRRS, aflat în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă 
„URBAN-INCERC”, aflat în coordonarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura 
comasării prin absorbţie 
                                                                (PL – x 717/2010) 

Legea nr.183/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 733 din 19 octombrie 2011 
 

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale               
                                                                   (PL – x 137/2009) 

Legea nr.174/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 730 din 17 octombrie 2011 

9. Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea 
biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la 
Sofia la 14 iunie 2002,   la Convenţia privind protecţia Mării 
Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti  la 21 aprilie 
1992                                                        (PL – x 408/2011) 

Legea nr.218/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 859 din 6 decembrie 2011 
 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită 
a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a 
Fundaţiei „Lycée Français Anna de Noailles” 
                                                               (PL – x 512/2011)        

Legea nr.201/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 799 din 11 noiembrie 2011 

11. Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul 
public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” în domeniul public al comunelor Pardina, 
Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor 
locale ale acestora       
                                                                    (PL – x 91/2011)     

Legea nr.212/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 817 din 18 noiembrie 2011 

12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul 
privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome 
„Monitorul Oficial” în proprietatea acesteia  
                                                                 (PL – x 352/2011)      

Legea nr.209/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 819 din 21 noiembrie 2011 

13. Lege privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
realizării programelor de interes public sau social, al 
îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a 
instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor legale                                        (PL – x374/2011)    

Legea nr.208/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 819 din 21 noiembrie 2011 
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14. Lege pentru declararea Municipiului Craiova, judeţul Dolj, 
Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989 

                                                         (Pl – x 236/2011)         

Legea nr.235/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 864 din 8 decembrie 2011 
15. Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-

martir  al Revoluţiei din decembrie 1989 
      (PL – x 428/2011)          

Legea nr.236/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 864 din 8 decembrie 2011 
16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri 
organizatorice în domeniul afacerilor europene 

     (Pl – x 536/2011)  

la Senat 

17. Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 

                                                                (PL – x 392/2010)      

Legea nr.221/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 853 din 2 decembrie 2011 
 

18.  Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007  
privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 
managementului substanţelor chimice 
                                                               (PL – x 204/2011)        

Legea nr.249/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 867 din 8 decembrie 2011 

19. Lege pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003 
privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase 
                                                                 (Pl – x 345/2010)        

Legea nr.254/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 867 din 8 decembrie 2011 

20. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor    
                                         

 (PL – x726/ 2010)

Legea nr.258/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 870 din 9 decembrie 2011 

21. Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind 
vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din 
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat 

   (Pl– x 271/2011)

Legea nr.244/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 884 din 14 decembrie 2011 

22. Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă  
          (Pl– x 774/2010)

Legea nr.272/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 873 din12 decembrie 2011 
23. Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

                                                                  (PL – x 337/2011)      

Legea nr.269/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 870 din 9 decembrie 2011 

24. Lege pentru modificarea alin.(3) al art.26 din Legea 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

                                                                    (Pl – x 366/2011)     

Legea nr.271/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 873 din 12 decembrie 2011 

25. Propunerea legislativă pentru  modificarea art.9 şi 15 din 
Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali 

                                                                      (Pl – x 535/2011)   

la Senat 

26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali  

                                     (Pl – x 539/2011)  

  la Senat    
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27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

      (Pl – x 540/2011)     

  la Senat    

28. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011    

 (Pl – x 537/2011)  

  la Senat    

29. 
 

Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin.(22) al 
art.241 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor  

                       
(PL – x 643/2011)                                      

Legea nr.281/2011 
Monitorul Oficial Partea I 

nr. 877 din 12 decembrie 2011 

30. Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - 
martir al Revoluţiei din Decembrie 1989"   
                                                               (PL – x 679/2011)         

Legea nr.7/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr. 21 din 11 ianuarie 2012 

31. Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate     

  
(PL – x 181/2011)  

sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 80 de 

deputaţi PSD şi 55 deputaţi 
PNL 

din 23 decembrie 2011 
32. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din 
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore                                                
                                                                 (PL – x 513/2011)      

Legea nr.6/2012 
Monitorul Oficial Partea I 
nr. 19 din 10 ianuarie 2012 

33. Propunerea legislativă  privind  completarea alin.(3) al art. 76 
din Legea nr. 215/2001 
                                                                  (Pl – x 553/2011)       

la Senat 

34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   

                                                                  (Pl – x 554/2011)       

la Senat 

35. Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul 
Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe 
distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, 
referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 
24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 
2009/3 cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a 
Organismului Executiv, la Geneva,  la 14 – 18 decembrie 
2009 
                                                               (PL. – x 533/2011)  

Legea nr.1/2012 
la Monitorul Oficial 

 G. Domeniul  muncă, protecţie  socială, sindicate: 
 

1. Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului  
de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private  
(Prioritate legislativă)    
                                                                 (PL – x 58/2011)     

Legea nr.187/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.766 din 31 octombrie 2011 
 

2. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2005 
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului 
european de întreprindere 
(Prioritate legislativă)           

                                             (PL – x396/2011)  

Legea nr. 186/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 763 din 28 octombrie 2011 
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3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind 
unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 

                                              (PL – x 133/2011)  

Legea nr.178/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.730 din 17 octombrie 2011 

4. 
 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul 
salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi 
protecţiei sociale  

                                              (PL – x161/2011)

Legea nr.184/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.733 din 19 octombrie 2011 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a 
activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau 
sub autoritatea sa  

                                              (PL – x 601/2010)

Legea nr.173/2011 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr.730 din 17 octombrie 2011 

6. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 

                     (PL. – x297/2010)

Legea nr.228/2011 
Monitorul Oficial , Partea I 

nr.863 din 7 decembrie 2011 
 

7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 

                                           (PL. – x557/2010) 

Legea nr.248/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.866 din 8 decembrie 2011 

8. Lege pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice 
                                                                 (PL – x 732/2010) 

Legea nr.255/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.866 din 8 decembrie 2011 

9. Legea asistenţei sociale     
                                                        
                                                                (PL – x613/2011) 

Legea nr.292/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.905 din 20 decembrie 2011 

 H. Domeniul  comunicaţii  şi tehnologia  informaţiei: 
 

1.  Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia 
Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la 
Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi 
termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti, la 20 
ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru 
înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 
30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între 
statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale 
Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi 
schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 
august 2002 
                                                               (PL – x 534/2011)     

Legea nr.262/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.883 din 14 decembrie 2011 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 
electronice                                                  
                                                               (PL – x 323/2011) 

la Senat 
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I.  Domeniul  sănătate  şi familie: 

1. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului 
nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 
statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale cu destinaţia 
de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi  conexe actului medical                                

                                                             (PL – x 659/2008) 

Legea nr.192/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.795 din 9 noiembrie 2011 

2. Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare  
                                                             (PL – x 418/2011) 

Legea nr.194/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.796 din 10 noiembrie 2011 
 

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 
sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii  
                                                              (PL – x 604/2010) 

Legea nr.193/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.795 din 10 noiembrie 2011 
  

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile 
(Prioritate legislativă)            

                                            (PL. – x147/2011)  

Legea nr.182/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.733 din 19 octombrie 2011 

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii 

                                                                (PL – x357/2011) 

Legea nr.237/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.864  din 8 decembrie 2011 

6. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
                                                                   (PL – x123/2011) 

Legea nr.220/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.851 din 30 noiembrie 2011 

 
 

J.  Domeniul  agricultură şi mediu înconjurător: 

 1. Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele 
din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008  

      (PL. – x 405 /2011)     

Legea nr.242/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.894 din 16 decembrie 2011 

 2.  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 
privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii 
nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia 
internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 
decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 
la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991  
 
                                                               (PL. – x 383 /2011) 

Legea nr.204/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.813 din 17 noiembrie 2011 

 3. 
 

