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I. SINTEZA ACTIVITĂŢII LEGISLATIVE A CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
În prima sesiune parlamentară a anului 2013 (februarie - iunie), la
Camera Deputaţilor au fost dezbătute 631 proiecte de legi, din totalul de 953
proiecte aflate în procedură legislativă în această sesiune. Dintre acestea 74
proiecte de legi au făcut parte din Programul legislativ prioritar al Guvernului.
Din totalul de 631 proiecte de legi dezbătute în plenul Camerei
Deputaţilor în această sesiune, pentru 574 Camera Deputaţilor a fost Cameră
Decizională.
Bilanţul statistic al acestei sesiuni arată că în cele
41 şedinţe în plenul Camerei Deputaţilor şi 14 şedinţe comune cu Senatul, au fost
votate 631 proiecte de legi, din care 199 au fost adoptate şi 365 respinse. De
asemenea, au fost adoptate 23 Hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 55 Hotărâri ale
Parlamentului.
La data de 1 iulie 2013, în procesul legislativ la Camera Deputaţilor se
mai aflau 335 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 32 înscrise pe
ordinea de zi a plenului Camerei, şi 288 la comisiile permanente.
În cadrul activităţii de control parlamentar, în sesiunea februarie –
iunie 2013, la Camera Deputaţilor s-a înregistrat un număr de 1700 întrebări
adresate membrilor executivului, de un număr de 205 deputaţi. Numărul
întrebărilor la care s-a primit răspuns este de 1112, reprezentând 65,41% din
totalul întrebărilor adresate.
Numărul interpelărilor adresate primului-ministru în actuala sesiune a fost de
538, de un număr de 129 deputaţi din care la 375 s-a răspuns, ceea ce reprezintă
69,7%.
În ceea ce priveşte declaraţiile politice asupra unor probleme de
actualitate, numărul acestora a fost de 1741, desfăşurate pe parcursul a 19
şedinţe, de un număr de 249 deputaţi.
La Camera Deputaţilor, în sesiunea februarie –iunie 2013, au fost depuse
următoarele 5 moţiuni simple „Guvernul Ponta - fabrică de şomeri”, „Politica
antieuropeană sau "cum poate trăi USL fără Schengen"”, „Salvaţi metroul
bucureştean”, "COMPANIILE DE STAT ÎN GUVERNAREA USL:
MANAGEMENT PRIVAT SAU CUMETRIE DE PARTID?", "Scăpaţi mineritul
din Valea Jiului de norocul rau al conducerii bicefale Vosganian - Niţă",
respinse şi nici o moţiune de cenzură.
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II. CENTRALIZATORUL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE
ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
(Situaţia cuprinde datele la 1 iulie 2013)
Totalul iniţiativelor legislative

953

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie
1) Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
– la vot final
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

243
631
574

631
15
52
199
365
0
335
32
288
8

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru
puncte de vedere Guvern
3) Înregistrate la Camera Deputaţilor
- în faza de prezentare la Biroul Permanent
- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii sau la avizare
4) Desesizări

7
30
30
0
1

▪ Cele 631 iniţiative legislative votate privesc:
235 proiecte de legi elaborate de Guvern:
din care:
137 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului
35 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
63 proiecte de legi
396 propuneri legislative
* În anul 2013 au fost promulgate 214 legi, dintre care 199 din iniţiativele legislative
dezbătute, votate şi adoptate în sesiunea actuală.
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

199
365

52
15
15 - înaintate la Senat
52 - în procedura de promulgare
199 - promulgate
365 - respinse definitiv
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE VOTATE ŞI GRUPATE PE CATEGORII
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

63
396

35

137

137 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
35 - proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
63 - proiecte de legi
396 - propuneri legislative
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INIŢIATIVE LEGISLATIVE RĂMASE ÎN PROCESUL LEGISLATIV
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

288

32

7

8

32 - pe ordinea de zi
288 - la comisii
8 - 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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III. CENTRALIZATOR PE DOMENII DE ACTIVITATE
AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE
DE CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Domeniul de reglementare
Titlul legii
A. Domeniul buget - finanţe:
Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
(PL – x303/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor
măsuri financiare cu privire la Programul naţional
de dezvoltare a infrastructurii
(PL – x272/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.12/2012 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.10/2004
privind
falimentul instituţiilor de credit
(PL – x384/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acţiuni
a unor sume datorate statului de către Compania
Naţională de Căi Ferate „C.F.R.-S.A.”, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul
pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii
Naţionale a Căilor Ferate Române
(PL – x243/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea aplicării
dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului
nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a
acestora
(PL – x325/2012)

Stadiul

Legea nr.4/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.93 din 14 februarie 2013
Legea nr.21/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.125 din 7 martie 2013
Legea nr.15/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.127 din 8 martie 2013
Legea nr.31/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.125 din 7 martie 2013

Legea nr.29/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.126 din 7 martie 2013
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6.

7.

8.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2012 pentru modificarea unor acte
normative în domeniul serviciilor de plată
(PL – x377/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative
(PL – x324/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului
de garanţie dintre România şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la
Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea
în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente
Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.)
dintre Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro

Legea nr.12/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.123 din 6 martie 2013
Legea nr.16/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.122 din 5 martie 2013

Legea nr.93/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.217 din 16 aprilie 2013

(PL – x8/2013)
9. Lege pentru modificarea art.3 din Legea
Legea nr.94/2013
nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de Monitorul Oficial, Partea I
finanţare dintre România şi Banca Europeană de nr.217 din 16 aprilie 2013
Investiţii aferent Proiectului de modernizare a
metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5
Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul
Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12
noiembrie 2009
(PL – x470/2012)
10. Lege privind majorarea capitalului deţinut de
Legea nr.43/2013
România la Banca Europeană de Investiţii
Monitorul Oficial, Partea I
(PL – x54/2013) nr.130 din 12 martie 2013
Legea nr.45/2013
11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou Monitorul Oficial, Partea I
termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din nr.148 din 20 martie 2013
Ordonanţa
Guvernului
nr.17/2012
privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
(PL – x17/2013)
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12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
13.

(PL – x60/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.89/2012 privind finanţarea din
bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a
unor compensaţii financiare pentru pierderile
materiale suferite de personalul Ambasadei
României la Tripoli, în contextul evacuării
precipitate în ţară după izbucnirea conflictului
intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor
proprii

(PL – x61/2013)
14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor
măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări
sociale de sănătate
(PL – x294/2012)
15. Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de
bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
(PL – x71/2013)
16. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.16/2012 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală
(PL – x386/2012)
17. Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului
nr.11/2012 pentru modificarea art. II alin.(2) lit. a)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2012
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative

Legea nr.90/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.197 din 8 aprilie 2013
Legea nr.84/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.201 din 9 aprilie 2013

Legea nr.87/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.197 din 8 aprilie 2013
Legea nr.72/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.182 din 2 aprilie 2013

Legea nr.100/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.211 din 15 aprilie 2013
Legea nr.83/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.199 din 9 aprilie 2013

(PL – x383/2012)

8

Legea nr.101/2013
18. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.26/2012
pentru
modificarea
Ordonanţei Monitorul Oficial, Partea I
Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea nr.211 din 15 aprilie 2013
sistemului de finanţare a instituţiilor publice de
cultură finanţate din venituri extrabugetare şi
alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele
locale, a sistemului de salarizare a personalului din
aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării
personalului din instituţiile şi activităţile cu profil
cultural
(PL – x41/2013)
Legea nr.99/2013
19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul Monitorul Oficial, Partea I
nr.213 din 15 aprilie 2013
evaluării bunurilor
(PL – x673/2011)
Legea nr.98/2013
20. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea unor acte normative şi reglementarea nr.213 din 15 aprilie 2013
unor măsuri fiscal-bugetare
(PL – x464/2012)
Legea nr.134/2013
21. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea pct. II al Monitorul Oficial, Partea I
anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.249 din 30 aprilie 2013
nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori
(PL – x69/2013)
Legea nr.139/2013
22. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul Monitorul Oficial, Partea I
nr.260 din 9 mai 2013
societăţilor de asigurare
(PL – x141/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
Legea nr.149/2013
23. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.257 din 9 mai 2013
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008
privind auditul statutar al situaţiilor financiare
anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor
acte normative
(PL – x39/2013)
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24. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
2/2013 privind reglementarea unor măsuri
financiare

Legea nr.156/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.254 din 8 mai 2013

(PL – x73/2013)
25. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiarfiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

Legea nr.157/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.254 din 8 mai 2013

26.

27.

28.

29.

30.

(PL – x72/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.140/2013
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor Monitorul Oficial, Partea I
măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, nr.248 din 30 aprilie 2013
alte măsuri financiare, precum şi pentru modificarea
unor acte normative
(PL – x87/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.173/2013
Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor Monitorul Oficial, Partea I
nr.321 din 4 iunie 2013
acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri
tranzitorii în domeniul executării unor creanţe
datorate statului
(PL – x84/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.170/2013
nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.320 din 3 iunie 2013
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 – x415/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr. 168/2013
nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Monitorul Oficial, Partea I
nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea nr.310 din 29 mai 2013
unor măsuri-financiare
(PL – x93/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.193/2013
la Monitorul Oficial
Guvernului nr. 77/2012 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 – x35/2013)
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31. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi
completarea 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
32.

33.

34.

35.

(PL – x92/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii
de gaze cu efect de seră atribuite României la
nivelul Uniunii Europene
(PL – x122/2013)
Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul
de garanţie între statele membre ale Uniunii
Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca
Europeană de Investiţii pentru proiectele de
investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi
din ţările şi teritoriile de peste mări
(PL – x118/2013)
Lege pentru ratificarea Protocolului între România
şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional,
semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de
modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei
impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la
Bucureşti la 30 martie 2005
(PL – x119/2013)
Lege privind ratificarea Acordului de împrumut
(Proiectul de modernizare a Administraţiei Fiscale)
între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la
8 mai 2013
(PL – x197/2013)

Legea nr.196/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.207/2013
la Monitorul Oficial

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
Legea nr.212/2013
la Monitorul Oficial
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36. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea
Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române
la Bucureşti, la 12 septembrie 2012, aprobată prin
Decizia Consiliului directorilor executivi ai
Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie
2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile
române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin
Decizia Consiliului directorilor executivi ai
Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013,
prin care se solicită prelungirea Aranjamentului
stand-by dintre România şi Fondul Monetar
Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin
Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile
române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată
prin Decizia Consiliului director al Fondului
Monetar Internaţional din 25 martie 2011
(PL – x154/2013)
37. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2012 pentru completarea art.1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009
privind unele măsuri în vederea implementării
programului „Prima casă” şi adoptarea unor măsuri
în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a
programului „Prima casă”
(PL – x90/2013)
38. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

la Senat
din 18 iunie 2013

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
(PL – x171/2013)
legii
din 26 iunie 2013

39. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 29/2013 privind stabilirea unor al Camerei Deputaţilor
măsuri pentru plata salariilor personalului din pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
legii
(PL – x173/2013)
din 26 iunie 2013
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40.

41.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi al Camerei Deputaţilor
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru exercitarea dreptului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a asupra constituţionalităţii
legii
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
din 26 iunie 2013
pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru
adoptarea unor măsuri financiare în vederea
creşterii gradului de absorbţie a fondurilor
europene
(PL – x170/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 al Camerei Deputaţilor
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 pentru exercitarea dreptului
privind
gestionarea
fondurilor
comunitare asupra constituţionalităţii
legii
nerambursabile provenite din Fondul european de
din 26 iunie 2013
garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit
şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de
la bugetul de stat aferente programului de colectare
şi gestionare a datelor necesare desfăşurării
politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere
în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.
10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european
pentru pescuit, Fondul european de garantare
agricolă, prin preluarea riscului de creditare de
către fondurile de garantare
(PL – x187/2013)
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42. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. depusă la Secretarul general
17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- al Camerei Deputaţilor
bugetare
pentru exercitarea dreptului
(PL – x38/2013)
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
43. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, al Camerei Deputaţilor
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru exercitarea dreptului
pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi asupra constituţionalităţii
legii
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
din 26 iunie 2013
77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc
(PL – x182/2013)
44. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor al Camerei Deputaţilor
măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
şi de modificare a unor acte normative
legii
din 26 iunie 2013
(PL – x111/2013)
45. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi al Camerei Deputaţilor
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
legii
din 26 iunie 2013
(PL – x153/2011)
B. Domeniul juridic:
1.

2.

3.

