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A. SINTEZA LEGISLATIVĂ
Şedinţa Camerei Deputaţilor de luni, 4 februarie 2013

Camera Deputaţilor a ales luni, 4 februarie, în prima sesiune ordinară a anului 2013, prin vot secret cu bile,
membrii Biroului permanent, după cum urmează:
Vicepreşedinţi: Viorel Hrebenciuc (Grup PSD), Miron Mitrea (Grup PSD), Eduard Raul Hellvig (Grup PNL), Ioan
Oltean (Grup PD-L);
Secretari: Eugen Nicolicea (Grup PSD), Cristian Buican (Grup PNL), Daniel Fenechiu (Grup PP-DD), Nicolae
Mircovici (Grup Minorităţi);
Chestori: Mircea Gheorghe Drăghici (Grup PSD), Dan Motreanu (Grup PNL), Seres Denes (Grup UDMR), Ioan
Bălan (Grup PD-L).
Au fost desemnaţi, de asemenea, liderii grupurilor parlamentare: Marian Neacşu (Grupul parlamentar al
PSD), Dan Radu Ruşanu (Grupul parlamentar al PNL), Mihai Stănişoară (Grupul parlamentar al PD-L), Radu Mihai
Popa (Grupul parlamentar al PP-DD), Mate Andras (Grupul parlamentar al UDMR), Varujan Pambuccian (Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale) şi Bogdan Ciucă (Grupul parlamentar al PC).
Începând cu data de 4 februarie 2013, deputatul Cezar Cioată (PP-DD), ales în Circumscripţia electorală
Suceava, îşi va desfăşura activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PC.

***
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de marţi, 5 februarie 2013

Parlamentul României a finalizat, marţi, 5 februarie, dezbaterile generale şi a adoptat toate cele 54 de
articole ale Legii bugetului de stat pe anul 2013, majoritatea în varianta comisiilor de buget-finanţe din cele două
Camere. Niciun amendament al opoziţiei nu a fost aprobat.
Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 98.182, 5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de
116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 milioane lei.
Au fost, de asemenea, adoptate primele două anexe care fac parte integrantă din lege, precum şi alocaţiile
bugetare pentru următorii ordonatori principali de credite: Administraţia Prezidenţială, Senatul României, Camera
Deputaţilor, ÎCCJ, Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Avocatul
Poporului, CNSAS şi CNA.
Legea bugetului de stat pe anul 2013 cuprinde 3 capitole (Dispoziţii generale, Responsabilităţi în aplicarea
prezentei legi şi Dispoziţii finale), iar primul dintre acestea este structurat în cinci secţiuni: Dispoziţii referitoare la
Bugetul de stat pe anul 2013, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2013, Dispoziţii referitoare la bugetul
Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2013, Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013, Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din
fonduri rambursabile pe anul 2013.
Dezbaterile asupra Legii bugetului de stat vor continua miercuri, 6 februarie, de la ora 9.00.
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***
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de miercuri, 6 februarie 2013
Miercuri, 6 februarie, în plenul reunit al Parlamentului, au continuat dezbaterile la Legea bugetului de stat
pe anul 2013. Au fost stabilite, prin votul deputaţilor şi senatorilor, cotele bugetare pentru toate segmentele Anexei
III, ministere şi alte instituţii centrale de interes public. Cele mai multe amendamente au fost înregistrate la
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (4856), Secretariatul General al Guvernului (3620) şi
Ministerul Educaţiei Naţionale (2180), însă doar o parte dintre acestea au fost susţinute în plen.
Grupurile parlamentare ale PD-L din Camera Deputaţilor şi Senat s-au retras temporar de la lucrări, invocând
lipsa nejustificată a unor amendamente din raportul final al comisiilor reunite de buget-finanţe. Niciun amendament
al opoziţiei parlamentare nu a fost acceptat.
Au fost, de asemenea, adoptate: Anexa IV – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013; Anexa V – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului
Bucureşti pe anul 2013; Anexa VI – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2013; Anexa VIII – Numărul maxim de posturi finanţate pentru
personalul neclerical angajat în unităţile de cult pe anul 2013; Anexa IX – Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente
bugetelor locale pe anul 2013; Anexa X – Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anii
2012-2016.
Analiza Legii bugetului de stat pe anul 2013 va continua joi, 7 februarie, de la ora 9.00.