 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare 
privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură       
                          
                                                        (PL. – x 723 /2010)  

Legea nr.206/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.798 din 10 noiembrie 2011 
  

 4.  Lege  pentru modificarea anexei la Legea nr.174/2010 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Legea nr.203/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.797 din 10 noiembrie 2011 
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Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al 
municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Suceava, judeţul Suceava                                      
                                                               (PL. – x 90/2011)     

 
 

 5. Lege privind regimul deşeurilor  
           (PL. – x 415/2011)   

Legea nr.211/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.837 din 25 noiembrie 2011 
 6. Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor                           
                                                                   (PL. – x 88/2011)    

 Legea nr.214/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.819 din 21 noiembrie 2011 
 7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 

privind perdelele forestiere de protecţie           
                                                                    (Pl. – x750/2010)    

Legea nr.213/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.825 din 22 noiembrie 2011  
8. Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat 

al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei 
Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Chiscani, judeţul Brăila 
                                                              (PL. – x 736/2010)       

Legea nr.257/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.866 din 8 decembrie 2011 

 9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 
privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de 
finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă  

        (PL. – x 722/2010)    

Legea nr.277/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 875 din 12 decembrie 2011 

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a 
Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial 
şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor 
halogenate care distrug stratul de ozon                                         
                                                                  (PL. – x 148/2011)    

Legea nr.252/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 864 din 8 decembrie 2011 

11. Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea 
nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare     
                                                             (PL. – x 146/2011)        

Legea nr.232/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.884 din 14 decembrie 2011 

12. Lege pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional 
   (Pl. – x 748/2010)          

Legea nr.282/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.882 din 13 decembrie 2011 
13. Lege privind transmiterea unor  suprafeţe de teren aflate în 

domeniul public al statului, din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad 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 „Autostrada Arad-Timişoara-
Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”, 
respectiv a obiectivului de investiţii " Autostrada Nădlac-
Arad" 
                                                               (PL. –x 363/2011)       

Legea nr.231/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 867 din  8 decembrie 2011 
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14. Lege privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr.1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 
nr.169/1997 

(Pl. –x 742/2010)

Legea nr.267/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.870 din 9 decembrie 2011  

15. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi 
finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea 
Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru 
agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru 
silvicultură  

                                                (PL. –x 212/2011)

Legea nr.243/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.865 din 8 decembrie 2011 
 

16. Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole 
nr.566/2004                       
                                                                   (Pl. –x 252/2011) 

Legea nr.274/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.876 din 12 decembrie 2011 
17. 
 

Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura                            

                                                           (PL.–x 243/2011)         

Legea nr.253/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 867 din 8 decembrie 2011 

18. Lege privind modificarea 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 454/2011)          

Legea nr.266/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 870 din 9 decembrie 2011 
 
 

19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004                                                   

                                                              (PL.–x 569/2011)       

Legea nr.3/2012 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 22 din 11 ianuarie 2012 

 
 K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională: 

 
1.  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu 
produse cu dublă utilizare   
                                                              (PL. – x 143/2011) 

Legea nr.197/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 795 din 9 noiembrie 2011 

2.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru 
modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a 
unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, 
Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe 
valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi             
                                                                (PL. – x 504/2011) 

Legea nr.200/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 799 din 11 noiembrie 2011 

3. Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la 
Sistemul European de Informaţii privind Vehiculele şi 
Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg 
la 29 iunie 2000   
                                                            (PL. – x 449/2011) 

Legea nr.241/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 917 din 23 decembrie 2011 

4. Propunerea legislativă privind  modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul securităţii naţionale 

                                                             (Pl. – x499/2011) 

la Senat 
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 5. Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele 
Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare 
împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, 
semnat la Washington la 13 septembrie 2011   

                                                            (PL. – x 614/2011) 

Legea nr.290/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.910 din 21 decembrie 2011 

6. Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele 
cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 
perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961 
(Reexaminată ca urmare a cererii Preşedintelui României) 

                                                         (PL. – x 531/2009) 

Legea nr.226/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.854 din 2 decembrie 2011 

7. Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind 
frontiera de stat a României 
                                                                 (PL. – x 505/2011) 

Legea nr.280/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.877 din 12 decembrie 2011 

8. Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţă naţională   

       (PL. – x 852/2010) 

Legea nr.250/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.866 din 8 decembrie 2011 

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în 
limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 

                                                                  (PL. – x 557/2011) 

Legea nr. 234/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.861 din 7 decembrie 2011 

 L. Domeniul politică externă: 
 

1. Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României  
şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind 
Acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat 
la Phenian la 20 ianuarie 2011 

       (PL. – x 373/2011) 

Legea nr.215/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.819 din 21 noiembrie 2011 

 2. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în 
domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011   

                                                                (PL. – x 498/2011) 

Legea nr.298/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.19 din 10 ianuarie 2012 

 3. Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României 
şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei 
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la 
Riad la 26 aprilie 2011                   
                                                             (PL. – x 509/2011) 
 

Legea nr.259/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr.917 din 23 decembrie 2011 
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 M. Domeniul economic: 
 

1. Lege pentru completarea art.12 din Legea nr.137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării 
                                                             (PL. – x386 /2011) 

Legea nr.190/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 764 din 31 octombrie 2011 
2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul 
unor operatori economici 

                                                              (PL. – x 412/2011) 

Legea nr.199/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 799 din 11 noiembrie 2011 

3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi 
asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, 
semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 
(Prioritate legislativă)                          
                                                                 (PL. – x 538/2011)     

la Senat 

4. Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea 
nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat 
ca regii autonome şi societăţi comerciale   
            
                                                               (PL. – x550/2010) 

Legea nr.245/2011 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr.865 din 8 decembrie 2011 

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca 
de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 

                                                                   (PL. – x 619/2011) 

Legea nr.12/2012 
la Monitorul Oficial 
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IV. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
adoptate în a doua sesiune ordinară a anului 2011 

 (septembrie - decembrie) 
 

1. H.C.D. nr.19/05-09-2011  
HOTĂRÂRE privind validarea a două mandate de deputat 

2. H.C.D. nr.20/05-09-2011  
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei 
Deputaţilor 

3. H.C.D. nr.21/14-09-2011  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

4. H.C.D. nr.22/12-10-2011  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
10/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri 
europene 

5. H.C.D. nr.23/12-10-2011  
HOTĂRÂRE privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate 

6. H.C.D. nr.24/18-10-2011  
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unor mandate de deputat 

7. H.C.D. nr.25/18-10-2011  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 

8. H.C.D. nr.26/02-11-2011  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor şi la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 41/2010 privind 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru comunităţile de români din 
afara graniţelor ţării 

9. H.C.D. nr.27/08-11-2011  
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2012 

10. H.C.D. nr.28/08-11-2011  
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 
2010 

11. H.C.D. nr.29/08-11-2011  
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 
43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale 
Camerei Deputaţilor 
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V. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI  
adoptate în a doua sesiune ordinară a anului 2011 

 (septembrie -  decembrie) 
1. H.P. nr.14/20-09-2011  

HOTĂRÂRE privind completarea structurii şi componenţei Guvernului 

2. H.P. nr.15/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind constatarea lipsei de efecte a rectificării Hotărârii 
Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a 
preşedintelui şi a vicepreşedintelui Curţii de Conturi 

3. H.P. nr.16/27-09-2011  
HOTĂRÂRE pentru numirea Avocatului Poporului 

4. H.P. nr.17/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai 
Autorităţii de Audit 

5. H.P. nr.18/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru, cu funcţia de vicepreşedinte, al 
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

6. H.P. nr.19/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind numirea unui senator şi a unui deputat în calitatea de membru 
al Comisiei pentru evaluarea activităţii Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor 

7. H.P. nr.20/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind numirea preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a unui membru ai 
Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 

8. H.P. nr.21/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind numirea unui reprezentant al Parlamentului României în 
componenţa Consiliului Statistic Naţional 

9. H.P. nr.22/12-12-2011  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2011 
privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 
şi 2009 

10. H.P. nr.23/27-09-2011  
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune pentru Integrare Europeană 
dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova 

11. H.P. nr.24/12-12-2011  
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2009 
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi 
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

12. H.P. nr.25/15-12-2011  
HOTĂRÂRE pentru numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere 
a Sistemului de Pensii Private 
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VI. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI  CUPRINSE  ÎN   
PROGRAMUL  LEGISLATIV  PRIORITAR  AL  GUVERNULUI 

în a doua sesiune ordinară a anului 2011  
(septembrie  - decembrie) 

 
 
 
 

 
 
 
În şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din data de 05 septembrie 

2011, a fost prezentată Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-doua 

sesiune parlamentară ordinară a anului 2011, care  cuprinde 147 de proiecte de legi.  