Lege privind unele măsuri pentru degrevarea
Legea nr.2/2013
instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru Monitorul Oficial, Partea I
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 nr.89 din 12 februarie 2013
privind Codul de procedură civilă
(PL – x 436/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.26/2013
Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) Monitorul Oficial, Partea I
nr.126 din 7 martie 2013
al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea
şi exercitarea profesiei de avocat
(PL – x 188/2011)
Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind
Legea nr.18/2013
azilul în România
Monitorul Oficial, Partea I
(PL – x 392/2012) nr.122 din 5 martie 2013
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Lege privind modificarea Legii nr.241/2005 pentru
Legea nr.50/2013
Monitorul Oficial, Partea I
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
nr.146 din 19 martie 2013
(Pl – x 367/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.54/2013
Guvernului nr.120/2011 privind prorogarea unor Monitorul Oficial, Partea I
termene şi pentru modificarea şi completarea unor nr.145 din 19 martie 2013
acte normative
(PL – x 56/2012)
Lege pentru modificarea Legii cetăţeniei române
Legea nr.44/2013
nr.21/1991
Monitorul Oficial, Partea I
(Pl – x 15/2012) nr.148 din 20 martie 2013
Lege pentru abrogarea art.1 alin.(2) lit. b) din
Legea nr.42/2013
Legea nr.221/2009 privind condamnările cu Monitorul Oficial, Partea I
caracter politic şi măsurile administrative asimilate nr.129 din 11 martie 2013
acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 –
22 decembrie 1989
(PL – x 610/2010)
Lege privind vânzarea locuinţelor aflate în
Legea nr.52/2013
administrarea Societăţii Feroviare de Turism Monitorul Oficial, Partea I
nr.145 din 19 martie 2013
„S.F.T.-C.F.R.-S.A.” actualilor chiriaşi
(PL – x 729/2010)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.132/2013
Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, nr.248 din 30 aprilie 2013
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate

(PL – x 22/2013)
Legea nr.74/2013
10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2012 privind unele măsuri de Monitorul Oficial, Partea I
reorganizare şi pentru modificarea Legii nr.178 din 1aprilie 2013
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului
Oficial al României
(PL – x 461/2012)
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Legea nr.120/2013
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Monitorul Oficial, Partea I
Naţional al Registrului Comerţului la Forumul nr.243 din 26 aprilie 2013
European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor
măsuri privind derularea fondurilor financiare
pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale
Forumului European al Registrelor Comerţului
organizate de România precum şi pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care România
este parte
(PL – x 6/2013)
Legea nr.16/2013
12. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii Monitorul Oficial, Partea I
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi nr.251 din 30 aprilie 2013
procurorilor, precum şi pentru modificarea art.136
din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară
(PL – x 7/2013)
Legea nr.137/2013
13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.256 din 8 mai 2013
completarea Legii nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru
prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul
XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în
domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
măsuri adiacente
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
(PL – x 286/2012)
Legea nr.109/2013
14. Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a
Convenţiei Consulare dintre Republica Socialistă Monitorul Oficial, Partea I
România şi Republica Austria din 24 septembrie nr.242 din 26 aprilie 2013
1970, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2012
(PL – x 21/2013)
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Legea nr.118/2013
15. Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Monitorul Oficial, Partea I
Jurisdicţii
Administrative,
pentru
aderarea nr.243 din 26 aprilie 2013
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la
Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi
Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul
European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii
unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor la organismele
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care România
este parte
(PL – x 11/2013)
Legea nr.107/2013
16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor Monitorul Oficial, Partea I
nr.230 din 22 aprilie 2013
imobile în proprietatea publică a statului
(PL – x 457/2012)
Legea nr.122/2013
17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.246 din 29 aprilie 2013
modificarea unor acte normative
(PL – x 31/2012)
Legea nr.127/2013
18. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.246 din 29 aprilie 2013
completarea unor acte normative
(PL – x 57/2012)
Legea nr.158/2013
19. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind Monitorul Oficial, Partea I
nr.280 din 17 mai 2013
regimul străinilor în România
(PL – x 108/2013)
Legea nr.177/2013
20. Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua
la Monitorul Oficial
dreptului internaţional umanitar
(PL – x 117/2013)
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21. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului
(PL – x 159/2013)
22. Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor
industriale
(PL – x 151/2013)
23. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în
România
(PL – x 144/2013)
24. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor
pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,
a imobilelor proprietatea Regiei Autonome
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,
precum şi pentru modificarea unor acte normative
(PL – x 172/2013)
25. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe
(PL – x 188/2013)
26. Lege privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern
în domeniul afacerilor europene
(Reexaminat la cererea Preşedintelui României)

la promulgare
din 6 iunie 2013

Legea nr.186/2013
la Monitorul Oficial
Legea nr.209 /2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.204/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.182/2013
la Monitorul Oficial
în reexaminare
la Senat
din 11 iunie 2013

(PL – x 3/2012)
27. Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului depusă la Secretarul general
de probaţiune
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
(PL – x130/2013) asupra constituţionalităţii
legii
din 25 iunie 2013
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28. Lege privind executarea pedepselor, a măsurilor depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
educative şi a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
penal
legii
(PL – x129/2013)
din 25 iunie 2013
la promulgare
29. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
din 27 iunie 2013
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective
de interes naţional, judeţean şi local
(PL – x202/2013)
30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru
completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor
31.

la Senat
din 18 iunie 2013

(PL – x168/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. pentru exercitarea dreptului
134/2010 privind Codul de procedură civilă, asupra constituţionalităţii
legii
precum şi pentru modificarea şi completarea unor
din 26 iunie 2013
acte normative conexe

(PL – x88/2013)
32. Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor depusă la Secretarul general
privative de libertate dispuse de organele judiciare
al Camerei Deputaţilor
în cursul procesului penal
pentru exercitarea dreptului
(PL – x128/2013) asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
33. Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective pentru exercitarea dreptului
de interes naţional, judeţean şi local şi pentru asupra constituţionalităţii
legii
completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind
din 26 iunie 2013
amenajarea teritoriului şi urbanismul
(PL – x685/2011)
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34. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea
Autorităţii
Naţionale
pentru
Restituirea
Proprietăţilor
(PL – x204/2013)
35. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale
(Reexaminat ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 738/2012)

la Senat
din 27 iunie 2013

Legea nr.183/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x283/2012)
36. Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
privind Codul de procedură penală şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
care cuprind dispoziţii procesual penale
legii
din 1 iulie 2013
(PL – x131/2013)
C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport :
1.
2.

3.

Lege privind instituirea Zilei Limbii Române

Legea nr.53/2013
Monitorul Oficial, Partea I
(PL – x 771/2011) nr.145 din 19 martie 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.41/2013
nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor Monitorul Oficial, Partea I
nr.129 din 11 martie 2013
nr.334/2002
(PL – x 162/2012)
la Senat
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
din 5 martie 2013
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării,
precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor
prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
(PL – x9/2013)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr.108/2013
României şi Guvernul Republicii Franceze privind Monitorul Oficial, Partea I
recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor nr.242 din 26 aprilie 2013
de studii din învăţământul superior, semnat la
Bucureşti la 18 octombrie 2012
(PL – x23/2013)
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.105/2013
Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea Monitorul Oficial, Partea I
situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol nr.230 din 22 aprilie 2013
cinematografic, precum şi a altor imobile
(PL – x522/2011)
Lege pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind
Legea nr.150/2013
declararea complexului "Memorialul victimelor Monitorul Oficial, Partea I
nr.254 din 8 mai 2013
comunismului şi al rezistenţei Sighet" ca ansamblu
de interes naţional
(PL – x438/2012)
Lege pentru modificarea art.112 din Legea educaţiei
naţionale Legea nr.1/2011
(Pl – x53/2013)
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011

Legea nr.206/2013
la Monitorul Oficial
la Senat
din 9 aprilie 2013

(Pl – x81/2013)
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.145/2013
Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în Monitorul Oficial, Partea I
nr.254 din 8 mai 2013
domeniul tineretului şi sportului

(PL – x607/2010)
Legea nr.138/2013
10. Lege pentru modificarea şi completarea Legii
Monitorul Oficial, Partea I
Arhivelor Naţionale nr.16/1996
nr.253 din 7 mai 2013
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.1575 /2011)
(PL – x459/2010)
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11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.164/2013
Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea Monitorul Oficial, Partea I
nr.279 din 17 mai 2013
termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa
Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică
(PL – x376/2012)
Legea nr.160/2013
12. Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua
Monitorul Oficial, Partea I
Patrimoniului Mondial UNESCO din România
nr.280 din 17 mai 2013
(PL – x214/2012)
la Senat
13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru
din 26 iunie 2013
modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.
504/2002
(PL – x114/2013)
Legea nr.172/2013
14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr. Monitorul Oficial, Partea I
nr.321 din 4 iunie 2013
356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Institutului Cultural Român
(PL – x616/2011)
Legea nr.174/2013
15. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
la Monitorul Oficial
Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
24/2010 privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
(PL – x465/2012)
16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
(Se comunică respingerea propunerii legislative)

la Senat
din 30 mai 2013

(Pl – x110/2013)
17. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi
publicitatea comparativă

Legea nr.202/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x391/2012)
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18. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
acte normative din domeniul cercetării
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii asupra constituţionalităţii
legii
Constituţionale nr. 1596/2011)
din 26 iunie 2013
(PL – x608/2010)
la Senat
19. Propunerea legislativă pentru completarea Legii
din 27 iunie 2013
Audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002
(Se comunică respingerea propunerii legislative)
(Pl – x142/2013)
20. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 40
din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi
funcţionarea Societăţii Române de Televiziune
(Se comunică respingerea propunerii legislative)
(Pl – x143/2013)
21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
(Pl – x659/2010)
22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii
nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii
Române de Televiziune

la Senat
din 27 iunie 2013

la Senat
din 26 iunie 2013

la Senat
din 27 iunie 2013

(Pl – x120/2013)

1.

D. Domeniul drepturile omului,culte, problemele minorităţilor naţionale şi
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.61/2013
Monitorul
Oficial, Partea I
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
nr.158 din 25 martie 2013
tuturor formelor de discriminare
(PL – x 854/2010)
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2.

3.

4.

5.

6.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.115/2013
Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea nr. 240 din 25 aprilie 2013
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
(PL – x 76/2013)
Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art. 7 din
Legea nr.128/2013
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 Monitorul Oficial, Partea I
privind implementarea principiului egalităţii de nr. 248 din 30 aprilie 2013
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte
accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri
şi servicii
(PL – x 66/2013)
Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni
(PL – x 117/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare

Legea nr.176/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.189 /2013
la Monitorul Oficial

(PL – x 123/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi al Camerei Deputaţilor
completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. pentru exercitarea dreptului
94/1999 privind participarea României la asupra constituţionalităţii
legii
procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor
din 26 iunie 2013
Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului
Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului
în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe
cale amiabilă
(PL – x 183/2013)

24

E. Domeniul industrie şi servicii :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.9/2013
Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
nr.121 din 5 martie 2013
completarea unor acte normative
(PL – x 212/2009)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 35/2013
Guvernului
nr.12/2012
pentru
modificarea Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 nr.131 din 12 martie 2013
privind regimul de control al operaţiunilor cu
produse cu dublă utilizare
(PL – x 257/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.10/2013
nr.19/2011
pentru
modificarea
Ordonanţei Monitorul Oficial, Partea I
nr.121 din 5 martie 2013
Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
(PL – x 629/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.13/2013
nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa Monitorul Oficial, Partea I
de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind nr.127 din 8 martie 2013
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale
(PL – x 646/2011)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.17/2013
Guvernului
nr.31/2011
privind
interzicerea Monitorul Oficial, Partea I
achiziţionării de la persoane fizice a metalelor nr.122 din 5 martie 2013
feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate
în activitatea feroviară
(PL – x 356/2011)
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr.69/2013
României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite Monitorul Oficial, Partea I
privind serviciile aeriene între şi dincolo de nr.200 din 9 aprilie 2013
teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie
2011
(PL – x 442/2012)
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7.

8.

9.

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Legea nr.51/2013
Guvernului
nr.82/2000
privind
autorizarea Monitorul Oficial, Partea I
operatorilor economici care desfăşoară activităţi de nr.146 din 19 martie 2013
reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de
reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de
dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
(PL – x 341/2012)
Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi
depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de
Marcare ce activează în domeniul metalelor
preţioase
(PL – x 397/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea unor
măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi
de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la
Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

Legea nr.46/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.154 din 22 martie 2013

Legea nr.77/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.204 din 10 aprilie 2013

(PL – x 54/2012)
Legea nr.78/2013
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor Monitorul Oficial, Partea I
măsuri privind finanţarea regiilor autonome nr.204 din 10 aprilie 2013
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
(PL – x 565/2011)
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.89/2013
nr.18/2012
privind
modificarea
Ordonanţei Monitorul Oficial, Partea I
Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri nr.197 din 8 aprilie 2013
în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de
România prin aderarea la Convenţia internaţională
EUROCONTROL privind cooperarea pentru
securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul
multilateral privind tarifele de rută aeriană
(PL – x 388/2012)
Legea nr.103/2013
12. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2012 pentru modificarea şi completarea Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţei
Guvernului
nr.42/1997
privind nr.211 din 15 aprilie 2013
transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
(PL – x 389/2012)
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13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.9/2012
privind
asigurarea
proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele
maritime
(PL – x 242/2012)
14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.65/2012 privind aprobarea unor
măsuri pentru constituirea stocurilor minime de
siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul
2012
(PL – x 32/2013)
15. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii
din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a
cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea
naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.
- Călători” - S.A
(PL – x 34/2013)
16. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii
din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor
cantităţi de combustibili pentru operatori economici
producători de energie electrică pentru Sistemul
electroenergetic naţional şi de energie termică,
precum şi/sau energie termică pentru populaţie,
precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011
pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub
formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili
pentru unii operatori economici

Legea nr.97/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.213 din 15 aprilie 2013
Legea nr.92/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.213 din 15 aprilie 2013

Legea nr.91/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.213 din 15 aprilie 2013

Legea nr.106/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.230 din 22 aprilie 2013

(PL – x57/2013)
Legea nr.130/2013
17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea art. 5 Monitorul Oficial, Partea I
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 36/2006 nr.250 din 30 aprilie 2013
privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică a
populaţiei
(PL – x 30/2013)
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18. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic
(PL – x 394/2011)
19. 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

Legea nr.119/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.241 din 26 aprilie 2013
Legea nr.136/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.248 din 30 aprilie 2013

(PL – x 623/2011)
Legea nr.162/2013
20. Lege privind formalităţile de raportare aplicabile
Monitorul
Oficial, Partea I
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile
nr.280 din 17 mai 2013
româneşti
(PL – x 42/2013)
Legea nr.169/2013
21. Lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările
la Monitorul Oficial
de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
(PL – x 140/2013)
22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul
cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor
de vânzare
(PL – x 323/2012)
23. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a
deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Legea nr.197/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.210/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x 390/2012)
24. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea al Camerei Deputaţilor
valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
transport public judeţean
legii
din 26 iunie 2013
(PL – x 157/2013)
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25.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în al Camerei Deputaţilor
domeniul instrumentelor structurale care privesc pentru exercitarea dreptulu
beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe asupra constituţionalităţii
legii
nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare
din 26 iunie 2013
în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

(PL – x 225/2013)
26. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în al Camerei Deputaţilor
domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
publice
legii
din 26 iunie 2013
(PL – x 225/2009)
27. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi al Camerei Deputaţilor
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru exercitarea dreptulu
nr. 18/2009 privind creşterea performanţei asupra constituţionalităţii
legii
energetice a blocurilor de locuinţe
din 26 iunie 2013
(PL – x 63/2013)
28. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. depusă la Secretarul general
6/2012 pentru modificarea şi completarea al Camerei Deputaţilor
Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind pentru exercitarea dreptulu
certificarea
încadrării
vehiculelor
rutiere asupra constituţionalităţii
legii
înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa
din 26 iunie 2013
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria
de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia
tehnică periodică
(PL – x164/2012)
29. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi al Camerei Deputaţilor
certificarea produselor şi materialelor de exploatare pentru exercitarea dreptulu
utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de asupra constituţionalităţii
legii
introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora
din 26 iunie 2013
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
(PL – x690/2010)
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F. Domeniul administraţie publică:
1.