***
Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului întrunit joi, 7 februarie, a continuat dezbaterile asupra
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 cu Anexa VII – Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 şi estimări pe anul 2014-2016. Totodată, parlamentarii au aprobat Anexa I
– Bugetul de stat pe anul 2012-2016 sinteză şi Anexa II – Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alienate, după caz, pe anii 2012-2016.
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 a fost dezbătută şi adoptată pe articole.
Plenul Parlamentului a dat votul final asupra Legii bugetului de stat pe anul 2013 (309 voturi pentru, 108
împotrivă) şi asupra Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (310 voturi pentru, 109 împotrivă).
Tot în şedinţa de joi, Raportul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind
statutul deputaţilor şi al senatorilor a fost retrimis la comisia de specialitate pentru reanalizare, aceasta urmând să
depună un nou raport în termen de o săptămână (364 voturi pentru, 43 împotrivă);
Totodată, au fost adoptate în unanimitate constituirea delegaţiilor Parlamentului României la organizaţiile
parlamentare europene şi internaţionale, componenţa Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare şi constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Olanda.
Proiectul de Hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei comune permanente a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI a fost aprobat de plen.
Secretar al comisiei a fost desemnat domnul Verestoy Attila, iar Eugen Bejinariu a fost înlocuit de Mihai Sorin
Grindeanu care, în finalul şedinţei, a depus jurământul.

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA PENTRU RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL
Newsletter nr. 1 - 2013 săptămâna 4 – 8 februarie
2013

B. Situaţia iniţiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaţilor
Sesiunea februarie – iunie 2013
(Situaţia cuprinde datele la 8 februarie 2013)

Totalul iniţiativelor legislative

732

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie

710

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie

22

1) Dezbătute

11
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
e) 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

10
5
0
4
1
0
6
723
357
330
33
3
15
5
0
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în
săptămâna 4 – 8 februarie 2013

I.

Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună:

1. PL - x 2/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013
2. PL - x 3/2013 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
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D. Stadiul proiectelor de legi cuprinse în Programul legislativ prioritar
al Guvernului pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013
(situaţie la data de 8 februarie 2013)

În şedinţa din data de 30 ianuarie 2013, Guvernul a discutat i aprobat Lista priorităţilor legislative ale
Guvernului pentru prima sesiune ordinară a anului 2013, care cuprinde 123 de proiecte de legi.
Dintre acestea, 43 proiecte de legi au fost înregistrate şi au parcurs diferite etape ale procesului legislativ la
Camera Deputaţilor. Stadiul actual al acestora se prezintă astfel: (Anexă)

- legi depuse la SG pt.exercitarea dr. de sesizare asupra constitu ionalită ii :

2

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

8

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

26

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

7
43

ANEXĂ

STADIUL PROIECTELOR DE LEGI
cuprinse în Programul legislativ prioritar al Guvernului
pentru prima sesiune parlamentară ordinară a anului 2013
(situaţie la data de 08 februarie 2013)
I. LEGI DEPUSE LA SECRETARUL GENERAL PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE SESIZARE ASUPRA
CONSTITU IONALITĂ II
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

La SG din
data de :

1

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013. (poz. I-c-1)

PLx 2/ 23.01.2013

07.02.2013

2

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. (poz. I-c-2)

PLx 3/ 23.01.2013

07.02.2013

II. PROIECTE DE LEGE AFLATE PE ORDINEA DE ZI A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru
modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(poz. I-b-25)

Senat
Adoptat pe 06.12.2011

Camera Deputaţilor
PLx 761/ 12.12.2011

2

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru
modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. (poz. I-a-16)