Dintre acestea, 84 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 : 27

- legi trimise la promulgare : 3

- legi depuse la Secretarul General pentru exercitarea dreptului de 

  sesizare asupra constituţionalităţii : 2

- proiecte de legi respinse de Parlament : 3

- proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor : 15

- proiecte de legi aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor : 28

- proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat : 6

 

                                                                                      TOTAL:                  84  
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                                                                                                                                                            ANEXĂ 
 
 

  AA..    LLEEGGII  PPRROOMMUULLGGAATTEE  
          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

1 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.  

Senat 
Adoptată pe 23.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 147/ 28.03.2011 

Adoptată pe 27.09.2011 

Legea nr. 
182/2011 

2 
Lege pentru modificarea Legii  nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea 
şi funcţionarea comitetului european de întreprindere.  

Senat 
Adoptată pe 08.06. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  396/14.06.2011 

Adoptată pe 27.09.2011 

Legea nr. 
186/2011 

3 
Lege privind înfiiţarea,organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a 
drepturilor din sistemul de pensii private.  

Senat 
Adoptată pe 21.02.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  58/ 28.02.2011 

Adoptată pe 27.09.2011 

Legea nr. 
187/2011 

4 

Lege privind gestionarea contribuţiilor şi altor taxe colectate în cadrul 
aplicării Politicii Agricole Comune şi care fac parte din sistemul de finanţare 
al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor 
proprii al Uniunii Europene.   

Senat 
Adoptată pe 30.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  163/ 04.04.2011 
Adoptată pe 27.09.2011 

Legea nr. 
188/2011 

5 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern.  

Senat 
Adoptată pe 09.02.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  31/ 15.02.2011 

Adoptată pe 27.09.2011 

Legea nr. 
191/2011 

6 
Lege privind declararea  zilei de 23 August Ziua Comemorării Victimelor 
Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 Decembrie Ziua Memoriei 
Victimelor Comunismului în România.  

Senat 
Respinsă pe 30.05.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  382/ 06.06.2011 

Adoptată pe 12.10.2011 

Legea nr. 
198/2011 

7 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2011 
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.  

Senat 
Adoptată pe 14.06.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  412/ 20.06.2011 
Adoptată pe 12.10.2011 

Legea nr. 
199/2011 

8 Lege privind regimul deşeurilor.  
Senat 

Adoptată pe 14.06. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  415/ 20.06.2011 

Adoptată pe 18.10.2011 

Legea nr. 
211/2011 

9 
Lege privind modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii.  

Senat 
Adoptată pe 07.03 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  123/21.03.2011 

Adoptată pe 22.11.2011

Legea nr. 
220/2011 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

10 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile 
de probaţiune.  
- Reexaminare la solicitarea  Preşedintelui  României 

Senat 
Adoptată pe 07.09.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  724/ 14.09.2010 

Adoptată pe 15.11.2011 

Legea nr. 
224/2011 

11 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.  

Senat 
Adoptată pe 12.10.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  493/ 14.10.2009 
Adoptată pe 12.10.2011 

Legea nr. 
230/2011 

12 
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul 
juridic al adopţiei.  

Senat 
Adoptată pe 14.06. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  416/ 20.06.2011 
Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
233/2011 

13 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al 
apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei 
economice exclusive ale României.  

Senat 
Adoptată pe 05.10. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  548/ 12.10.2011 
Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
239/2011 

14 
Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din sud-estul 
Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  405/ 15.06.2011 
Adoptată pe 12.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 14.11.2011 

Legea nr. 
242/2011 

15 
Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea 
cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice.  

Senat 
Adoptată pe 20.04.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  204/ 26.04.2011 
Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
249/2011 

16 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea 
de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii.  

Senat 
Adoptată pe 03.11.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 04.11.2009 
Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
256/2011 

17 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Haşemit al Iordaniei privind transportul rutier internaţional de 
persoane şi mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011.  

Camera Deputaţilor 
PLx  497/05.09.2011 

Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 21.11.2011 

Legea nr. 
263/2011 

18 

Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor 
în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de 
inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de 
împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 
august 2007.  
 

Senat 
Respinsă pe 07.09. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 518/14.09.2011 

Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
275/2011 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

19 

Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România.  

Senat 
Respinsă pe 19.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  110/ 16.03.2011 
Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
278/2011 

20 
Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al 
Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011.  

Camera Deputaţilor 
PLx  494/05.09.2011 

Adoptată pe 12.10.2011 

Senat  
Adoptată pe 29.11.2011 

Legea nr. 
285/2011 

21 

Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la 
Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al 
Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea 
Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, 
convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată 
la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului 
Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de 
intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi 
aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional 
din 21 septembrie 2009.  

Camera Deputaţilor 
PLx  495/05.09.2011 

Adoptată pe 12.10.2011 

Senat  
Adoptată pe 29.11.2011 

Legea nr. 
286/2011 

22 
Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014. 

Senat 
Respinsă  pe 21.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  652/ 21.11.2011 
Adoptată pe 15.12.2011 

Legea nr. 
291/2011 

23  Legea asistenţei sociale.  
Senat 

Adoptată pe 07.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 613/ 08.11.2011 

Adoptată pe 22.11.2011 

Legea nr. 
292/2011 

24 Legea bugetului de stat pe anul 2012.  
Camera Deputaţilor 
PLx 692/28.11.2011 

Adoptată pe 15.12.2011 

Legea nr. 
293/2011 

25 Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.  
Camera Deputaţilor 
PLx 693/28.11.2011 

Adoptată pe 15.12.2011 

Legea nr. 
294/2011 

26 

Lege pentru modificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei cu 
privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului 
Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 
octombrie 2010.  
 

Camera Deputaţilor 
PLx  447/27.06.2011 

Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 
29.11.2011 

Legea nr. 
295/2011 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Legea nr. 

27 
 Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Novegiei privind 
transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010.  

Camera Deputaţilor 
PLx  448/ 27.06.2011 
Adoptată pe 18.10.2011 

Senat 
Adoptată pe 
29.11.2011 

Legea nr. 
296/2011 

            
BB..    LLEEGGII  TTRRIIMMIISSEE  LLAA  PPRROOMMUULLGGAARREE  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

La 
promulgare  
din data : 

1  Lege privind texa pentru emisiile poluante de la autovehicule.  
Senat 

Adoptată pe 31.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  580/ 07.11.2011 
Adoptată pe 15.12.2011 

21.12.2011 

2 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2011 
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.  

Senat 
Adoptat pe 09.05.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  328/ 16.05.2011 

24.12.2011 

3 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a 
altor prevederi financiar-fiscale.  

Senat  
Adoptat pe 28.06.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 503/05.09.2011 

24.12.2011 

  

CC..  LLEEGGII  DDEEPPUUSSEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRUULL  GGEENNEERRAALL    PPEENNTTRRUU  EEXXEERRCCIITTAARREEAA  DDRREEPPTTUULLUUII  DDEE  SSEESSIIZZAARREE    
  AASSUUPPRRAA  CCOONNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLIITTĂĂŢŢIIII  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră 
sesizată (stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) 

La SG din data de 
: 

1 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
nr.16/1996.  
 

Senat 
Adoptată pe 08.09.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  459/14.09.2010 

Adoptată pe 
08.11.2011 

Sesizare de 
neconstitutionalitate 

15.11.2011 

2 

Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra 
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva 
la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la 
Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 
cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, 
la Geneva, la 14-18 decembrie 2009.  

Camera Deputaţilor 
PLx  533/26.09.2011 

Adoptată pe 18.10.2011 

Senat  
Adoptată pe 
15.10.2011 

19.12.2011 
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DD..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  RREESSPPIINNSSEE  DDEE    PPAARRLLAAMMEENNTT  

          

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de protecţie. 

Senat 
Respins pe 22.09. 2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  517/ 27.09.2010 

Respins definitiv pe 
18.10.2011 

 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici.  