2.

3.

4.

5.

Lege pentru ratificarea Protocolului privind
Legea nr.76/2013
managementul durabil al pădurilor, adoptat la Monitorul Oficial Partea I
Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la nr.202 din 9 aprilie 2013
27 mai 2011, la Convenţia cadru privind
dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev
la 22 mai 2013
(PL – x451/2012)
Lege pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind
Legea nr.48/2013
vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a Monitorul Oficial Partea I
statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, nr.149 din 20 martie 2013
destinate sediilor partidelor politice
(PL – x393/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismului

Legea nr.190/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x187/2011)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.71/2013
Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor Monitorul Oficial Partea I
măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei nr.171 din 29 martie 2013
publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative
(PL – x52/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.88/2013
Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii Monitorul Oficial Partea I
nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a nr.197 din 8 aprilie 2013
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, precum şi unele
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a
alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din
anul 2012
(PL – x463/2012)
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6.

7.

8.

9.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.81/2013
Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii Monitorul Oficial Partea I
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor nr.199 din 9 aprilie 2013
de construcţii
(PL – x761/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.80/2013
Guvernului
nr.74/2012
pentru
modificarea Monitorul Oficial Partea I
alineatului (2) al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a nr.199 din 9 aprilie 2013
Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru
sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea
blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul
Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14
septembrie 2007
(PL – x65/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.9/2012 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 – x413/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2012 privind modificarea şi
completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

(PL – x33/2013)
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Legea nr.102/2013
Monitorul Oficial Partea I
nr.211 din 15 aprilie 2013

Legea nr.96/2013
Monitorul Oficial Partea I
nr.213 din 15 aprilie 2013

Legea nr.195/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x55/2013)
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11.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.121/2013
Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 Monitorul Oficial Partea I
din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei nr.264 din 29 aprilie 2013
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

(PL – x64/2013)
Legea nr.114/2013
12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a Monitorul Oficial Partea I
nr.243 din 26 aprilie 2013
dioxidului de carbon
(PL – x568/2011)
Legea nr.131/2013
13. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
3
Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(1 ) Monitorul Oficial Partea I
al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea nr.248 din 30 aprilie 2013
teritoriului şi urbanismul
14.

(PL – x36/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
Legea nr.151/2013
9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la Monitorul Oficial Partea I
art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr.254 din 8 mai 2013
7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul

(PL – x98/2013)
15. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
Legea nr.152/2013
5
10/2013 pentru modificarea art.11 din Ordonanţa Monitorul Oficial Partea I
nr.254 din 8 mai 2013
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 – x99/2013)
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16.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
Legea nr.146/2013
153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii Monitorul Oficial Partea I
nr.255 din 8 mai 2013
arhitectural–ambientale a clădirilor

(PL – x304/2012)
17. Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor
de publicitate
(Reexaminată
ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 26/2012)
18.

19.

(PL – x181/2011)
Propunerea legislativă pentru schimbarea denumirii
satului Brazii comuna Răduleşti, judeţul Ialomiţa,
în satul Răduleşti
(Pl – x100/2013)
Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României
cu modificările şi completările ulterioare

(Pl – x101/2013)
20. Propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I-a nr. 123 din 20
februarie 2007
(Pl – x106/2013)
21. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă
(PL – x441/2012)
22. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)

Legea nr.181/2013
la Monitorul Oficial

la Senat
din 5 iunie 2013
la Senat
din 5 iunie 2013

la Senat
din 5 iunie 2013

Legea nr.213/2013
la Monitorul Oficial
Legea nr.190/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x187/2011)

33

23.

24.

25.

26.

27.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului
locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi
pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a
statului, aflate în administrarea Regiei Autonome
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“
(PL – x145/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001
privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în
Construcţii – I.S.C.
(PL – x156/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 72/2009 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 – x468/2009)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 143/2008 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 – x117/2009)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind evidenţa
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor
români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului
Economic European rezidenţi în România

la promulgare
din 27 iunie 2013

la promulgare
din 27 iunie 2013

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 201
depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 201

(PL – x62/2013)
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G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.3/2013
Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi Monitorul Oficial,Partea I
completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul nr.93 din 14 februarie 2013
unitar de pensii publice
(PL – x5/2013)
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.25/2013
Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea şi Monitorul Oficial Partea I
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2008 nr.123 din 6 martie 2013
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2008 personalului din învăţământ
(PL – x199/2009)
Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
(PL – x715/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea
nr.211/2012
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

Legea nr.37/2013
Monitorul Oficial,Partea I
nr.131 din 12 martie 2013
Legea nr.112/2013
Monitorul Oficial Partea I
nr.231 din 22 aprilie 2013

(PL – x78/2013)
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Legea nr.167/2013
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea Monitorul Oficial,Partea I
nr.318 din 3 iunie 2013
profesională a adulţilor
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
(PL – x75/2011)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Legea nr.179/2013
La Monitorul Oficial

(PL – x94/2013)
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Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor
Legea nr.211 /2013
la Monitorul Oficial
care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost
persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri
(PL – x150/2013)
8. Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
Economic şi Social
pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
legii
(PL – x201/2013)
din 26 iunie 2013
9. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. depusă la Secretarul general
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj al Camerei Deputaţilor
şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru pentru exercitarea dreptulu
modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi asupra constituţionalităţii
legii
combaterea marginalizării sociale
din 26 iunie 2013
(PL – x79/2013)
în reexaminare
10. Lege privind personalul Curţii Constituţionale
la Senat
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
din 26 iunie 2013
(Se comunică respingerea legii)
7.

(PL – x264/2007)
Legea nr.82/2013
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.29/2012
privind
prorogarea Monitorul Oficial, Partea I
termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de nr.199 din 9 aprilie 2013
urgenţă a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea
Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
(PL. – x456/2012
H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei:
1.

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr.30/2013
nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Monitorul Oficial, Partea I
Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor nr. 125 din 7 martie 2013
comerciale prin mijloace electronice
(PL – x 385/2012)
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2.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale

Legea nr.187/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x 116/2013)
I. Domeniul sănătate şi familie:
1.

2.

3.

4.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1
din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, precum şi a art.8 din Legea nr.339/2005
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope
(PL – x 45/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.18/2011 privind modificarea şi
completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii
farmaciei nr.266/2008
(PL – x196/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii,
a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul
programelor privind combaterea HIV/SIDA şi
tuberculozei în România, implementate de fundaţia
Romanian Angel Appeal
(PL – x 34/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.91/2011
privind
desemnarea
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca
operator medical al unui elicopter aflat în
administrarea Ministerului Administraţiei şi
Internelor şi aprobarea modului de operare,
funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă
acordate cu acest elicopter

Legea nr. 23/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.126 din 7 martie 2013

Legea nr.19/2013
Monitorul Oficial Partea I
nr.125 din 7 martie 2013

Legea nr. 8/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.121 din 5 martie 2013

Legea nr.24/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.123 din 6 martie 2013

(PL – x 768/2011)
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5.

6.

7.

8.

9.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane
şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în
vederea transplantului
(PL – x 263/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
(PL – x 68/2011)

Legea nr.47/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.145 din 19 martie 2013

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.56/2013
Guvernului
nr.6/2012
pentru
completarea Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţei
Guvernului
nr.18/2009
privind nr.144 din 19 martie 2013
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
(PL – x 240/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.133/2013
Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
nr.263 din 10 mai 2013
126/2003 privind operarea, funcţionarea şi
finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu
elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi
repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic
Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Târgu Mureş
(PL – x 59/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.144/2013
Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 Monitorul Oficial, Partea I
nr.254 din 8 mai 2013
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii

(PL – x 86/2013)
Legea nr.161/2013
10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
12/2011 privind preluarea personalului calificat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.280 din 17 mai 2013
domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor
medicale şi a sistemelor de management de la
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de
Dispozitive Medicale Certificare
(PL – x 677/2011)
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11. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
(PL – x 617/2011)
12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea
Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice
centralizată
(PL – x 77/2013)
13. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea
reîncadrării personalului de specialitate medicosanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile
sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de
bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
(PL – x 16/2013)
14. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind
verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi
de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din
subordinea acestuia
(PL – x 669/2011)
15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(PL – x 699/2010)
16. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
(PL – x 680/2009)
17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor
instituţii şi activităţi în acest domeniu

Legea nr.180/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr. 184/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.178/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.181/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.194/2013
la Monitorul Oficial
Legea nr.208/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr.191/2013
la Monitorul Oficial

(PL – x 157/2011)
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Legea nr.200/2013
18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii
la Monitorul Oficial
nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate
de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor
cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de
sănătate mintală asociate
(PL – x 213/2012)
19. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptulu
normative din domeniul sănătăţii
asupra constituţionalităţii
legii
(PL – x 102/2013)
din 26 iunie 2013
J. Domeniul agricultură şi mediu înconjurător:
1.

2.

3.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.14/2013
Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la Monitorul Oficial, Partea I
plata taxelor şi a celorlalte obligaţii prevăzute de nr.127 din 8 martie 2013
Legea fondului funciar nr.18/1991 şi de Legea
nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile
necesare realizării, extinderii şi supraînălţării
depozitelor de zgură şi cenuşă aferente activităţilor
nucleare desfăşurate de către societăţi sau regii
autonome ce au ca obiect principal de activitate
producerea apei grele
(PL. –x 570/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.36/2013
Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea unor acte normative privind garantarea nr.131 din 12 martie 2013
în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
(PL. –x 410/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.63/2013
Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului Monitorul Oficial, Partea I
instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a nr.158 din 25 martie 2013
pesticidelor pe teritoriul României
(PL. –x 459/2012)
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4.

5.

6.

7.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.60/2013
Guvernului
nr.52/2012
pentru
modificarea Monitorul Oficial, Partea I
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea nr.158 din 25 martie 2013
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor
baze sportive din spaţiul rural
(PL. –x 466/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.70/2013
Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr.178 din 1 aprilie 2013
195/2005 privind protecţia mediului
(PL – x909/2007)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.86/2013
Guvernului
nr.57/2012
privind
prorogarea Monitorul Oficial, Partea I
termenului prevăzut la art. II alin.(1) din Legea nr.201 din 9 aprilie 2013
nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.283/2010 privind camerele pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
(PL – x27/2013)
Lege pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole
Legea nr.95/2013
nr. 566/2004
Monitorul Oficial, Partea I
(PL – x148/2012) nr.213 din 15 aprilie 2013

Legea nr.110/2013
8. Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional
Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi Monitorul Oficial, Partea I
repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 nr.236 din 24 aprilie 2013
octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie
2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New
York, la Protocolul de la Cartagena privind
biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie
2000, la Convenţia privind diversitatea biologică
(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
(PL – x13/2013)
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9.

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.85/2013
Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art. III Monitorul Oficial, Partea I
alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a nr.201 din 9 aprilie 2013
Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii
nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu-Şişeşti”
(Reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr.1597/2011)

(PL – x652/2008)
10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor
acte normative din domeniul protecţiei mediului şi
pădurilor
(PL – x28/2013)
11. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 66/2012 privind prorogarea
termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) şi (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea
sistemului temporar de sprijinire a derulării
afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de
consum, precum şi pentru modificarea unor acte
normative
(PL – x68/2013)
12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 100/2011 privind darea în
administrarea
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru
Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în
proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia
Naţională „Apele Române
13.

(PL – x40/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.22/2013
pentru
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011
privind unele măsuri de organizare a activităţii de
îmbunătăţiri funciare
(PL – x146/2013)

Legea nr.117/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.240 din 25 aprilie 2013
Legea nr. 129/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.250 din 30 aprilie 2013

Legea nr.188/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr. 203/2013
la Monitorul Oficial
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.205/2013
la Monitorul Oficial
Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei
pentru mediul marin
(PL – x126/2013)
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de al Camerei Deputaţilor
mediu cu referire la prevenirea şi repararea pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
prejudiciului asupra mediului
legii
(PL – x191/2013)
din 26 iunie 2013
Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă depusă la Secretarul general
totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al al Camerei Deputaţilor
statului, din administrarea Regiei Naţionale a pentru exercitarea dreptulu
Pădurilor - ROMSILVA în administrarea asupra constituţionalităţii
legii
Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi
din 26 iunie 2013
Investiţii Străine, în vederea realizării de către
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A. a obiectivului de
interes naţional „Autostrada Timişoara – Lugoj”
(PL – x412/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. depusă la Secretarul general
3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare al Camerei Deputaţilor
în domeniul programelor multianuale prioritare de pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
mediu şi gospodărire a apelor
legii
(PL – x95/2013)
din 26 iunie 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi al Camerei Deputaţilor
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. pentru exercitarea dreptulu
195/2005 privind protecţia mediului
asupra constituţionalităţii
(PL – x176/2009)
legii
din 26 iunie 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor al Camerei Deputaţilor
măsuri destinate dezvoltării economico – sociale a pentru exercitarea dreptulu
asupra constituţionalităţii
zonei „Delta Dunării”
legii
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
din 26 iunie 2013
(PL – x156/2011)
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K. Domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 20/2013
Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea şi Monitorul Oficial, Partea I
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125 din 7 martie 2013
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
(PL.–x 220/2010)
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
Legea nr. 22/2013
nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar Monitorul Oficial, Partea I
căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia nr.123 din 6 martie 2013
cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării
recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la
datele dactiloscopice
(PL.–x 414/2012)
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr. 57/2013
României şi Guvernul Republicii Moldova privind Monitorul Oficial, Partea I
regimul juridic al mormintelor de război româneşti nr.165 din 27 martie 2013
situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la
Iaşi la 3 martie 2012
(PL. – x472/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 66/2013
Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei Monitorul Oficial, Partea I
contribuţii suplimentare a României la nivelul nr.183 din 2 aprilie 2013
Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie
(PL. – x471/2012)
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr. 75/2013
României şi Guvernul Republicii Moldova privind Monitorul Oficial, Partea I
cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, nr.200 din 9 aprilie 2013
la 20 aprilie 2012
(PL. – x469/2012)
Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru
Legea nr. 73/2013
protecţia obiectivelor militare care fac parte din Monitorul Oficial, Partea I
nr.183 din 2 aprilie 2013
Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice
(PL. – x443/2012)
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7.

8.

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr. 58/2013
României şi Guvernul Republicii Slovenia privind Monitorul Oficial, Partea I
mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 nr.165 din 27 martie 2013
iunie 2011
(PL. – x444/2012)
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
Legea nr. 65/2013
României şi Guvernul Republicii Moldova privind Monitorul Oficial, Partea I
cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii nr.200 din 9 aprilie 2013
dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012

(PL. – x449/2012)
Lege pentru ratificarea Acordului între Statele
9. Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul
Consiliului,
privind
protecţia
informaţiilor
schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la
Bruxelles la 25 mai 2011
(PL. – x450/2012)
10. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/1999 privind regimul de control al
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu
produse militare
(PL. – x26/2013)
pentru
modificarea
şi
completarea
11. Lege
Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
(Reexaminată la cererea Preşedintelui României)
(PL. – x130/2012)
12. Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr.
10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei
cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
13.

(PL. – x127/2013)
Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul
pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională
(PL. – x164/2013)

Legea nr.64/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.163 din 26 martie 2013

Legea nr.104/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.222 din 18 aprilie 2013

Legea nr.171/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.320 din 3 iunie 2013
Legea nr.201/2013
la Monitorul Oficial

la promulgare
din 27 iunie 2013
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14. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr.62/2013 pentru modificarea şi al Camerei Deputaţilor
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru exercitarea dreptului
nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru asupra constituţionalităţii
legii
eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862
din 26 iunie 2013
MHz, 1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz si
2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor
măsuri în domeniul financiar-bugetar
(PL. – x240/2013)
15. Lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale depusă la Secretarul general
aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie al Camerei Deputaţilor
iniţială a Concepţiei de realizare graduală a pentru exercitarea dreptului
capabilităţii de apărare aeriană în cadrul asupra constituţionalităţii
legii
programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”
din 26 iunie 2013
(PL. – x241/2013)
L. Domeniul politică externă:
1.

2.

Lege pentru ratificarea Acordului privind
Legea nr.111/2013
RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în domeniul Monitorul Oficial, Partea I
Securităţii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi nr.236 din 24 aprilie 2013
semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb
(PL. – x12/2013)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Legea nr. 175/2013
la Monitorul Oficial

(PL. – x 113/2013)
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M. Domeniul economic:
1.

2.

3.

4.

5.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 7/2013
Guvernului nr.30/2012 privind transmiterea Monitorul Oficial, Partea I
dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute nr.121 din 5 martie 2013
de stat la Societatea Comercială „Rompetrol
Rafinare” - S.A. către Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi
transferul Societăţii Comerciale „Sanevit 2003” S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele
statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
(PL. – x 380/2012)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 32/2013
Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Monitorul Oficial, Partea I
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a nr.125 din 7 martie 2013
creanţelor administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent,
la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi
(PL. – x 379/2012)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.46/2011 pentru modificarea şi
completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate,
întreprinderile
individuale
şi
întreprinderile familiale
(PL. – x 414/2011)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.45/2012 pentru completarea art.1 al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2001
privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului
şi Privatizării în Industrie
(PL. – x 462/2011)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.93/2012
privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de
Supraveghere Financiară
(PL. – x 10/2013)

Legea nr.40/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.129 din 11 martie 2013

Legea nr.39/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.131 din 12 martie 2013

Legea nr.113/2013
Monitorul Oficial, Partea I
nr.234 din 23 aprilie 2013
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6.

7.

8.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr.79/2013
Guvernului nr.54/2012 privind preluarea de către Monitorul Oficial, Partea I
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a nr.204 din 10 aprilie 2013
creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA
S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală prin organul fiscal
competent
(PL. – x 18/2013)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 135/2013
Guvernului
nr.95/2012
pentru
prorogarea Monitorul Oficial, Partea I
termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art. 6 din nr.248 din 30 aprilie 2013
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005
privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea
privatizării societăţilor comerciale filiale de
distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica
Moldova”–S.A. şi „Electrica Oltenia”–S.A.
(PL. – x 83/2013)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Legea nr. 113/2013
Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, Monitorul Oficial, Partea I
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de nr.234 din 23 aprilie 2013
Supraveghere Financiară
(Reexaminat la cererea Preşedintelui României)

(PL. – x 10/2013)
Legea nr. 166/2013
9. Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind Monitorul Oficial, Partea I
nr.306 din 28 mai 2013
constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru
exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste
fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi
Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28
februarie 2013
(PL. – x 135/2013)
la promulgare
10. Lege privind aprobarea Memorandumului de
înţelegere încheiat între statul român şi The
din 30 mai 2013
Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15
februarie 2013
(PL. – x 141/2013)
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11. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind
stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Bancare prin
comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
(PL. – x 138/2013)
12. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/2012 privind unele măsuri pentru derularea
exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni conform
prevederilor contractului de privatizare privind
achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea
Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” – S.A.
(PL. – x 40/2013)
13. Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi
comerciale
(PL. – x 29/2013)
14. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar al Spaţiului
Economic European 2009-2014 şi Mecanismului
financiar norvegian 2009-2014

Legea nr.192/2013
la Monitorul Oficial

Legea nr. 199/2013
la Monitorul Oficial

la promulgare
din 27 iunie 2013

la promulgare
din 27 iunie 2013

(PL. – x 137/2013)
15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de depusă la Secretarul general
urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele al Camerei Deputaţilor
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
acte normative
legii
(PL. – x 196/2013)
din 26 iunie 2013
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16.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a depusă la Secretarul general
Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional al Camerei Deputaţilor
pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea pentru exercitarea dreptului
asistenţei financiare acordate României prin asupra constituţionalităţii
legii
Mecanismul financiar al Spaţiului Economic
din 26 iunie 2013
European şi prin Mecanismul financiar norvegian
pe perioada de programare 2009 – 2014

(PL. – x 31/2013)
17. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2007 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 821/2007)
18. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren şi inundaţiilor

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013

depusă la Secretarul general
al Camerei Deputaţilor
pentru exercitarea dreptului
asupra constituţionalităţii
legii
din 26 iunie 2013
(PL. – x 579/2010)
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IV. CENTRALIZATOR
AL PROIECTELOR DE LEGI/PROPUNERILOR LEGISLATIVE
ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
(pe domenii de reglementare)

Domeniul de reglementare

Nr. proiectelor de
legi/propunerilor
legislative

A. Domeniul buget-finanţe

45

B. Domeniul juridic

36

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

22

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

6

E. Domeniul industrie şi servicii

29

F. Domeniul administraţie publică

27

G. Domeniul muncă, protecţie socială, sindicate

11

H. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei

2

I.

Domeniul sănătate şi familie

19

J.

Domeniul agriculură şi mediul înconjurător

19

K. Domeniul apărare , ordine publică şi siguranţă
naţională
L. Domeniul politică externă
M. Domeniul economic
TOTAL

15
2
17
250
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V. HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

H.C.D. nr.1/22-01-2013
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2013
H.C.D. nr.2/04-02-2013
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi
chestorilor Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.3/12-02-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.4/12-02-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 44/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
Comisiei de validare a mandatelor de deputat
H.C.D. nr.5/26-02-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.6/19-03-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.7/26-03-2013
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională
H.C.D. nr.8/03-04-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.9/09-04-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.10/16-04-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

H.C.D. nr.11/23-04-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.12/07-05-2013
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
H.C.D. nr.13/08-05-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.14/14-05-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.15/21-05-2013
HOTĂRÂRE privind demisia unui secretar al Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.16/21-05-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.17/21-05-2013
HOTĂRÂRE privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.18/29-05-2013
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării unui mandat de deputat
H.C.D. nr.19/5-06-2013
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
H.C.D. nr.20/5-06-2013
HOTĂRÂRE privind vacantarea unui loc de deputat
H.C.D. nr.21/18-06-2013
HOTĂRÂRE privind Structura organizatorică a Serviciilor Camerei
Deputaţilor
H.C.D. nr.22/26-06-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
H.C.D. nr.23/26-06-2013
HOTĂRÂRE pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei
Deputaţilor
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VI. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

H.P. nr.1/22-01-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea
Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei
nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
H.P. nr.2/22-01-2013
HOTĂRÂRE privind numirea în funcţie a preşedintelui Consiliului
Naţional al Audiovizualului
H.P. nr.3/22-01-2013
HOTĂRÂRE pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului
H.P. nr.4/05-02-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi
funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
H.P. nr.5/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană Dimensiunea Parlamentară
H.P. nr.6/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa
H.P. nr.7/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării
Economice a Mării Negre
H.P. nr.8/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
H.P. nr.9/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind constituirea Delegaţiei permanente a
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
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10. H.P. nr.10/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru
Mediterana
11. H.P. nr.11/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
12. H.P. nr.12/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei
13. H.P. nr.13/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind constituirea grupurilor parlamentare de
prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos
(Olanda)
14. H.P. nr.14/07-02-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr. 49/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei
comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului
Român de Informaţii
15. H.P. nr.15/07-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare
16. H.P. nr.16/13-02-2013
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru titular al Consiliului
Naţional al Audiovizualului
17. H.P. nr.17/13-02-2013
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de
revizuire a Constituţiei României
18. H.P. nr.18/13-02-2013
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative
privind legile electorale
19. H.P. nr.19/13-02-2013
HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a
Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
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20. H.P. nr.20/13-02-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare
21. H.P. nr.21/13-02-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Cooperării Economice a Mării Negre
22. H.P. nr.22/13-02-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea
Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor
parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi
Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
23. H.P. nr.23/13-02-2013
HOTĂRÂRE privind constituirea unor grupuri parlamentare de
prietenie
24. H.P. nr.24/25-02-2013
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii
legislative de revizuire a Constituţiei României
25. H.P. nr.25/25-02-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare
de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de
Jos (Olanda)
26. H.P. nr.26/25-02-2013
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei
comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova
27. H.P. nr.27/25-02-2013
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale
la care participă Parlamentul României
28. H.P. nr.28/25-02-2013
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Colegiului director al
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
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29. H.P. nr.29/25-02-2013
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general al Agenţiei
Naţionale de Presă AGERPRES
30. H.P. nr.30/05-03-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare
31. H.P. nr.31/05-03-2013
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul
României şi Parlamentul Republicii Moldova
32. H.P. nr.32/05-03-2013
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană Dimensiunea Parlamentară
33. H.P. nr.33/05-03-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei
34. H.P. nr.34/17-04-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor
legislative privind legile electorale
35. H.P. nr.35/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii
legislative de revizuire a Constituţiei României
36. H.P. nr.36/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
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37. H.P. nr.37/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul
României şi Parlamentul Republicii Moldova
38. H.P. nr.38/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Francofoniei
39. H.P. nr.39/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
40. H.P. nr.40/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 10/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Uniunii pentru Mediterana
41. H.P. nr.41/17-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare
de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de
Jos (Olanda)
42. H.P. nr.42/24-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare
de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de
Jos (Olanda)
43. H.P. nr.43/24-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare
de prietenie
44. H.P. nr.44/24-04-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei
speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii
Externe
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45. H.P. nr.45/24-04-2013
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară
46. H.P. nr.46/18-06-2013
HOTĂRÂRE privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii
parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est
(SEECP)
47. H.P. nr.47/18-06-2013
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul
Schengen
48. H.P. nr.48/18-06-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr.8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Francofoniei
49. H.P. nr.49/18-06-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
nr.17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de
revizuire a Constituţiei României
50. H.P. nr.50/18-06-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr.23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare
de prietenie
51. H.P. nr.51/18-06-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr.5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central - Europeană
Dimensiunea Parlamentară
52. H.P. nr.52/18-06-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr.6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
53. H.P. nr.53/18-06-2013
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului
României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a
Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
NATO
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54. H.P. nr.54/18-06-2013
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară
55. H.P. nr.55/26-06-2013
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
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VII. STADIUL PROIECTELOR DE LEGI CUPRINSE ÎN
PROGRAMUL LEGISLATIV PRIORITAR AL GUVERNULUI

În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat şi aprobat Lista
priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care
cuprinde 123 de proiecte de legi.
Dintre acestea, 74 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)
- proiecte de lege aflate pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor:
- proiecte de lege aflate în dezbatere la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor:
- proiecte de lege aflate în dezbatere la Senat:
- proiecte de lege adoptate de ambele Camere ale Parlamentului, aflate în termenul
pt. exercitarea dreptului de contestare la Curtea Constituţională:
- legi trimise la promulgare:
- legi promulgate:

TOTAL: 74
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ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013

I. PROIECTE DE LEGE AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Nr.
Crt.

1

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului.