Senat 
Respins pe 9.05. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  330/ 16.05.2011 

Respins definitiv pe 
22.11.2011 

 

3 

Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente.  
- Reexaminare la solicitarea  Preşedintelui  României 

Senat 
- 

Camera Deputaţilor 
PLx  663/ 14.09.2010 
Retras de inițiator pe 

05.12.2011 

 

  

EE..    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 modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind 
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.  

Senat 
Respins pe 26.04.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  210/ 02.05.2011 

14.11.2011 
Vot final 

2 
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi 
pentru modificarea altor acte normative incidente.  

Senat 
Adoptat pe 08.06. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  395/14.06.2011 

17.11.2011 

3 

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente 
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.  

Senat  
Adoptat pe 05.09. 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 511/13.09.2011 

17.11.2011 

4 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri 
financiare.  

Camera Deputaţilor 
PLx 526/19.09.2011 

17.11.2011 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Raport 
depus pe: 

5 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.  

Camera Deputaţilor 
PLx 527/19.09.2011 

17.11.2011 

6 
Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de 
călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri.  

Senat 
Respins pe 31.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  582/ 07.11.2011 

24.11.2011 
Vot final 

7 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.  
- Reexaminare la solicitarea  Preşedintelui  României 

Senat 
Respinsă  pe 05.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  637/ 31.10.2010 

28.11.2011 

8 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării 
judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificăriprin 
Legea nr. 85/2008.  

Senat 
Adoptat pe 31.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  581/ 07.11.2011 

05.12.2011 

9 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011.  

Camera Deputaţilor 
PLx 650/21.11.2011 

Raport comun cu comisia similară de la Senat 
06.12.2011 

10 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2011 pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.  

Camera Deputaţilor 
PLx 651/21.11.2011 

Raport comun cu comisia similară de la Senat 
06.12.2011 

11 
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare.  

Camera Deputaţilor 
PLx  664/ 28.11.2011 

Senat  
- 

07.12.2011 

12 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană 
şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, 
semnat la Bruxelles la 10 mai 2010.  

Camera Deputaţilor 
PLx  665/ 28.11.2011 

Termen: 06.12.2011 

Senat 
- 

13.12.2011 

13 
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor 
regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi 
instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiei de întreţinere.  

Senat 
Adoptat pe 9.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  620/ 16.11.2011 

14.12.2011 



 33 

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Raport 
depus pe: 

14 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum 
şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.  

Senat 
Adoptat pe 9.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  624/ 16.11.2011 

22.12.2011 

15 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.  

Senat 
Adoptat pe 21.11.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  672/ 28.11.2011 

22.12.2011 

  
  

  FF..    PPRROOIIEECCTTEE  DDEE  LLEEGGEE  AAFFLLAATTEE  LLAA  CCOOMMIISSIIIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  AALLEE  CCAAMMEERREEII  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR    
  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 08.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  541/ 06.09.2008 

Termen: 15.10.2008 
 

2 
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 
 

3 
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 

Termen: 12.04.2011 
 

4 

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

Camera Deputaţilor 
PLx  760/ 12.12.2011 

Termen: 21.12.2011 

Senat 
-  
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22))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  şşii  sseerrvviicciiii        
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege 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 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.  
Senat 

Adoptat pe 27.10.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  549/ 02.11.2009 

Termen: 24.11.2009 
 

3 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 02.09.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  445/ 06.09.2010 

Termen: 21.09.2010 
 

4 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene 
care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.  

Senat 
Respins pe 17.11.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  719/ 24.11.2010 

Termen: 23.12.2010 
 

5 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă 
determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a 
contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 18.04.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  193/ 26.04.2011 

Termen: 11.05.2011 
 

6 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2011 stocarea geologică a dioxidului de carbon.  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 

Senat 
Adoptat pe 26.10.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  568/ 31.10.2011 

Termen: 16.11.2011 
 

7 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind 
activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii.  

Senat 
Adoptat pe 9.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  623/ 16.11.2011 

Termen: 07.12.2011 
 

8 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea 
Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa 
de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de 
modificare a Acordulu pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între 
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 
Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 
2009.  

Camera Deputaţilor 
PLx  666/ 28.11.2011 

Termen: 06.12.2011 

Senat 
- 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

9 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat  şi de 
cooperare globală între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de 
o parte, şi Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 
noiembrie 2009.  

Camera Deputaţilor 
PLx  667/ 28.11.2011 

Termen: 06.12.2011 

Senat 
- 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.  
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  176/ 09.03.2009 

Termen: 07.04.2009 
 

2 
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
silviculturii.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 28.02.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  87/ 07.03.2011 
Termen: 22.03.2011 

 

  
  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

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

Respins pe 24.10.2005 

Camera Deputaţilor 
PLx  502/ 26.10.2005 

Retrimis pe 29.06.2006 
pt. raport suplimentar 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.  
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 04.03.2009 

Camera Deputaţilor 
PLx  176/ 09.03.2009 

Termen: 07.04.2009 
 

2 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2011 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 

Termen: 16.11.2011 
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        66))    llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  mmuunnccăă  şşii  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  
              

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.  
- Raport comun cu Comisia pentru învăţământ 

Senat 
Respins pe 23.02.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 2.03.2011 
Termen: 31.03.2011 

 

2 

Proiect de 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.  

Senat 
Adoptat pe 21.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 145/ 28.03.2011 
Retrimis pe 9.11.2011 
pt.raport suplimentar 
Termen: 22.11.2011 

 

  

77))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  ssăănnăăttaattee  şşii  ffaammiilliiee  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a 
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 09.02 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  30/15.02.2011 
Termen: 16.03.2011 

 

2 
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.  

Senat 
Adoptat pe 20.04.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  202/26.04.2011 
Termen: 25.05.2011 

 

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

Senat 
Adoptat pe 20.04.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  203/26.04.2011 
Termen: 25.05.2011 

 

  

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

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.  
- Raport comun cu Comisia pentru muncă 

Senat 
Respins pe 23.02.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  75/ 2.03.2011 
Termen: 31.03.2011 
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  99))  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 
 

2 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.  
- Raport comun cu Comisia pentru buget 

Senat 
Adoptat pe 08.09.2008 

Camera Deputaţilor 
PLx  541/ 06.09.2008 

Termen: 15.10.2008 
 

3 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România.  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat 
Adoptat pe 02.09.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  445/ 06.09.2010 

Termen: 21.09.2010 
 

4 
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 
 

5 

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.  
- Raport comun cu Comisia revoluţionarilor 

Senat 
Adoptat pe 18.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  593/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 
 

6 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a 
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002.  
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate 

Senat 
Adoptat pe 09.02 2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  30/15.02.2011 
Termen: 16.03.2011 

 

7 
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
silviculturii.  
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură 

Senat 
Adoptat pe 28.02.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  87/ 07.03.2011 
Termen: 22.03.2011 

 

8 
Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
penale.  