Prima Cameră sesizată
(stadiul)

Camera decizională (stadiul)

Raport depus pe:
26.06.2013

Senat
Adoptat pe 10.06.2013

Camera Deputaţilor
PLx 215/ 17.06.2013

(raport de adoptare cu
amendamente admise
şi respinse)
26.06.2013

2

3

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.500/2002 privind finanţele publice.

Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru modificarea şi completarea unor acte
normative care cuprind dispoziţii procesual
penale.

Senat
Adoptat pe 08.04.2013

Senat
Adoptat pe 22.04.2013

Camera Deputaţilor
PLx 112/ 15.04.2013

Camera Deputaţilor
PLx 131/ 07.05.2013

(raport de adoptare cu
amendamente admise
şi respinse)
27.06.2013
(raport suplimentar de
adoptare cu
amendamente)
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II. PROIECTE DE LEGE AFLATE ÎN DEZBATERE LA COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
1) la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
Crt.

1

2

3

4

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa
unităţilor administrativ - teritoriale.
- Raport comun cu Comisia pentru administraţie
publică şi Comisia juridică

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

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Senat
Respins pe 04.10.2010

Senat
Adoptat pe 14.10.2010

Senat
Adoptat pe 21.05.2012

Senat
Adoptat pe 18.09.2012

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 540/ 13.10.2010
Termen: 22.11.2010

Comisia pt. adm.
a întocmit raport
preliminar;
Comisia pt. buget
şi Comisia
juridică continuă
dezbaterile

Camera Deputaţilor
PLx 592/ 25.10.2010
Termen: 22.11.2010
Camera Deputaţilor
PLx 159/ 29.05.2012
Termen: 20.06.2012

Camera Deputaţilor
PLx 326/24.09.2012
Termen: 01.10.2012

a fost întocmit
raport preliminar
şi transmis
Comisiei juridice
se aşteaptă
amendamente de
la Guvern şi se va
dezbate împreună
cu PLx 326/2012
se aşteaptă
amendamente de
la Guvern şi se va
dezbate împreună
cu PLx 159/2012
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Nr.
Crt.

5

6

7

8

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004
privind piaţa de capital.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative şi reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale.
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul
2013, prorogarea unor termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
- Raport comun cu Comisia pentru muncă
Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
- Raport comun cu Comisia pentru muncă şi
Comisia juridică

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 458/12.11.2012

Adoptat pe 30.10.2012

Senat
Adoptat pe 18.02.2012

Senat
Adoptat pe 11.03.2013

Senat
Adoptat pe 25.03.2013

Observaţii

Termen: 29.11.2012
Camera Deputaţilor
PLx 58/ 25.02.2013
Termen: 12.03.2013
Camera Deputaţilor
PLx 85/ 18.03.2013
Termen: 02.04.2013

Camera Deputaţilor
PLx 105/ 02.04.2013
Termen: 18.04.2013
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2) la Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt

1

2

3

Titlul proiectului de lege
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
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate,
întreprinderile
individuale
şi
întreprinderile familiale.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea
tichetelor de vacanţă.
- Raport comun cu Comisia pentru muncă

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Senat
Adoptat pe 04.06.2008

Senat
Adoptat pe 25.03.2009

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 718/ 29.10.2007
Termen: 27.11.2007
Camera Deputaţilor
PLx 377/ 17.06.2008
Termen: 05.09.2008
Camera Deputaţilor
PLx 214/ 30.03.2009
Termen: 28.04.2009

3) la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr.
Crt.

1

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 468/ 12.11.2012

Respins pe 30.10.2012

Observaţii

Termen: 29.11.2012
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4) la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
Nr.
Crt.

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Camera Deputaţilor
1

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor
naţionale din România.

Senat

PLx 502/ 26.10.2005

Respins pe 24.10.2005

Retrimis pe 18.09.2012 pt.
raport suplimentar
Termen: 25.09.2012

5) la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
Nr.
Crt.

Titlul proiectului de lege

1

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa
unităţilor administrativ - teritoriale.
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia
juridică

2

Proiect de lege privind emisiile industriale.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Senat
Respins pe 04.10.2010

Senat
Adoptat pe 17.06.2013

Camera decizională
(stadiul)

Camera Deputaţilor
PLx 540/ 13.10.2010
Termen: 22.11.2010

Observaţii
Comisia pt. adm. a
întocmit raport
preliminar;
Comisia pt. buget
şi Comisia juridică
continuă
dezbaterile

Camera Deputaţilor
PLx 237/ 25.06.2013
Termen: 10.09.2013
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6) la Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
Crt.

1

2

3

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 214/ 30.03.2009

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea
tichetelor de vacanţă.
- Raport comun cu Comisia pentru industrii

Adoptat pe 25.03.2009

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul
2013, prorogarea unor termene din acte normative,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
- Raport comun cu Comisia pentru buget
Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia
juridică

Senat
Adoptat pe 11.03.2013

Senat
Adoptat pe 25.03.2013

Termen: 28.04.2009
Camera Deputaţilor
PLx 85/ 18.03.2013
Termen: 02.04.2013

Observaţii
Raport preliminar
depus la Comisia
pt. industrii pe
data de
12.05.2009
Raport preliminar
predat Comisiei
pt. buget

Camera Deputaţilor
PLx 105/ 02.04.2013
Termen: 18.04.2013

7) la Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.
Crt.

1

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 468/ 12.11.2012

Respins pe 30.10.2012

Observaţii

Termen: 29.11.2012
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8) la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Nr.
Crt.

1

2

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau
cu frecvenţă redusă de a continua studiile la
programe de studii de licenţă autorizate să
funcţioneze provizoriu sau acreditate.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea
Legii învăţământului nr.84/1995.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Senat
Adoptat pe 25.11.2009

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 620/ 14.12.2009
Retrimis pe 23.02.2010 pt.
raport suplimentar
Termen: 02.03.2010

Camera Deputaţilor
PLx 588/ 25.10.2010
Retrimis pe 19.02.2013 pt. raport
suplimentar
Termen: 05.03.2013

Senat
Adoptat pe 18.09.2012

9) la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Nr.
Crt.

1

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii monumentelor de for public nr.120/2006.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 775/ 19.12.2011

Adoptat pe 06.12.2011

Termen: 09.02.2012

Observaţii
Ministerul
Culturii a
solicitat
amânarea
dezbaterilor
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10) la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
Crt.

1

Titlul proiectului de lege
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

2

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa
unităţilor administrativ - teritoriale.
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia
pentru administraţie publică

3

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

4

Proiect de lege privind subvenţionarea din fonduri
publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii,
fundaţii şi cultele recunoscute de lege.
- Raport comun cu Comisia pentru buget şi Comisia
pentru muncă

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Senat
Respins pe 04.10.2010

Senat
Adoptat pe 14.10.2010

Senat
Adoptat pe 25.03.2013

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 718/ 29.10.2007
Termen: 27.11.2007

Camera Deputaţilor
PLx 540/ 13.10.2010
Termen: 22.11.2010

Comisia pt. adm.
a întocmit raport
preliminar;
Comisia pt. buget
şi Comisia
juridică continuă
dezbaterile

Camera Deputaţilor
PLx 592/ 25.10.2010
Termen: 22.11.2010
Camera Deputaţilor
PLx 105/ 02.04.2013
Termen: 18.04.2013

Raport
preliminar
predat Comisiei
pt. buget şi
Comisiei pt.
muncă
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III. PROIECTE DE LEGE AFLATE ÎN DEZBATERE LA SENAT
Nr.
Crt.

1

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege – Legea educaţiei naţionale şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Prima Cameră sesizată (stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 156/ 12.04.2010
Adoptat pe 19.05.2010

2

3

4

5

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea
unor acte normative din domeniul educaţiei şi
cercetării.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
Formare Profesională a Adulţilor.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
Proiect de Lege privind statutul personalului de
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru
modificarea unor acte normative în domeniul justitiei.

Camera Deputaţilor
PLx 522/ 04.10.2010
Adoptat pe 02.11.2010
Camera Deputaţilor
PLx 1/ 01.02.2011
Adoptat pe 17.05.2011
Camera Deputaţilor
PLx 521/ 19.09.2011
Adoptat pe 18.10.2011
Camera Deputaţilor
PLx 780/ 22.12.2011
Adoptat pe 27.03.2012

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Senat
trimis pt. raport
suplimentar la Comisia pt.
învăţământ
Senat
trimis pt. raport
suplimentar la Comisia pt.
învăţământ
Senat
pt. raport la Comisia pt.
muncă
Senat
trimis pt. raport
suplimentar la Comisia pt.
învăţământ
Senat
pt. raport la Comisia
juridică şi Comisia pt.
drepturi
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6

7

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării,
precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute
în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Camera Deputaţilor
PLx 237/ 12.06.2012
Adoptat pe 19.06.2012
Camera Deputaţilor
PLx 9/ 05.02.2013
Adoptat pe 05.03.2013

Senat
pt. raport la Comisia pt.
învăţământ
Senat
pt. raport la Comisia pt.
învăţământ

IV. PROIECTE DE LEGE ADOPTATE DE AMBELE CAMERE ALE PARLAMENTULUI, AFLATE ÎN TERMENUL
PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE CONTESTARE LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Nr.
crt

1

2

3

Titlul proiectului de lege
Proiect de lege privind executarea pedepselor, a
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de probaţiune.
Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentelor
aduse la Acordul de garanţie semnat între Statele
membre UE şi Banca Europeană de Investiţii privind
împrumuturile care vor fi acordate de către Banca
Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii
din statele membre ale grupului statelor din Africa,
Caraibe şi Pacific şi din Ţările şi teritoriile de peste
mări.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

La SG din data
de:

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 129/ 07.05.2013

25.06.2013

Adoptat pe 22.04.2013
Senat
Adoptat pe 22.04.2013

Camera Deputaţilor
PLx 118/ 07.05.2013
Adoptat pe 05.06.2013

Adoptat pe 18.06.2013
Camera Deputaţilor
PLx 130/ 07.05.2013
Adoptat pe 18.06.2013

Senat
Adoptat pe 25.06.2013

25.06.2013

-
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Nr.
crt

4

5

6

7

8

9

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul
instituţional pentru coordonarea, implementarea şi
gestionarea asistenţei financiare acordate României
prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic
European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe
perioada de programare 2009-2014.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative privind evidenţa
persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor
români, precum ţi actele de rezidenţă ale cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul
Economic European rezidenţi în România.
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice
a blocurilor de locuinţe.
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru
modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea
marginalizării sociale.
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.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat
Adoptat pe 12.02.2012

Camera Deputaţilor
PLx 31/ 18.02.2013
Adoptat pe 26.06.2013

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 62/ 25.02.2013

Proiect de lege privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.

Adoptat pe 19.02.2012

Senat
Adoptat pe 19.02.2012

Camera Deputaţilor
PLx 63/ 25.02.2013
Adoptat pe 26.06.2013

Adoptat pe 04.03.2013
Senat
Adoptat pe 24.03.2011

Camera Deputaţilor
Adoptat pe 26.06.2013

Senat

Camera Deputaţilor
PLx 128/ 07.05.2013

Adoptat pe 22.04.2013

-

-

Adoptat pe 26.06.2013

Camera Deputaţilor
PLx 79/ 11.03.2013
Adoptat pe 26.06.2013

Senat

La SG din data
de:

-

-

-

-

Adoptat pe 26.06.2013
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Nr.
crt
10

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea
de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului.

Prima Cameră sesizată (stadiul)
Senat
Adoptat pe 03.06.2013

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 191/ 05.06.2013
Adoptat pe 26.06.2013

La SG din data
de:
-

V. LEGI TRIMISE LA PROMULGARE
Nr.
Crt.
1

2

Titlul proiectului de lege
Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei
pentru mediul marin.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
255/2010 privind expropierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de
interes naţional, judeţean şi local.

Prima Cameră sesizată (stadiul)
Senat
Adoptată pe 23.04.2013
Senat
Respinsă pe 11.06.2013

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 126/ 07.05.2013
Adoptată pe 11.06.2013
Camera Deputaţilor
PLx 202/ 11.06.2013

La promulgare
din data de:
22.06.2013

27.06.2013

Adoptată pe 18.06.2013

VI. LEGI PROMULGATE
Nr.
Crt.

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Legea nr.

1

Legea bugetului de stat pe anul 2013.

PLx 2/ 23.01.2013
Adoptată pe 07.02.2013

Legea nr.5/2013

2

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2013.