Senat 
Adoptat pe 02.03.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  100/ 09.03.2011 
Termen: 07.05.2011 
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Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

9 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea 
contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă 
determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a 
contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.  
- Raport comun cu Comisia pentru industrii 

Senat 
Adoptat pe 18.04.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx  193/ 26.04.2011 

Termen: 11.05.2011 
 

10 
Propunere legislativă privind comunicaţiile electronice.  
- Raport comun cu Comisia pentru tehnologia informaţiei 

Camera Deputaţilor 
PLx  393/ 14.06.2011 
Termen: 06.09.2011 

Senat 
- 

 

11 
Proiect de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.  

Camera Deputaţilor 
PLx  562/ 31.10.2011 
Termen:  09.11.2011 

Senat 
- 

 

12 

Proiect de Lege privind  ratificarea Deciziei Consiliului European din 25 
martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele 
membre a căror monedă este euro.  
- Raport comun cu Comisia pentru afaceri europene 

Camera Deputaţilor 
PLx  764/ 12.12.2011  

Raport comun cu comisiile similare de la Senat 
Termen: 03.02.2012 

 

  
1100))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aappăărraarree,,  oorrddiinnee  ppuubblliiccăă  şşii  ssiigguurraannţţăă  nnaaţţiioonnaallăă  

  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind 
reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 
structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 
prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 
asigurare a ordinii publice.  
- Raport comun cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Senat 
Adoptat pe 9.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 630/ 16.11.2011 

Termen: 07.12.2011 
 

2 
Proiect de Lege pentru  ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011.  

Camera Deputaţilor 
PLx 778/ 19.12.2011 
Termen: 02.02.2012 

Senat 
- 
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1111))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  tteehhnnoollooggiiaa  iinnffoorrmmaaţţiieeii  şşii  ccoommuunniiccaaţţiiiilloorr  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 
Propunere legislativă privind comunicaţiile electronice.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Camera Deputaţilor 
PLx  393/ 14.06.2011 
Termen: 06.09.2011 

Senat 
- 

 

2 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind 
reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 
structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 
prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 
asigurare a ordinii publice.  
- Raport comun cu Comisia pentru apărare 

Senat 
Adoptat pe 9.11.2011 

Camera Deputaţilor 
PLx 630/ 16.11.2011 

Termen: 07.12.2011 
 

  
  

1122))  llaa  CCoommiissiiaa  ppaarrllaammeennttaarrăă  aa  rreevvoolluuţţiioonnaarriilloorr  ddiinn  DDeecceemmbbrriiee  11998899  
  

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.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.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Senat 
Adoptat pe 18.10.2010 

Camera Deputaţilor 
PLx  593/ 25.10.2010 

Termen: 22.11.2010 
 

  
  

1133))  llaa  CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  aaffaacceerrii  eeuurrooppeennee  aa  PPaarrllaammeennttuulluuii  RRoommâânniieeii  
  

Nr. 
crt Titlul proiectului de lege 

Prima Cameră sesizată 
(stadiul) 

 Camera decizională 
(stadiul) 

Observaţii 

1 

Proiect de Lege privind  ratificarea Deciziei Consiliului European din 25 
martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele 
membre a căror monedă este euro.  
- Raport comun cu Comisia juridică 

Camera Deputaţilor 
PLx  764/ 12.12.2011  

Raport comun cu comisiile similare de la Senat 
Termen: 03.02.2012 
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GG..  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 pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România 
şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.  

Camera Deputaţilor 
PLx  20/ 09.02.2011 

Adpotat pe 19.04.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică 
 

2 
Proiectul Legii ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă 
Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării 
pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.  

Camera Deputaţilor 
PLx  21/ 09.02.2011 

Adpotat pe 19.04.2011 

Senat 
pt. raport la Comisia 

juridică 
 

3 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere 
internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010.  

Camera Deputaţilor 
PLx  171/ 06.04.2011 
Adpotat pe 23.05.2011 

Senat  
pt. raport la Comisia 

economică 
 

4 Proiect de Lege privind statutul rezerviştilor voluntari.  
Camera Deputaţilor 

PLx  189/ 18.04.2011 
Adoptat pe 24.05.2011 

Senat  
pt. raport la Comisia 

apărare 
 

5 
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între 
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi 
Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008.  

Camera Deputaţilor 
PLx  538/03.10.2011 
Adoptat pe 18.10.2011 

Senat  
pt. raport la Comisia 

politică externă 
 

6 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute 
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora.  

Camera Deputaţilor 
PLx  530/ 26.09.2011 
Adoptat pe 7.11.2011 

Senat  
pt. raport la Comisia 

buget 
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VII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR 

în a doua sesiune ordinară a anului 2011  
(septembrie  - decembrie) 

 
 

Comisiile parlamentare sunt organisme de lucru ale Parlamentului, care îndeplinesc un rol 

esenţial în procesul legislativ. 

În cursul celei de a doua sesiune parlamentară a anului 2011, au funcţionat 19 comisii 

permanente ale Camerei Deputaţilor şi 6 comisii permanente comune cu Senatul. Comisia 

comună pentru integrarea europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii 

Moldova a fost constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 23 din 13 decembrie 2011. 

 

În această sesiune, comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor şi comisiile comune ale 

celor două Camere ale Parlamentului  s-au întrunit în 672 şedinţe. 

Au fost finalizate şi depuse 319 rapoarte, din care 55 rapoarte suplimentare şi 19 rapoarte 

pentru şedinţe comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Au fost depuse şi 696 avize.  

 Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative, la comisiile 

parlamentare au fost depuse 10922 de amendamente din care 1109 admise şi 9813 respinse. În 

Anexa A sunt prezentate, pe comisii, amendamentele depuse în cea de-a doua sesiune parlamentară 

a anului  2011.  

Comisiile permanente au rezolvat, pe parcursul sesiunii parlamentare, 1337 petiţii, scrisori 

şi memorii adresate Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile sau persoane 

fizice, cu privire la modul de aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi 

nesoluţionate de către instituţiile publice competente. 

 Au avut loc 24 audieri pentru candidaţii la funcţii de conducere a unor instituţii şi autorităţi 

publice (Curtea de Conturi, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, 

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Statistic Naţional), candidaţii pentru 

funcţia de membru al Guvernului, precum şi persoane propuse pentru funcţia de ambasador al 

României.  

  

În cadrul activităţii de control parlamentar, au fost dezbătute şi aprobate rapoarte de 

activitate ale unor instituţii şi autorităţi publice: Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consliul 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării. 



 42 

În Anexa B este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale Camerei  

Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în cea de-a doua sesiune parlamentară a anului 2011. 

 

Pe lângă activitatea legislativă pe care o desfăşoară aceste comisii parlamentare, unele din 

ele au competenţă şi în rezolvarea altor probleme specifice, după cum urmează: 

 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii 

- examineză petiţii primite şi cercetează abuzurile semnalate prin aceste petiţii; efectuează 

anchete în cazurile în care Camera Deputaţilor dispune, ca urmare a prezentării în faţa plenului a 

unei cereri, aşa cum prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

În această sesiune, au fost înregistrate un număr de 315 petiţii, din care au fost soluţionate 

184, iar un număr de 131 sunt în curs de soluţionare. Pentru 57 petiţii la care autorităţile sesizate 

nu au răspuns, au fost întocmite adrese de revenire către aceste autorităţi. În cadrul activităţii de 

cercetare şi examinare a abuzurilor semnalate, au fost efectuate 2 deplasări în teritoriu şi au fost 

acordate 36 audienţe la sediul comisiei. 

 

Comisia pentru regulament 

- interpretează Regulamentul Camerei Deputaţilor; elaborează şi prezintă propuneri 

Biroului permanent pentru modificarea regulamentului; studiază şi informeză plenul Camerei 

Deputaţilor şi Biroul permanent despre procedurile parlamentare din alte state sau din adunări 

parlamentare paneuropene; analizează sesizările trimise de Cameră, de Biroul permanent sau de 

preşedintele Camerei cu privire la actele de aplicare a regulamentului şi prezentarea punctului de 

vedere în plenul Camerei Deputaţilor. 

În sesiunea septembrie-decembrie 2010, comisia a elaborat 5 proiecte de hotărâri, a 

întocmit 1 raport privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a 

elaborat 1 punct de vedere cu privire la modul de aplicare şi de interpretare a Regulamentului 

Camerei Deputaţilor. 

 

Comisia pentru afaceri  europene 

Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor a fost înfiinţată în cursul primei 

sesiuni a anului 2011. 

Comisia a examinat şi avizat documente ale Uniunii Europene (propuneri de Decizii şi 

Directive ale Parlamentului European), precum şi documente interne (proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri 
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organizatorice în domeniul afacerilor europene şi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012) şi 

a întocmit proiecte de opinii, proiecte de aviz motivat şi note de informare. 

Membrii comisiei au participat la diverse acţiuni la nivelul Uniunii Europene şi statelor 

membre: 

- reuniuni ale preşedinţilor Conferinţei organelor specializate în afaceri comunitare şi 

europene –COSAC (Varşovia - Polonia); 

- conferinţe internaţionale (Bucureşti, 17 noiembrie 2011). 

 

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 

- este comisie permanentă a Parlamentului României şi are ca activitate principală controlul 

aplicarii Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor 

acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. 