PLx 3/ 23.01.2013
Adoptată pe 07.02.2013

Legea nr.6/2013
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Nr.
Crt.
3

4

5

6

Titlul proiectului de lege
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte
normative în domeniul serviciilor de plată .
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte
normative.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor
măsuri financiare cu privire la programul naţional de
dezvoltare a infrastructurii.
Lege privind ratificarea primului Memorandum
suplimentar de înţelegere între Uniunea Europeană şi
România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011
şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011 şi a celui de-al
doilea memorandum suplimentar de înţelegere între
Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti
la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012.

7

Lege privind majorarea capitalului deţinut de
România la Banca Europeană de Investiţii.

8

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.52/2012
pentru
modificarea
Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor
baze sportive din spaţiul rural.

9

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru
modificarea unor acte normative în domeniul
comunicaţiilor electronice.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Legea nr.

Senat
Respinsă pe 24.09.2012

Camera Deputaţilor
PLx 377/ 01.10.2012
Adoptată pe 12.02.2013

Legea nr.12/2013

Senat
Adoptată pe 18.09.2012

Senat
Adoptată pe 21.06.2012

Camera Deputaţilor
PLx 407/ 08.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 324/ 24.09.2012
Adoptată pe 12.02.2013

Legea nr.16/2013

Camera Deputaţilor
PLx 272/ 26.06.2012
Adoptată pe 12.02.2013

Legea nr.21/2013

Senat
Adoptată pe 11.02.2013

Legea nr.27/2013

Camera Deputaţilor
PLx 54/ 19.02.2013
Adoptată pe 26.02.2013

Legea nr.43/2013

Adoptată pe 30.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 466/ 12.11.2012
Adoptată pe 26.02.2013

Legea nr.60/2013

Camera Deputaţilor
PLx 323/ 16.05.2011

Senat

Adoptată pe 23.10.2012

Senat
Adoptată pe 18.02.2012
Senat

Adoptată pe 18.10.2011

Adoptată pe 12.03.2013

Legea nr.67/2013
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Nr.
Crt.
10

11

12

Titlul proiectului de lege
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite
privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile
lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011.
Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de
bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru
protecţia obiectivelor militare care fac parte din
Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice.

Camera Deputaţilor
PLx 443/ 30.10.2012
Adoptată pe 11.02.2013

13

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.

14

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

15

16

17

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.9/2012
privind
asigurarea
proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele
maritime.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare.
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.16/2012 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală.

Camera Deputaţilor
PLx 442/ 30.10.2012
Adoptată pe 11.02.2013
Senat
Adoptată pe 26.02.2013

Senat
Adoptată pe 06.12.2011
Senat
Adoptată pe 18.02.2012
Senat
Adoptată pe 29.05.2012
Senat
Adoptată pe 30.10.2012
Senat
Adoptată pe 24.09.2012

Camera decizională
(stadiul)
Senat
Adoptată pe 12.03.2013
Camera Deputaţilor
PLx 71/ 04.03.2013
Adoptată pe 12.03.2013
Senat
Adoptată pe 12.03.2013

Legea nr.

Legea nr.69/2013

Legea nr.72/2013

Legea nr.73/2013

Camera Deputaţilor
PLx 761/ 12.12.2011
Adoptată pe 12.03.2013

Legea nr.81/2013

Camera Deputaţilor
PLx 60/ 25.02.2013
Adoptată pe 12.03.2013

Legea nr.90/2013

Camera Deputaţilor
PLx 242/ 12.06.2012
Adoptată pe 19.03.2013

Legea nr.97/2013

Camera Deputaţilor
PLx 464/12.11.2012
Adoptată pe 19.03.2013

Legea nr.98/2013

Camera Deputaţilor
PLx 386/01.10.2012
Adoptată pe 12.03.2013

Legea
nr.100/2013
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Nr.
Crt.
18

19

20

21

22

Titlul proiectului de lege
Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC
- Centrul pentru Cooperare în domeniul Securităţii,
adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 şi semnat de
România la 18 februarie 2011, la Zagreb.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a
dioxidului de carbon.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de
şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.
Lege pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor
Jurisdicţii
Administrative,
pentru
aderarea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi
Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul
European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor
contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor la organismele
internaţionale, perecum şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
internaţionale interguvernamentale la care România
este parte.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.

Prima Cameră sesizată (stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 12/ 05.02.2013
Adoptată pe 12.03.2013
Senat
Adoptată pe 26.10.2011
Senat
Adoptată pe 04.03.2013

Camera Deputaţilor
PLx 11/ 05.02.2013
Adoptată pe 12.03.2013

Senat
Adoptată pe 02.04.2012

Camera decizională
(stadiul)
Senat
Adoptată pe 02.04.2013

Legea nr.
Legea
nr.111/2013

Camera Deputaţilor
PLx 568/ 31.10.201
Adoptată pe 09.04.2013

Legea
nr.114/2013

Camera Deputaţilor
PLx 76/ 11.03.2013
Adoptată pe 09.04.2013

Legea
nr.115/2013

Senat

Legea
nr.118/2013

Adoptată pe 02.04.2013

Camera Deputaţilor
PLx 57/ 10.04.201
Adoptată pe 09.04.2013

Legea
nr.127/2013
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Nr.
Crt.

23

24

Titlul proiectului de lege
Lege pentru abrogarea alin.(2) – (4) ale art. 7 din
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2008
privind implementarea principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte
accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi
servicii.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

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

Senat

Senat
Adoptată pe 19.02.2012

Adoptată pe 13.06.2012

Camera decizională
(stadiul)

Legea nr.

Camera Deputaţilor
PLx 66/ 25.02.2013
Adoptată pe 09.04.2013

Legea
nr.128/2013

Camera Deputaţilor
PLx 459/ 14.09.2010
Adoptată pe 23.04.2013

Legea
nr.138/2013

25

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

Senat
Adoptată pe 21.05.2012

Camera Deputaţilor
PLx 141/ 29.05.2012
Adoptată pe 09.04.2013

Legea
nr.139/2013

26

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul
străinilor în România.

Senat
Adoptată pe 02.04.2013

Camera Deputaţilor
PLx 108/ 08.04.2013
Adoptată pe 23.04.2013

Legea
nr.158/2013

27

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

Senat
Adoptată pe 18.06.2012

Camera Deputaţilor
PLx 260/ 25.06.2012
Adoptată pe 23.04.2013

Legea
nr.159/2013

28

Lege privind formalităţile de rapoarte aplicabile
navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile
româneşti.

Senat
Adoptată pe 12.02.2012

Camera Deputaţilor
PLx 42/ 18.02.2013
Adoptată pe 23.04.2013

Legea
nr.162/2013

29

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

Camera Deputaţilor
PLx 75/ 12.03.2011
Adoptată pe 08.05.2013

Legea
nr.167/2013

Senat
Adoptată pe 23.02.2013
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Nr.
Crt.

30

31

32

33

34

Camera decizională
(stadiul)

Legea nr.

Camera Deputaţilor
PLx 415/ 08.10.2012
Adoptată pe 08.05.2013

Legea
nr.170/2013

Camera Deputaţilor
PLx 94/ 25.03.2013
Adoptată pe 14.05.2013

Legea
nr.179/2013

Camera Deputaţilor
PLx 116/ 22.04.2013
Adoptată pe 05.06.2013

Legea
nr.187/2013

Senat
Adoptată pe 02.04.2012

Camera Deputaţilor
PLx 40/ 10.04.2012
Adoptată pe 05.06.2013

Legea
nr.188/2013

Senat
Adoptată pe 12.02.2012

Camera Deputaţilor
PLx 35/ 18.02.2013
Adoptată pe 05.06.2013

Legea
nr.193/2013

Titlul proiectului de lege
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.22/2012 pentru modificarea şi completarea
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.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Senat

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.100/2011
privind
darea
în
adminstrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea
publică a statului şi în administrarea Ministerului
Mediului şi Pădurilor -Administraţia Naţională
"Apele Române".
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.77/2012 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.

Senat
Adoptată pe 02.10.2012

Adoptată pe 19.03.2013
Senat
Adoptată pe 15.04.2013
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Nr.
Crt.

35

Titlul proiectului de lege
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea şi
completarea 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.

Prima Cameră sesizată (stadiul)

Senat
Adoptată pe 18.03.2013

Camera decizională
(stadiul)

Legea nr.

Camera Deputaţilor
PLx 92/ 25.03.2013
Adoptată pe 05.06.2013

Legea
nr.196/2013
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
Comisiile Camerei Deputaţilor sunt organisme de lucru, înfiinţate cu scopul de a
îndeplini atribuţiile prevăzute de Lege şi de Regulamentul Camerei Deputaţilor, pregătesc
documentele de lucru pentru lucrările în plen ale acesteia şi exercită control parlamentar.
La Camera Deputaţilor funcţionează 19 comisii permanente şi 6 comisii
permanente comune cu Senatul.
În prima sesiune parlamentară a anului 2013, comisiile permanente ale Camerei
Deputaţilor şi comisiile comune ale celor două Camere ale Parlamentului s-au întrunit în 858
şedinţe, iar activitatea lor s-a finalizat în 400 rapoarte şi 440 avize.
Cu prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative la comisiile
parlamentare, au fost depuse 17524 amendamente din care 3431 admise şi 14093 respinse.
În Anexa A şi Anexa B sunt prezentate, pe comisii şi pe iniţiatori, amendamentele
depuse la comisiile sesizate în fond, în prima sesiune parlamentară a anului 2013.
În Anexa C, este prezentat bilanţul sintetic al activităţii comisiilor permanente ale
Camerei Deputaţilor şi comisiilor comune cu Senatul în sesiunea parlamentară februarie iunie 2013.
În cadrul activităţii de control parlamentar, comisiile permanente au rezolvat, pe
parcursul primei sesiuni parlamentare a anului 2013, 1194 petiţii, scrisori şi memorii adresate
Camerei Deputaţilor de către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii neguvernamentale,
asociaţii profesionale, sindicate etc.), persoane fizice sau juridice, cu privire la modul de
aplicare a unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi nesoluţionate de către
instituţiile publice competente;
De asemenea, au fost analizate şi dezbătute rapoarte de activitate ale unor instituţii şi
autorităţi publice aflate sub control parlamentar: Agenţia Naţională Anti-Doping, Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării, Comisia Naţională a Valorilor Materiale, Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi
Reglementarea în Comunicaţii (ANCOM), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private Agenţia Naţională de Presă - AGERPRES, Societatea Română de Radiodifuziune,
Societatea Română de Televiziune.

80

Au avut loc audieri şi numiri pentru candidaţii la funcţii de conducere a unor instituţii
şi autorităţi publice: Consiliul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării, Avocatul Poporului, Consiliul Naţional al Audiovizualului,
Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Agenţia Naţională
de Presă - AGERPRES . Au fost audiaţi candidaţii propuşi de Guvern pentru funcţia de
judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Pe lângă activitatea legislativă, evidenţiată în anexele A, B şi C şi cea de control
parlamentar, activitatea unor comisii parlamentare se concretizează şi în alte acţiuni, astfel:
▪

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

propuse pentru funcţia de ambasador al României, iar membrii acesteia au efectuat vizite
oficiale în Republica Irlanda, Danemarca, Ungaria şi Turcia ori au primit delegaţii
parlamentare din Indonezia, Muntenegru şi Coreea de Nord.
▪

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a soluţionat

191 petiţii, iar un număr de 178 sunt în curs de soluţionare. Pentru 53 petiţii la care
autorităţile sesizate nu au răspuns în termenul legal, comisia a întocmit adrese de revenire
către autorităţile competente. Comisia a organizat 14 audienţe şi 4 audieri.
▪

Comisia pentru regulament a formulat propuneri pentru regulamentul

activităţilor comune ale celor două Camere ale Parlamentului, a întocmit 1 raport pentru
respingerea unui Proiect de Hotărâre a Camerei Deputaţilor pentru modificarea şi
completarea Regulamentul Camerei Deputaţilor, a formulat 2 răspunsuri solicitate de Biroul
permanent cu privire la interpretarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi a dezbătut 84
amendamente privind modificarea şi completarea Regulamentul Camerei Deputaţilor.
▪ Comisia pentru afaceri europene a examinat pe fond 24 propuneri legislative
europene şi 41 cu privire la conformarea cu principiul subsidiarităţii. În cadrul acţiunilor la
nivelul Uniunii Europene, comisia sau reprezentanţi ai acesteia au participat la diverse
acţiuni internaţionale la Dublin (Irlanda), Bruxelles(Belgia), Strasbourg şi Paris (Franţa),
Vilnius(Lituania) şi Bucureşti.
▪ Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a primit 550
petiţii şi a formulat răspunsuri pentru 141 dintre acestea. Au fost audiate persoanele care au
depus contestaţii şi au fost verificate 47 dosare pentru care s-a hotărât: pentru 5 persoane s-a
acordat aviz favorabil, pentru 5 persoane s-a acordat certificat de „Participant”, 16 persoane
au fost amânate pentru clarificări, iar 16 contestaţii au fost respinse. Ca urmare a deciziei
CNSAS, pentru 78 persoane au fost retrase avizele acordate anterior. Comisia a întreprins 36
acţiuni în instanţă. Au fost transmise 127 certificate pentru semnare şi ştampilare.
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În sesiunea parlamentară februarie – iunie 2013 au fost constituite 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. 17 din 13 februarie 2013. Comisia se compune din 23 membri titulari şi 7
membri supleanţi. Pe data de 25 iunie 2013, comisia a înregistrat propunerea legislativă
pentru dezbatere la Senat. A fost solicitat avizul Consiliului legislativ (termen: 1 iulie 2013).
Activitatea comisiei încetează la data confirmării de către Curtea Constituţională a
rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei.
2. Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea
propunerilor legislative privind legile electorale a fost înfiinţată prin Hotărârea
Parlamentului nr. 18 din 13 februarie 2013. Comisia se compune din 15 membri.. Termenul
de elaborare a propunerilor legislative privind legile electorale este până la data de 1
noiembrie 2013.
3. Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea
României la spaţiul Schengen a fost înfiinţată prin Hotărârea Parlamentului nr. 47 din 18
iunie 2013. Comisia se compune din 19 membri şi va funcţiona până la aderarea României la
spaţiul Schengen.
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ANEXA A
AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR
PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
Nr. de amendamente
Nr. crt.

1
2
3
4
5
6

Denumirea comisiei
Comisia pentru politică economică, reformă
şi privatizare
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale
Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Total,
din care:

Total,
din care:

Total,
din care:

64

60

4

14206

481

13725

258

168

90

49

37

12

16

11

5

224

215

9

7

Comisia pentru muncă şi protecţie socială

325

233

92

8

Comisia pentru sănătate şi familie
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională

44

40

4

44

38

6

22

16

6

1870

1783

87

125

103

22

9
10
11
12
13

Comisia pentru politică externă

29

25

4

14

Comisia pentru tehnologia informaţiilor

90

80

10

15

Comisia pentru egalitate de şanse pentru
femei şi bărbaţi

50

38

12

16

Comisia pentru comunităţile de români

8

8

0

17

Comisia pentru afaceri europene

16

16

0

18

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

80

75

5

19

Comisia control SIE

4

4

0

17524

3431

14093

TOTAL
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AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR PENTRU
INIŢIATIVELE LEGISLATIVE EXAMINATE
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

Situaţia ame ndame nte lor de puse la comisiile pe rmane nte
pe ntru proie cte le de le gi şi propune rile le gislative
de z bătute în se siune a fe bruarie -iunie 2013
Munca; 325
Egalitate ,50
Administraţie , 224
Cultură, 22
Învăţământ, 44
Dr. om, 16
Agricultură, 49
Juridică, 1870
Industrii, 258
Apărare , 125
Sănătate , 44
Te hnologie , 90

Statut de putati; 80
Pol e xt, 29
Aface ri e urope ne ;16
Economica, 64
Comunităţi români;8
SIE, 4

Buge t, 14206
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ANEXA B

AMENDAMENTE DEPUSE PENTRU INIŢIATIVELE LEGISLATIVE
DEZBĂTUTE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

Nr.
crt.

Grupul parlamentar

Total,
din care

Admise Respinse

1

Grup parlamentar al PSD

1161

373

788

2

Grup parlamentar al PNL

337

224

113

3

Grup parlamentar al PDL

10749

234

10515

4

Grup parlamentar al PP-DD

2227

215

2012

5

Grup parlamentar al UDMR

246

216

30

6

Grup parlamentar
naţionale

135

115

20

7

Grup parlamentar al PC

121

104

17

8

COMISII PERMANENTE

2522

1936

586

9

GUVERN

26

14

12

17524

3431

14093

TOTAL

al

minorităţilor
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AMENDAMENTE DEPUSE LA COMISIILE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ÎN FUNCŢIE DE INIŢIATORI
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

Situaţia amendamentelor depuse la comisiile permanente pentru
proiectele de legi şi propunerile legislative dezbătute
în prima sesiune a anului 2013

PP-DD, 2227

UDMR, 246

PC; 121

Minorităţi,
135
Guvern,
Com26
isii ,
2522

PSD, 1161

PNL, 337

PDL, 10749
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ANEXA C
BILANŢUL
activităţii comisiilor permanente în prima sesiune a anului 2013
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

64

28

25

24

5

28

2

Comisia pt. buget

64

88

70

65

15

28

3

Comisia pt. industrii

61

116

38

24

43

0

4

Comisia pt. agricultură

61

60

38

7

45

0

5

Comisia pt. drepturile omului

60

11

9

28

125

1

6

Comisia pt. admin. publică

65

101

84

64

21

0

7

Comisia pt. muncă

62

53

29

31

166

0

8

Comisia pt. sănătate

59

41

29

11

200

0

9

Comisia pt. învăţământ

60

37

32

5

40

0

10

Comisia pt. cultură

39

45

34

1

12

4

11

Comisia juridică

63

182

103

124

119

9

12

Comisia pt. apărare

61

22

17

4

25

0

13

Comisia pt. politică externă

62

1

14

14

Comisia pt. cercet. abuzurilor

60

191

4

15

Comisia pt. regulament

22

6
5
10
Comisia desfăşoară activităţi
specifice şi depune raport
semestrial
-

-

-

16

Comisia pt. tehn. informaţiei

60

8

7

2

1

0

17

Comisia pt.egalitatea de şanse

20

3

3

29

1

0

18

Comisia pt. români din afara
graniţelor ţării

50

3

3

3

18

0

19

Comisia pt.afaceri europene

49

5

5

5

0

2

20

Comisia pt. controlul SRI

60

-

19

1

21

Comisia pt. control SIE

5

-

3

1

3

141

14

22
23
24
25

Comisia revoluţionarilor din
Decembrie 1989
Comisia comună priv. statutul
deputaţilor şi al senatorilor
Comisia pentru relaţia cu
UNESCO
Comisia pt. integrarea europeană
dintre Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova
TOTAL

10

Comisia desfăşoară
activităţi specifice
Comisia desfăşoară
activităţi specifice
Comisia desfăşoară
activităţi specifice

6

14

12

-

1

0

6

0

0

0

2

4

Comisia desfăşoară activităţi
specifice

0

0

1194

110

2
1131

597 *)

400 *)

440

*) La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond.
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor
după numărul de RAPOARTE depuse
în sesiunea parlamentara februarie – iunie 2013

Bilanţul activităţii comisiilor în sesiunea februarie-iuniePol.
2013 economica după numărul de rapoarte depuse

25

Buget - 70
Industrii -38
Agricultură - 38
Dr. omului - 9
Admin. publică - 84
Muncă -29
Sănătate - 29
Învăţământ -32
Cultură -34
Juridică -103
Apărare -17
Pol. externă -5
Tehn. informaţiei - 7
Egalitate sanse -3
Comunităţi român -3
Afaceri europene -5
Statut deputaţi - 12
120

103

100

80

84

60

70

40

38

38

29 29

32

34
12

17

20

7

25

5
9

3

3

5

0
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Bilanţul activităţii comisiilor Camerei Deputaţilor
după numărul de AVIZE depuse
în sesiunea parlamentara februarie – iunie 2013

Bilanţul activităţii comisiilor în sesiunea februarie-iunie 2013
după numărul de avize depuse

140

124
120

100

80

60

64

65

40

29
31

5

28
24

24

10

11
7

5

1

4

2

3

3

20

0

Pol. economica - 24
Buget -65
Industrii -24
Agricultură - 7
Dr. omului - 28
Admin. publică -64
Muncă -31
Sănătate şi familie - 11
Învăţământ -5
Cultură - 1
Juridică -124
Apărare -4
Pol. externă -10
Egalit. şanse- 29
Tehn. informaţiei -2
Comunitâţi români -3
Afaceri europene -5
Revolutionari - 3
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IX. MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA COMISIILOR PERMANENTE
survenite în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)
a) comisii permanente ale Camerei Deputaţilor
1. COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI PRIVATIZARE
1. Stoica Ştefan-Bucur

PDL

părăseşte comisia din:

23.04.2013

2. COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI
1. Donţu Mihai Aurel

PNL

devine secretar din:

08.05.2013

2. Dragomir Gheorghe

PNL

devine preşedinte şi
înlocuit din funcţia de
secretar din:

08.05.2013

3. Pardău Dumitru

PNL

devine membru din:

14.05.2013

4. Ruşanu Dan Radu

PNL

demisie şi vacantare
funcţia de preşedinte din:

07.05.2013

5. Stoica Ştefan-Bucur

PDL

devine membru din:

23.04.2013

3. COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII
1. Benga Ioan

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013

2. Dalca Ştefan-Petru

PP - DD

devine membru din:

26.06.2013

3. Nichita Cristina

PSD

devine membru din:

12.02.2013

4. Oajdea Daniel Vasile

PP - DD

devine membru din:

26.06.2013

5. Popa Radu Mihai

Fără
devine membru din:
apart.(indep.)

16.04.2013

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

PSD

devine membru din:

09.03.2013

2. Dîrzu Ioan

PSD

devine membru din:

19.03.2013

3. Niculae Aurel

PNL

devine membru din:

09.03.2013

5. COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
1. Ciofu Tamara-Dorina

PSD

devine vicepreşedinte din: 25.03.2013

2. Culeţu Dănuţ

PDL

părăseşte comisia din:

18.05.2013
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3. Dîrzu Ioan

PSD

părăseşte comisia din:

19.03.2013

4. Nicoară Romeo Florin

PNL

părăseşte comisia din:

19.03.2013

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

PSD

părăseşte comisia din:

26.02.2013

2. Gheorghe Florin

PDL

devine membru din:

03.04.2013

3. Horga Vasile

PNL

devine membru din:

12.02.2013

4. Man Mircea

PDL

părăseşte comisia din:

03.04.2013

5. Marcoci Vlad

PSD

devine membru din:

14.05.2013

7. COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
1. Delureanu Virgil

PSD

devine membru din:

14.05.2013

2. Horga Vasile

PNL

părăseşte comisia din:

12.02.2013

3. Iane Daniel

PNL

devine membru din:

12.02.2013

4. Niculae Aurel

PNL

părăseşte comisia din:

09.04.2013

5. Nistor Marioara

PP - DD

părăseşte comisia din:

26.06.2013

6. Pardău Dumitru

PNL

părăseşte comisia din:

14.05.2013

8. COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE
1. Burlacu Ştefan

PP - DD

devine membru din:

16.04.2013

2. Nechita Aurel

PSD

demisie din:

04.06.2013

3. Popa Radu Mihai

Fără
părăseşte comisia din:
apart.(indep.)

16.04.2013

9. COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ
1. Ciubotaru Lucian-Manuel

PNL

devine membru din:

12.02.2013

2. Delureanu Virgil

PSD

părăseşte comisia din:

14.05.2013

3. Dima Toader

PSD

părăseşte comisia din:

09.04.2013

4. Niculescu-Mizil Ştefănescu
Tohme Oana

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013

5. Nistor Marioara

PP - DD

devine membru din:

26.06.2013

6. Popa Octavian-Marius

PNL

părăseşte comisia din:

12.02.2013

7. Tuşa Adriana Diana

Fără
devine membru din:
apart.(indep.)

26.06.2013

91

10. COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
1. Becali George

Independent demisie din:
afiliat la PNL

29.05.2013

2. Andronache Gabriel

PNL

înlocuit din funcţia de
secretar din:

10.06.2013

3. Culeţu Dănuţ

PDL

devine membru din:

08.05.2013

4. Geantă Florian Daniel

PDL

părăseşte comisia din:

08.05.2013

5. Iordache Florin

PSD

părăseşte comisia din:

21.12.2012

6. Schelean Valeria-Diana

PDL

devine secretar din:

10.06.2013

11. COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA
NAŢIONALĂ
1. Benga Ioan

PSD

devine membru din:

12.02.2013

2. Duşa Mircea

PSD

devine membru din:

26.02.2013

3. Ghişă Sebastian-Aurelian

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013

4. Grindeanu Sorin Mihai

PSD

devine membru din:

12.02.2013

părăseşte comisia din:

26.02.2013

5. Pop Georgian

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013

6. Secară Florin Mihail

PDL

devine membru din:

23.04.2013

12. COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ
1. Bot Octavian

PNL

devine membru din:

23.04.2013

2. Hellvig Eduard Raul

PNL

părăseşte comisia din:

26.02.2013

3. Nicoară Romeo Florin

PNL

devine membru din:

19.03.2013

4. Niculescu-Mizil Ştefănescu
Tohme Oana

PSD

devine membru din:

12.02.2013

5. Pană Adriana-Doina

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013

6. Roman Petre

PNL

devine membru din:

26.02.2013

devine vicepreşedinte
din:

06.06.2013

13. COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU
PETIŢII
1. Drăguşanu Vasile-Cătălin

PC

părăseşte comisia din:

23.04.2013

2. Ionescu Aurelian

PC

devine membru din:

23.04.2013

3. Man Mircea

PDL

devine membru din:

03.04.2013

devine preşedinte din :

03.04.2013

4. Moisii Constantin

PP - DD

devine membru din:

26.06.2013

5. Toader Mircea-Nicu

PDL

părăseşte comisia din:

03.04.2013
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14. COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAȚIILOR
1. Ciolacu Ion-Marcel

PSD

devine membru din:

14.05.2013

2. Diniţă Ion

PC

devine membru din:

21.05.2013

3. Grindeanu Sorin Mihai

PSD

părăseşte comisia din:

26.02.2013

4. Murgu Neagu

PP - DD

devine membru din:

26.06.2013

5. Negruţ Cornelia

PC

părăseşte comisia din:

21.05.2013

15. COMISIA PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE PENTRU BĂRBAŢI ŞI FEMEI
1. Nichita Cristina

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013

2. Pană Adriana-Doina

PSD

devine membru din:

12.02.2013

16. COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMÂNI DIN AFARA
GRANIŢELOR ŢĂRII
1. Stan Ion

PSD

devine membru din:

12.02.2013

2. Deaconu Mihai

PP - DD

devine membru din:

26.06.2013

17. COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE
1. Caloianu Mario-Ernest

PP - DD

devine membru din:

16.04.2013

2. Geantă Florian Daniel

PDL

devine membru din:

08.05.2013

devine vicepreşedinte
din:

15.05.2013

devine membru din:

26.02.2013

3. Hellvig Eduard Raul

PNL

4. Popa Radu Mihai

Fără
părăseşte comisia din:
apart.(indep.)