În această sesiune parlamentară, comisia a formulat  răspunsuri la 460 din totalul de 576 

petiţii primite. 

61 persoane au fost avizate favorabil pentru preschimbarea certificatelor doveditoare a 

calităţilor solicitate  şi 10 au fost respinse.  

Au fost transmise pentru semnare şi ştampilare 148 certificate. 

Pentru 16 persoane au fost retrase avizele acordate anterior şi au fost înaintate către 

Preşedintele României propunerile de retragere a titlului obţinut. 

 

În sesiunea parlamentară septembrie-decembrie 2011 şi-au desfăşurat activitatea  şi 3 

comisii speciale comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, după cum urmează: 

 

1. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii 

legislative de revizuire a Constituţiei României, a fost  înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului 

nr. 19 din 20 aprilie 2010. Comisia este formată din 25 de parlamentari.  

Comisia are ca atribuţii elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei 

României şi a propunerii legislative cu privire la organizarea şi desfăşurarea referendumului asupra 

Legii de revizuire adoptate de Parlament. 

Activitatea acestei comisii încetează la data confirmării de către Curtea Constituţională a 

rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei. 

 

2. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 

pachetului de legi privind securitatea naţională, a fost înfiinţată prin  Hotărârea Parlamentului 
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nr. 31 din 29 iunie 2009; este formată din 15 deputaţi şi senatori, reprezentanţi ai tuturor grupurilor 

parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului. 

 Comisia are ca obiectiv de activitate elaborarea pachetului de legi privind securitatea 

naţională. Prin Hotărârea Parlamentului nr. 3 din 31 mai 2011, termenul de elaborare a pachetului 

de legi privind securitatea naţională a fost prelungit la 36 luni de la publicarea hotărârii iniţiale în 

Monitroul Oficial al României (2 iulie 2009). 

 

3. Comisia comună specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul 

execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 a fost înfiinţată 

prin  Hotărârea Parlamentului nr. 2 din 9 martie 2011; este formată din 11 membri (6 deputaţi şi 5 

senatori). Termenul iniţial pentru depunerea raportului (7 mai 2011) a fost prelungit, prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 10 din 31 mai 2011 şi  prin Hotărârea Parlamentului nr. 22 din 12 

decembrie 2011, până la data de 15 februarie 2012. A fost extins obiectul de activitate al comisiei 

şi la controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2010. 
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ANEXA  A 

AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 

în a doua sesiune ordinară a anului 2011  
(septembrie  - decembrie) 

 

Nr. de amendamente Nr. 
crt. 

Denumirea comisiei 
Total: 

din care 
admise respinse 

1 
Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare 

15 15 0 

2 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  9021 70 8951 

3 Comisia pentru industrii şi servicii  79 79 0 

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

101 57 44 

5 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale  

576 0 576 

6 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic  

170 155 15 

7 Comisia pentru muncă şi protecţie socială  506 342 164 

8 Comisia pentru sănătate şi familie  10 9 1 

9 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  56 56 0 

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

29 23 6 

11 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  122 114 8 

12 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională  

186 138 48 

13 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  13 13 0 

14 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi  

38 38 0 

TOTAL 10922 1109 9813 
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AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE 
în a doua sesiune ordinară a anului 2011 

(septembrie  - decembrie) 
 

Administraţie, 170

Muncă, 506

Sănătate, 10
Cultură, 29

Juridică, 122Agricultură, 101

Învăţământ, 56

Drepturile omului, 
576

Tehnologia 
informaţiei , 13

Buget, 9021

Industrii, 79

Egalitate de şanse, 
38

Apărare, 186

 Economica, 15
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                                                                                                                                                          ANEXA B 
BILANŢUL 

activităţii comisiilor permanente în a doua sesiune a anului 2011 
 (septembrie  - decembrie) 

Nr  
crt 

Denumirea comisiei 
Număr
şedinţe 

Număr 
iniţiative 
avute în 

dezbatere 
pe fond 

Număr 
rapoarte 
depuse 

Număr  
avize 

depuse 

Scrisori, 
memorii 
rezolvate

Audieri 

1 Comisia pt. pol. economică 37 21 9 21 3 1 

2 Comisia pt. buget 44 109 83 116 35 12 

3 Comisia pt. industrii 36 172 34 39 39 2 

4 Comisia pt. agricultură 36 75 27 13 19 0 

5 Comisia pt. drepturile omului 36 8 1 27 146 8 

6 Comisia pt. admin. publică 37 122 59 92 20 1 

7 Comisia pt. muncă 37 91 34 41 40 1 

8 Comisia pt. sănătate 36 93 16 11 84 11 

9 Comisia pt. învăţământ 37 38 20 6 30 0 

10 Comisia pt. cultură 31 36 15 3 22 3 

11 Comisia juridică 44 225 70 209 232 1 

12 Comisia pt. apărare 36 35 25 15 5 1 

13 Comisia pt. politică externă 36 3 2 28 0 9 

14 Comisia pt.cercet.abuzurilor 36 
Comisia desfăşoară activităţi 

specifice şi depune raport semestrial 
184 5 

15 Comisia pt. regulament 1 2 1 - - - 

16 Comisia pt. tehn. informaţiei 36 6 2 4 1 0 

17 Comisia pt.egalitatea de şanse 25 8 4 55 2 0 

18 
Comisia pt. români din afara 
graniţelor ţării 

9 0 0 2 0 0 

19 Comisia pt.afaceri europene 15 2 1 5 0 2 

20 
Comisia comună priv. statutul 
deputaţilor şi  al senatorilor 

3 2 0 0 0 0 

21 Comisia pt. controlul SRI 36 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

2 12 1 

22 Comisia pt. control SIE 2 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

3 3 2 

23 
Comisia revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 

21 
Comisia desfăşoară 
activităţi specifice 

4 460 13 

24 
Comisia pentru relaţia cu 
UNESCO 

5 0 0 3 0 0 

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

0 Comisia a fost înfiinţată în 13 decembrie 2011 

TOTAL 672 804 319 696 1337 73 

*)  La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond. 
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VIII. Modificări în componenţa comisiilor permanente 
survenite în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2011 

(septembrie – decembrie) 
 

1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE 
 

1. Oprişcan Mihai Doru PD-L devine vicepreşedinte din: 09.11.2011 
 
2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI     
 

1. Lakatos Petru UDMR demisia din : 18.10.2011 

2. Edler András György UDMR devine membru din : 03.11.2011 

3. Holban Titi PNL părăseşte comisia din : 20.12.2011 

4. Motreanu Dan - Ştefan PNL devine membru din : 20.12.2011 
 

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII 
 

1. Tătaru Florin - Cristian PSD devine membru din : 14.09.2011 

2. Bostan Emil Progresist devine vicepreşedinte din: 20.09.2011 
 

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

1. Rădulescu Adrian PD-L devine membru din : 14.09.2011 

2. Motreanu Dan - Ştefan PNL părăseşte comisia din : 20.12.2011 

3. Holban Titi PNL devine membru din : 20.12.2011 
 
5. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

1. Gherasim Vasile PD-L devine preşedinte din : 28.09.2011 

2.  Bobeş Marin PSD părăseşte comisia din : 19.10.2011 

3. Burlacu Cristian - Ion PD-L devine membru din : 19.10.2011 

4. Stan Nicolae PSD părăseşte comisia din : 19.10.2011 

5. Edler András György UDMR părăseşte comisia din : 03.11.2011 
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6. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ
 

1. Bobeş Marin PSD devine membru din : 19.10.2011 

2. Burlacu Cristian - Ion PD-L părăseşte comisia din : 19.10.2011 
 
7. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 

       
1. Frunzulică Doru - Claudian Progresist demisia din : 18.10.2011 

 
8. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI 
 ŞI PENTRU PETIŢII               
      

1. Stan Nicolae PSD devine membru din : 19.10.2011 
       
9. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 
         

1. Tătaru Florin - Cristian PSD devine membru din : 14.09.2011 
 
10. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI  DIN AFARA  
GRANIŢELOR ŢĂRII 

       
1. Petö Csilla - Mária UDMR devine membru din : 03.11.2011 

 
11. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

       
1. Pâslaru  Florin - Costin PSD devine membru din : 12.10.2011 

 
12. COMISIA PERMANENTĂ A CAMEREI  DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI  
PRIVIND STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR, ORGANIZAREA 
ŞI FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
ŞI SENATULUI 

       
1. Iordache Luminiţa Progresist devine membru din : 12.12.2011 

2. Nicolicea Eugen Progresist părăseşte comisia din : 12.12.2011 
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IX. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
în  a doua sesiune parlamentară a anului 2011 

(septembrie - decembrie) 
 
 

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 31 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 15 Hotărâri privind, printre altele, stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, 

secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor pentru această sesiune ordinară, împuternicirea Regiei 
Autonome Monitorul Oficial să exercite atribuţiile titularului de drepturi pentru protejarea  drepturilor 
privind imaginea şi formatul publicaţiei "Monitorul Oficial al României", aplicarea unor sancţiuni 
disciplinare. 
 

II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 31 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: 

 completarea structurii Guvernului prin înfiinţarea Ministerului Afacerilor Europene; 
 numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi; 
 convocarea unei şedinţe solemne comune a Senatului şi a Camerei Deputaţilor în 25 

octombrie 2011, destinată a celebra aniversarea a 90 de ani de viaţă a Majestăţii Sale, Regele 
Mihai I al României; 

 Constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi 
Parlamentul Republicii Moldova; 

 Programul de dezbatere şi adoptare a:  
- proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 
- proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012; 

 angajarea răspunderii Guvernului României în faţa Parlamentului asupra: 
- Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art.29 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară 

- Proiectului de Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 
2012, precum şi pentru modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 procedura pentru dezbaterea moţiunii de cenzură; 
 repartizarea la comisiile de specialitate a rapoartelor primite de la autorităţile şi instituţiile 

publice a căror activitate se află sub control parlamentar. 
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IV. În această sesiune ordinară a fost depusă o moţiune simplă: 
 

Nr. 
crt. 

TITLUL MOŢIUNII 
SIMPLE 

Semnatari
Data  

dezbaterii
Vot deschis Soluţia 

1. Panglicile  
doamnei ministru Boagiu 

120 deputaţi 15.11.2011 129 162 3 RESPINSĂ 

 
 

V. În această sesiune ordinară a fost depusă o moţiune de cenzură: 
 

Vot secret 

N
r.

 c
rt

. T I T L U L  
M O Ţ I U N I I  

D E  C E N Z U R Ă  
Semnatari 

Data 
depunerii 

Data 
prezentării 

Data 
dezbaterii 

P
en

tr
u

 

C
on

tr
a 

Soluţia 

1. 
După 22 de ani, 

democraţia este în 
pericol 

200 
deputaţi şi 
senatori 

15.12.2011 19.12.2011 22.12.2011 209 4 RESPINSĂ 
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X. SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI  

DECLARAŢIILOR POLITICE ALE DEPUTAŢILOR  
în  a doua sesiune parlamentară a anului 2011 

(septembrie - decembrie) 
 

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR  PE GRUPURI  PARLAMENTARE 
Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Întrebări 
adresate  / cu răspuns 

1. PD-L 26 146 91 

2. PSD 31 471 295 

3. PNL 33 355 215 

4. UDMR 4 9 8 

5. MINORITĂŢI  
NAŢIONALE 

3 11 7 

6. PROGRESIST 2 4 1 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un 
grup parlamentar 

3 74 49 

 TOTAL GENERAL 102 1070 665 

 
SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR PE GRUPURI  PARLAMENTARE 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Interpelări 
adresate / cu răspuns 

1. PD-L 32 154 110 

2. PSD+PC 46 381 257 

3. PNL 30 109 79 

4. UDMR 1 1 1 

5. MINORITĂŢI 
NAŢIONALE 

3 7 7 

6. Grupul deputaţilor 
INDEPENDENŢI 

4 15 10 

7. Deputaţi fără apartenenţă la un grup parlamentar 5 45 30 

 TOTAL GENERAL 121 712 494 

 
SITUAŢIA  DECLARAŢIILOR  POLITICE  PE GRUPURI  PARLAMENTARE 

Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar 

Nr. 
deputaţi 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
declaraţii politice

1. PD-L 51 13 266 

2. PSD 56 13 438 

3. PNL 41 13 324 

4. UDMR 6 13 10 

5. MINORITAŢI  NAȚIONALE 12 13 35 

6. PROGRESIST 5 13 125 

7. Deputaţi fără apartenenţă la 
un grup parlamentar 

3 13 26 

 TOTAL GENERAL 174 13 1224 
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XI. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR  PARLAMENTARE 
în anul 2011 

 
Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor din 2011 

 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Februarie 8 8 
Martie 6 6 
Aprilie 7 7 

Mai 10 10 
Iunie 7 7 

Sesiunea 
februarie - iunie 

Total: 38 38 
Septembrie 7 7 
Octombrie 9 10 
Noiembrie 10 10 
Decembrie 4 4 

Sesiunea 
septembrie - 
decembrie 

Total: 30 31 
Total general: 68 69 

 
 
 
 

Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 2011 

Sesiunea Luna Zile cu şedinţe 
Număr de 
şedinţe 

Martie  3 3 
Aprilie  1 2 
Mai 1 1 
Iunie  1 1 

Sesiunea februarie-
iunie 

Total: 6 7 
Septembrie 2 2 
Octombrie 1 1 
Decembrie 7 9 

Sesiunea 
septembrie-decembrie 

Total: 10 12 
Total general: 16 19 
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CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  

AFLATE ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
în anul 2011 

 
Totalul iniţiativelor legislative 1451  

din care:  
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 664
– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 492
– înregistrate în cursul sesiunii septembrie-decembrie 295
1) Dezbătute 

                din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională                                 666 
795

– votate  777
             din care: - înaintate la Senat        52 
                            - în procedura de promulgare   23 
                            - promulgate* 293 
                            - respinse definitiv 400 
                            - în reexaminare la Senat     1 
                            - sesizare de neconstituţionalitate     3 

                            - declarate neconstituţionale     5 

– la vot final 18

2) Se află în proces legislativ 649
a) pe ordinea de zi 118
b) la comisii  508
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune 16

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

7

3) Amânate pentru sesiunea următoare 2

4) Retrase de iniţiatori 6

5) Desesizări 11

 
   cele 777 iniţiative legislative votate privesc: 

                      276 proiecte de legi elaborate de Guvern: 
                             din care: 
         137  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 
               17  proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului 
                                    122  proiecte de legi iniţiate de Guvern 
                      501 propuneri legislative 
 

 
    * În anul 2011 au fost promulgate 302 legi. 
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CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE 

VOTATE  DE CAMERA DEPUTAŢILOR 
în anul 2011 

 
 
 

52

23

293

13

400

52 - înaintate la Senat    
23 - în procedura de promulgare
293 - promulgate
400 - respinse definitiv
1 - în reexaminare la Senat
3 - sesizare de neconstituţionalitate
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CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
VOTATE DE  CAMERA DEPUTAŢILOR 

 GRUPATE PE CATEGORII 
în anul 2011 

 
 
 

137

17

122
501

137 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
17 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
122 - proiecte de legi iniţ iate de Guvern
501 - propuneri legislative
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CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  
RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV  LA CAMERA DEPUTAŢILOR 

la sfârşitul anului 2011 
 

 

118

508

167

118 - pe ordinea de zi

508 - la comisii

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

7 - propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau  pentru
puncte de vedere Guvern
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XII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE DEZBĂTUTE 
ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR 

 în perioada iunie 1990 – decembrie 2011 

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 

decembrie 2008-decembrie 2009   714 

   februarie-decembrie 2010   327  Legislatura a VI-a 

februarie-decembrie 2011 398 

       
 

XIII. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2011 

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 2640 

Legislatura a V-a decembrie 2004-decembrie 2008 1479 

decembrie 2008-decembrie 2009 391 

   februarie-decembrie 2010 292   Legislatura a VI-a 

ianuarie 2011 – decembrie 2011 302 

 
CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 
în perioada iunie 1990 – decembrie 2011 

                                          
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
210 233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 

 

Ani 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Nr.legi 42 82 130 95 146 139 142 221 261 
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

în perioada iunie 1990 – decembrie 2011 

 

 

233

542

925

2640

1479

985

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 2011  
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XIV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR  

ÎN DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE 

 pe anul 2011 
 

Aderarea României la Uniunea Europeană a constituit un moment special şi o 
încununare a eforturilor susţinute pe care ţara noastră le-a depus în decursul unei 
perioade de timp semnificative. Preşedintele Comisiei Europene, dl José Manuel Barroso  
menţiona atunci: „Ziua de 1 ianuarie 2007 este o zi istorică ce trebuie sărbătorită. Felicit 
cetăţenii şi conducătorii Bulgariei şi României pentru curajul, hotărârea şi eforturile depuse în 
cursul perioadei de pregătire pentru aderare.”  În acelaşi ton, comisarul pentru extindere, dl 
Olli Rehn, adăuga „ Urez bun venit cetăţenilor bulgari şi români. Merită felicitări pentru 
reformele impresionante realizate pentru consolidarea democraţiei, modernizarea ţărilor lor, 
crearea unor sisteme judiciare mai eficiente şi independente.”  