16.04.2013

5. Roman Petre

PNL

părăseşte comisia din:

26.02.2013

6. Secară Florin Mihail

PDL

părăseşte comisia din:

08.05.2013

7. Teju Sorin

PNL

devine membru din:

26.06.2013

8. Tuşa Adriana Diana

Fără
părăseşte comisia din:
apart.(indep.)

26.06.2013

18. COMISIA DE VALIDARE
1. Neacşu Marian

PSD

devine membru din:

12.02.2013

2. Pop Georgian

PSD

părăseşte comisia din:

12.02.2013
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b) comisii permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
1. COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI
SENATULUI PENTRU EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR
ASUPRA ACTIVITĂŢII SRI
1. Bejinariu Eugen (deputat)

PSD

părăseşte comisia din:

07.02.2013

2. Ghiţă Sebastian-Aurelian
(deputat)

PSD

înlocuit din funcţia de
secretar din:

07.02.2013

3. Grindeanu Sorin Mihai (deputat) PSD

devine membru din:

07.02.2013

4. Verestóy Attila (senator)

devine secretar din:

07.02.2013

UDMR

2. COMISIA SPECIALĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI PENTRU
EXERCITAREA CONTROLULUI PARLAMENTAR ASUPRA ACTIVITĂŢII SIE
1. Secară Florin Mihail (deputat)
2. Stănişoară Mihai (deputat)

PDL
PNL

devine membru din:

24.04.2013

devine secretar din:

24.04.2013

părăseşte comisia din:

24.04.2013

3. COMISIA PARLAMENTARĂ A REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989
1. Mircovici Niculae (deputat)

Minorităţi
naţionale

devine membru din:

13.02.2013

4. COMISIA PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI
PRIVIND STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR, ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA ŞEDINŢELOR COMUNE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI
SENATULUI
1. Márton Árpad Francisc (deputat) UDMR

devine membru din:

22.01.2013

2. Necula Cosmin (deputat)

PSD

devine membru din:

05.02.2013

3. Stanciu Anghel (deputat)

PSD

părăseşte comisia din:

05.02.2013

5. COMISIA COMUNĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ DINTRE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI ŞI PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
1. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel
(deputat)

PNL

devine membru din:

17.04.2013

2. Tomac Eugen (deputat)

PDL

devine membru din:

05.02.2013
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X. ACTIVITATEA BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

I. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor s-a întrunit în 47 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 8 Hotărâri ale Biroului permanent, care privesc, printre altele,
stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor
pentru această sesiune ordinară, asigurarea permanenţei membrilor Biroului permanent
la Camera Deputaţilor în perioada vacanţei parlamentare şi stabilirea de responsabilităţi
pentru deputaţii care au participat la acţiuni de relaţii externe.
II. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare s-a întrunit în 47 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 22 şedinţe comune cu
Biroul permanent al Senatului. În cadrul şedinţelor comune ale celor două Birouri
permanente au fost discutate, printre altele:
 modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Autorităţii Electorale Permanente;
 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei comune
a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative
de revizuire a Constituţiei României;
 constituirea grupului de lucru pentru elaborarea propunerilor de modificare
şi completare a Regulamentului Şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului, precum şi pentru elaborarea proiectului Codului de conduită al
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deputaţilor şi senatorilor;
propunerile Guvernului pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului;
Proiectul propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României
elaborat de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind
elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României;
constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru aderarea României la spaţiul Schengen;
Scrisoarea domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, referitoare la
organizarea unui referendum naţional;
invitarea domnului Jean-Claude Mignon, Preşedintele APCE, la Bucureşti;
modificarea componenţei nominale a unor Grupuri parlamentare de
prietenie.

IV. În această sesiune ordinară a fost depusă 5 moţiuni simple:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

TITLUL MOŢIUNII
SIMPLE

Semnatari

Vot deschis
Data
Pentru Contra Abţineri
dezbaterii

Guvernul Ponta - fabrică de
54 deputaţi 4.03.2013
şomeri
Politica antieuropeană sau
”Cum poate trăi USL fără
Schengen”

93 deputaţi 18.03.2013

Salvaţi metroul bucureştean 51 deputaţi 3.04.2013

78

189

-

79

226

-

Soluţia
Data
RESPINSĂ
5.03.2013
RESPINSĂ
19.03.2013

71

211

-

RESPINSĂ
3.04.2013

4.

5.

Companiile de stat în
guvernarea USL:
52 deputaţi 7.05.2013
management privat sau
cumetrie de partid?
Scăpaţi mineritul din Valea
Jiului de norocul rău al
73 deputaţi 28.05.2013
conducerii bicefale
Vosganian – Niţă

31

225

-

RESPINSĂ
7.05.2013

67

218

9

RESPINSĂ
29.05.2013

96

XI. SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR, INTERPELĂRILOR ŞI DECLARAŢIILOR
POLITICE ALE DEPUTAŢILOR
SITUAŢIA ÎNTREBĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 28 iunie 2013
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate/cu răspuns

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PSD
PNL
PDL
PP-DD
UDMR
Minorităţi Naţionale
PC
INDEPENDENŢI

62
60
29
20
11
5
11
7

398
494
235
257
40
40
216
20

271
298
164
167
29
36
143
4

TOTAL GENERAL

205

1700

1112

SITUAŢIA INTERPELĂRILOR PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de 28 iunie 2013
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Interpelări
adresate/cu răspuns

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PSD
PNL
PDL
PP-DD
UDMR
Minorităţi Naţionale
PC
INDEPENDENŢI

49
14
32
12
2
5
7
8

210
30
179
48
3
31
18
19

139
21
131
32
3
24
13
12

TOTAL GENERAL

129

538

375

SITUAŢIA DECLARAŢIILOR POLITICE PE GRUPURI PARLAMENTARE la data de
28.06 2013
Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PSD
PNL
PDL
PP-DD
UDMR
Minorităţi Naţionale
PC
INDEPENDENŢI

93
59
39
16
8
13
15
6

19
19
19
19
19
19
19
19

568
402
296
293
13
55
88
26

TOTAL GENERAL

249

19

1741

Nr. declaraţii
politice
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XII. CENTRALIZATOR AL DEZBATERILOR PARLAMENTARE
în prima sesiune ordinară a anului 2013
(februarie - iunie)

I. Sinteza şedinţelor Camerei Deputaţilor
Sesiunea
Sesiunea septembrie decembrie

Total:

Luna

Zile cu şedinţe

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie

2
6
8
7
8
9
1
41

Număr de
şedinţe
2
6
8
7
8
9
1
41

II. Sinteza şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
Număr de
Sesiunea
Luna
Zile cu şedinţe
şedinţe
Ianuarie
1
1
Sesiunea septembrie Februarie
5
5
decembrie
Martie
3
3
Aprilie
2
2
Mai
Iunie
2
2
Iulie
1
1
Total:
14
14
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XIII. CENTRALIZATOR AL INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE
DEZBĂTUTE ŞI ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR
în perioada iunie 1990 – iunie 2013*

Legislatura I
Legislatura a II-a
Legislatura a III-a
Legislatura a IV-a
Legislatura a V-a
Legislatura a VI-a
Legislatura a VII-a

(pe legislaturi şi ani)
iunie 1990-octombrie 1992
octombrie 1992-noiembrie 1996
noiembrie 1996-decembrie 2000
decembrie 2000-decembrie 2004
decembrie 2004-decembrie 2008
decembrie 2008-decembrie 2012
decembrie 2012-iunie 2013

233
542
1024
3807
1684
1374
269

XIV. CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
în perioada iunie 1990 – iunie 2013*

Legislatura I
Legislatura a II-a
Legislatura a III-a
Legislatura a IV-a
Legislatura a V-a
Legislatura a VI-a
Legislatura a VII-a

Ani
Nr.legi

1990
42

(pe legislaturi şi ani)
iunie 1990-octombrie 1992
octombrie 1992-noiembrie 1996
noiembrie 1996-decembrie 2000
decembrie 2000-decembrie 2004
decembrie 2004-decembrie 2008
decembrie 2008-decembrie 2012
decembrie 2012-iunie 2013

1991 1992 1993
82
130
95

1994
146

1995
139

1996
142

1997
221

233
542
925
2690
1627
1166
214

1998
261

1999
210

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
233 796 683 609 602 415 517 388 307 391 292 302 222 214

* Datele existente la 1 iulie 2013
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CENTRALIZATOR AL LEGILOR PROMULGATE DE
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
în perioada iunie 1990 – iunie 2013

3807

1024

542
1684

233
269
1374

Legislatura I, iunie 1990 - octombrie 1992
Legislatura a II-a, octombrie 1992 - noiembrie 1996
Legislatura a III-a, noiembrie 1996 - decembrie 2000
Legislatura a IV-a, decembrie 2000 - decembrie 2004
Legislatura a V-a, decembrie 2004 - decembrie 2008
Legislatura a VI-a, decembrie 2008 - decembrie 2012
Legislatura a VII-a, decembrie 2012 - iunie 2013
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XV. BILANŢ PRIVIND PARTICIPAREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ÎN

DOMENIUL AFACERILOR EUROPENE
în primul semestru a anului 2013

Situaţia examinării documentelor primite de la instituţiile Uniunii Europene în perioada 1
februarie – 30 iunie 2013
1. Documente examinate şi finalizate conform procedurii prevăzute de HCD nr.11 / 2011:
- 21 documente examinate pe fond;
- 51 documente examinate din punct de vedere al respectării principiului subsidiarităţii.
2. Acte adoptate de Camera Deputaţilor:
- 21 opinii – dintre care 17 rezultate din examinarea pe fond şi 4 rezultate din examinarea
subsidiarităţii;
- 2 avize motivate - rezultate ca urmare a încălcării principiului subsidiarităţii.
3. Lista documentelor pentru care s-au adoptat opinii:
PE(2013)2009/2212(INI)

Propunere adoptată de către Parlamentul European la 23 mai 2012,
referitoare la un regulament al Parlamentului European privind modalităţile
detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European şi de
abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European,
Consiliului şi Comisiei

COM(2012)750

Analiza anuală a creşterii pentru 2013

COM(2012)669

Comunicare - Regândirea educaţiei: investiţii în competenţe pentru rezultate
socio-economice mai bune

COM(2012)744

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de
insolvenţă

COM(2012)777

Proiect pentru o Uniune economică şi monetară profundă şi veritabilă.
Lansarea unei dezbateri la nivel european

JOIN(2012)39

Propunere comună de Decizie a Consiliului privind modalitățile de punere în
aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate
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Pachet legislativ privind
spălarea banilor

COM(2013)44 - Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor și finanțării
COM(2013)45 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind informațiile care însoţesc transferurile de fonduri
terorismului

COM(2013)71

Propunere de Directivă a Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări
consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare

Pachetul privind

COM(2013)83 Comunicarea - Către investiții sociale pentru promovarea

investițiile sociale

creşterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului
C(2013)778 - Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării […]
(recomandare)social european pentru perioada 2014-2020

COM(2011)883

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor
profesionale şi a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin
intermediul sistemului de informare al pieţei interne

Pachetul privind
gestionarea frontierelor ale
Uniunii Europene

COM(2013)95 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru
înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor
terțe care trec frontierele externe ale statelor membre
COM(2013)96 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce
privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (EES) și a programului de
înregistrare a călătorilor (RTP)
COM(2013)97 - Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de instituire a programului de înregistrare a călătorilor

COM(2013)126

Comunicare - Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în
continuare a desfășurării eficiente și democratice a alegerilor
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COM(2013)130

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European
și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare
și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și
anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr.
2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind
transportul aerian al pasagerilor şi al bagajelor acestora

COM(2013)165

Aprofundarea uniunii economice şi monetare - Către o Uniune economică și
monetară profundă și veritabilă. Introducerea unui instrument de
convergenţă și competitivitate

COM(2013)166

Aprofundarea uniunii economice şi monetare - Către o Uniune economică și
monetară profundă și veritabilă. Coordonarea ex-ante a proiectelor de
reforme majore ale politicilor economice

COM(2013)147

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații
electronice de mare viteză

COM(2013)213

Carte verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor
provocate de om

COM(2013)236

Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în
contextul liberei circulaţii a lucrătorilor

Pachet privind „Reforma
în curs a UEM”

COM(2013)373 - Recomandarea Consiliului privind Programul naţional de
reformă al României pentru 2013 şi care include un aviz al Consiliului
privind Programul de convergenţă al României din 2013 pentru perioada
2012-2016
SWD(2013) 373 final - Document de lucru al serviciilor Comisiei evaluarea Programului naţional de reformă pentru 2013 şi a Programului de
convergenţă ale României care însoţeşte documentul Recomandare a
Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2013
şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al
României din 2013 pentru perioada 2012-2016

COM (2013) 228

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor şi întreprinderilor prin
simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în UE şi de modificare
a Regulamentului (UE) nr.1024/2012
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COM(2013) 173

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii
(Europol) şi de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI şi 2005/681/JAI

4. Lista documentelor pentru care s-au adoptat avize motivate
Propunere de directivă Parlamentului European şi a Consiliului privind
COM (2012) 788

apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor
membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a
produselor aferente

COM(2013)147

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind
măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de
mare viteză (Text cu relevanţă pentru SEE)

5. Analiza (examinarea) documentelor legate de Semestrul european:
 Analiza anuală a creşterii - COM(2012)750;
 Programul naţional de reformă;
 Programul de convergenţă;
 Recomandările specifice de ţară pentru România - COM(2013)373 şi SWD(2013)373 final.
6. Organizarea unei dezbateri la Comisia pentru afaceri europene în cadrul Zilei
Europei privind reforma în curs a Uniunii Economice Monetare (UEM).
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