Ulterior, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, reprezenta 
o nouă etapă în procesul „ … de creare a unei uniuni tot mai profunde între popoarele Europei, 
în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea deplină a principiului transparenţei şi cât mai 
aproape cu putinţă de cetăţeni” (art. 1 TUE).   Totodată, tratatul aducea creşterea rolului 
parlamentelor naţionale la nivelul UE - „Parlamentele naţionale contribuie activ la buna 
funcţionare a Uniunii.” Cele două dimensiuni ale acestei creşteri vizează consolidarea 
legitimităţii democratice a UE, dar şi implicarea şi influenţa parlamentelor naţionale.   

În concordanţă cu prevederile Constituţiei României, Parlamentul României exercită 
atribuţia de controlul parlamentar (art. 111-113) şi veghează la formularea politicilor Uniunii 
Europene (art. 148). Deopotrivă, legislativul român, în acord cu dispoziţiile Tratatului de la 
Lisabona (art. 5 alin. (3) şi (4) şi mai ales cu Protocoalele nr. 1 şi 2) îşi exprimă punctele de 
vedere cu privire la afacerile europene. 

La 19 aprilie 2011 a fost adoptată Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11 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 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 292/27 aprilie 
2011, denumită în continuare „HCD nr.11/2011”). Această hotărâre organizează cadrul actual 
de participare a Camerei Deputaţilor în afacerile europene.  

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

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

La 7 decembrie 2011, Direcţia de drept comunitar a evidenţiat existenţa a 88 de 
înregistrări, reprezentând 81 de documente individuale (legislative şi nelegislative) şi 7 pachete, 
după cum urmează: 

- pentru 50 dintre propuneri fusese finalizată procedura de examinare;  

- 38 se aflau în cursul procedurii de examinare;  
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- Camera Deputaţilor a emis 2 avize motivate, 21 de opinii şi a întocmit 40 de note de 
informare şi procese verbale.  

Pachetele supuse examinării sunt: Cadru financiar multianual pentru anii 2014-2020, 
„Politica energetică externă a UE”, „Guvernanţa Schengen”, Pachetul legislativ privind politica 
de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020, Pachetul de reformă a politicii agricole comune 
(ulterior anului 2013), „Abuzul de piaţă”, „Pieţele instrumentelor financiare (MiFID)”. În plan 
procedural, examinarea fondului se realizează pentru ansamblul propunerilor şi documentelor 
incluse în fiecare pachet, pentru care Camera Deputaţilor poate emite o opinie.  

La 18 mai 2011, Camera Deputaţilor a emis primul aviz motivat care a avut ca obiect 
propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor 
comerciale (CCCTB), COM (2011) 121, prin care s-a constatat că respectiva propunere nu 
respecta principiul subsidiarităţii. Criticile cuprinse în avizul motivat au privit, printre altele, 
caracterul insuficient şi contradictoriu al motivării făcute de către Comisia Europeană a 
conformităţii propunerii cu principiul amintit. Ulterior, în privinţa aceleiaşi propuneri, la 6 iulie 
2011 a fost emisă şi o opinie a Camerei Deputaţilor în care au fost discutate aspecte ale fondului 
propunerii de directivă. În cadrul dialogului dintre Comisia Europeană şi parlamentele 
naţionale, la 4 noiembrie 2011 cea dintâi a răspuns la avizul motivat al Camerei Deputaţilor.  

În data de 7 septembrie 2011 a fost emis un al doilea aviz motivat care a vizat 
neconformitatea cu principiul subsidiarităţii a propunerii de Directivă a Parlamentului European 
şi a Consiliului cu privire la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a 
instituţiilor de credit şi a societăţilor de investiţii şi de modificare a Directivei 2002/87/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de 
credit, a întreprinderilor de asigurare şi a societăţilor de investiţii care aparţin unui conglomerat 
financiar, COM(2011) 453. Examinarea pe fond a aceleiaşi propuneri a fost încheiată la 1 
noiembrie 2011, prin emiterea unei opinii a Camerei Deputaţilor. 

Printre propunerile legislative şi documentele de consultare notabile pentru care au fost 
adoptate opinii se pot enumera: 

- Pachetul „Politica energetică externă a UE” [COM(2011) 539 şi COM(2011) 540]; 

- Pachetul privind „guvernanţa” Schengen [COM(2011) 559-561].  

Alte două pachete legislative se află în prezent încă în procedură de examinare a 
fondului propunerilor: cel referitor la noul cadru financiar multianual (2014-2020), respectiv 
pachetul de reformă a politicii agricole comune (ulterior anului 2013).  

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor sesizate pentru a exprima puncte de 
vedere asupra proiectelor europene (finalizate, plus cele aflate în derulare) au fost în număr de 
88, din care: 

- Comisia pentru afaceri europene – 88 proiecte; 

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – 50 proiecte; 

- Comisia pentru industrii şi servicii – 35 proiecte; 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – 21 proiecte; 

- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic – 18 
proiecte; 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice – 16 
proiecte; 

- Restul comisiilor au avut sub 10 proiecte. 

Majoritatea comisiilor permanente au transmis punctele lor de vedere, în conformitate cu 
dispoziţiile HCD nr.11/2011.  
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Direcţia de drept comunitar, prin baza de date europene şi de traduceri, a încărcat pe 
platforma IPEX: 2 avize motivate, 21 de opinii, 40 de note de informare şi procese verbale, 
pentru 50 de proiecte finalizate, diferenţa de 38 de proiecte se află în derulare şi se încarcă în 
funcţie de încheierea procedurii la nivelul comisiilor de specialitate.  

IPEX este baza de date disponibilă pentru parlamentele naţionale referitoare la 
documente sau teme specifice UE. IPEX conţine documente parlamentare şi informaţii 
referitoare la Uniunea Europeană. Documentele parlamentare, care sunt încărcate individual de 
fiecare parlament naţional sau cameră a acestuia, sunt elementele principale ale bazei de date 
IPEX. Aceste documente sunt organizate în funcţie de documentul UE la care fac referire. 

IPEX găzduieşte şi calendarul cooperării interparlamentare referitor la reuniunile 
interparlamentare legate de Uniunea Europeană. Ca platformă de schimb de informaţii, IPEX 
oferă mai multă vizibilitate proceselor de examinare referitoare la documente ale Uniunii 
Europene din cadrul parlamentelor statelor membre UE, creând posibilitatea de a comunica atât 
în materie de proceduri, cât şi de opţiuni faţă de propunerile de acte ale Uniunii emise, 
deschizând procedurilor şi deciziilor parlamentelor naţionale sau ale camerelor acestora calea 
către dezbatere publică şi transparenţă sporită. 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 beneficiind de potenţialul de comparare şi de amploarea 
informaţiilor, accesul la informaţii provenite de la forurile legislative ale statelor membre 
aducând un plus de viziune şi o mai mare diversitate de opinii, procesul de examinare de la 
nivel intern bucurându-se la rându-i de vizibilitate şi deschidere sporită. 