Camera Deputaţilor
PLx 588/ 25.10.2010

Senat
Adoptată pe 18.09.2012

3

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.121/2011
pentru modificarea i completarea unor acte normative. (poz. I-b-4)

Senat
Adoptat pe 02.04.2012

Camera Deputaţilor
PLx 57/ 10.04.2012

Raport
depus pe:
Rămas
pentru vot
final
28.02.2012
Rămas
pentru vot
final
30.10.2012
25.09.2012
7

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Raport
depus pe:

4

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.26/2012
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice i întărirea disciplinei financiare
i de modificare i completare a unor acte normative. (poz. I-b-9)

Senat
Adoptat pe 18.09.2012

Camera Deputaţilor
PLx 324/ 24.09.2012

25.10.2012

5

Proiect de Lege pentru modificarea i completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea
financiară i falimentul societă ilor de asigurare. (poz. I-b-11)

Senat
Adoptat pe 21.05.2012

Camera Deputaţilor
PLx 141/ 29.05.2012

25.10.2012

6

Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012
pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată . (poz. I-a-10)

Senat
Respins pe 24.09.2012

Camera Deputaţilor
PLx 377/ 01.10.2012

25.10.2012

7

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.14/2012
pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul na ional de
dezvoltare a infrastructurii. (poz. I-b-5)

Senat
Adoptat pe 21.06.2012

Camera Deputaţilor
PLx 272/ 26.06.2012

30.10.2012

8

Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protec ia obiectivelor
militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice. (poz. I-b-2)

Camera Deputaţilor
PLx 443/ 30.10.2012

-

21.11.2012

III. PROIECTE DE LEGE AFLATE LA COMISIILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
1) la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

1

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale.
(poz. I-b-24)
- Raport comun cu Comisia pentru administra ie publică i Comisia juridică

Senat
Respins pe 04.10.2010

2

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30)
- Raport comun cu Comisia juridică

Senat
Adoptat pe 14.10.2010

3

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (poz. I-b-31)

Senat
Adoptat pe 24.03.2011

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 540/ 13.10.2010
Termen: 22.11.2010

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 592/ 25.10.2010
Termen: 22.11.2010
Camera Deputaţilor
PLx 153/ 30.03.2011
Retrimis pe 18.09.2012
pt. raport suplimentar
Termen: 09.10.2012
8

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

4

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea
i completarea unor acte normative din domeniul institu iilor de credit. (poz. I-b-12)

Senat
Adoptat pe 21.05.2012

5

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 43/2012
pentru modificarea art. 240 28 alin.(1) din Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.
99/2006 privind institu iile de credit i adecvarea capitalului. (poz. I-b-13)

Senat
Adoptat pe 18.09.2012

Camera Deputaţilor
PLx 326/24.09.2012
Termen: 01.10.2012

Senat
Adoptat pe 24.09.2012

Camera Deputaţilor
PLx 386/01.10.2012
Termen: 18.10.2012

Senat
Adoptat pe 02.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 415/ 08.10.2012
Termen: 25.10.2012

Senat
Adoptat pe 30.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 458/12.11.2012
Termen: 29.11.2012

Senat
Adoptat pe 30.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 464/12.11.2012
Termen: 29.11.2012

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 718/ 29.10.2007
Termen: 27.11.2007

6

7

8

9

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea
i completarea Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
(poz. I-b-21)
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea
i completarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora. (poz. I-b-8)
- Raport comun cu Comisia juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare i societă ile de administrare a
investi iilor, precum i pentru modificarea i completarea Legii nr. 297/2004 privind
pia a de capital. (poz. I-b-14)
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.47/2012
pentru modificarea i completarea unor acte normative i reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare. (poz. I-b-32)

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 159/ 29.05.2012
Termen: 20.06.2012

Observaţii

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. (poz. I-b-27)
- 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. (poz. I-b-22)
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3)
- Raport comun cu Comisia pentru muncă

Senat
Adoptat pe 04.06.2008
Senat
Adoptat pe 25.03.2009

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 377/ 17.06.2008
Termen: 05.09.2008
Camera Deputaţilor
PLx 214/ 30.03.2009
Termen: 28.04.2009
9

Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

4

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15)
- Raport comun cu Comisia pentru administra ie publică

Senat
Adoptat pe 26.10.2011

5

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.9/2012
privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce prive te crean ele maritime. (poz. Ib-23)

Senat
Adoptat pe 29.05.2012

6

Proiect de Lege pentru modificarea
i completarea Legii nr.372/2005 privind
performan a energetică a clădirilor. (poz. I-b-1)

Senat
Adoptat pe 18.06.2012

7

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României i Guvernul
Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între i dincolo de teritoriile lor
respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011. (poz. I-b-18)

Camera Deputaţilor
PLx 442/ 30.10.2012
Termen: 08.11.2011

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 568/ 31.10.2011
Retrimis pe 19.03.2012
pt. raport suplimentar
Termen: 26.03.2012
Camera Deputaţilor
PLx 242/ 12.06.2012
Termen: 18.06.2012
Camera Deputaţilor
PLx 260/ 25.06.2012
Retrimis pe 22.10.2012
pt. raport suplimentar
Termen: 05.11.2012

Observaţii

Senat
-

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

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.100/2011
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltării Rurale - Agen ia
Na ională pentru Pescuit i Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului
i în administrarea Ministerului Mediului
i Pădurilor -Administra ia
Na ională "Apele Române". (poz. I-b-16)
- Raport comun cu Comisia pentru administra ie publică

Senat
Adoptat pe 02.04.2012

Camera Deputaţilor
PLx 40/ 10.04.2012
Termen: 25.04.2012

2

Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7)
- Raport comun cu Comisia pentru sănătate

Senat
Respins pe 30.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 468/ 12.11.2012
Termen: 29.11.2012

Observaţii

4) la Comisia pentru drepturile omului, culte i problemele minorită ilor na ionale
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

10

Nr.
crt

1

Titlul proiectului de lege

Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. (poz. I-b-19)

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Senat
Respins pe 24.10.2005

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 502/ 26.10.2005
Retrimis pe 18.09.2012
pt. raport suplimentar
Termen: 25.09.2012

Observaţii

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

1

2

3

4

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale.
(poz. I-b-24)
- Raport comun cu Comisia pentru buget i Comisia juridică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.100/2011
privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltării Rurale - Agen ia
Na ională pentru Pescuit i Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului
i în administrarea Ministerului Mediului
i Pădurilor -Administra ia
Na ională "Apele Române". (poz. I-b-16)
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.52/2012
pentru modificarea Ordonan ei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive din spa iul rural. (poz. I-b-6)

Senat
Adoptat pe 02.04.2012

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind
stocarea geologică a dioxidului de carbon. (poz. I-b-15)
- Raport comun cu Comisia pentru industrii

Senat
Adoptat pe 26.10.2011

Senat
Respins pe 04.10.2010

Senat
Respins pe 30.10.2012

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 540/ 13.10.2010
Termen: 22.11.2010

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 40/ 10.04.2012
Termen: 25.04.2012
Camera Deputaţilor
PLx 466/ 12.11.2012
Termen: 29.11.2012
Camera Deputaţilor
PLx 568/ 31.10.2011
Retrimis pe 19.03.2012
pt. raport suplimentar
Termen: 26.03.2012

6) la Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

1

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind
acordarea tichetelor de vacanţă. (poz. I-b-3)
- Raport comun cu Comisia pentru industrii

Senat
Adoptat pe 25.03.2009

7) la Comisia pentru sănătate şi familie

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 214/ 30.03.2009
Termen: 28.04.2009

Observaţii

11

Nr.
crt

1

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. (poz. I-b-7)
- Raport comun cu Comisia pentru agricultură

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Senat
Respins pe 30.10.2012

Camera decizională
(stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 468/ 12.11.2012
Termen: 29.11.2012

Observaţii

8) la Comisia pentru învă ământ, tiin ă, tineret i sport
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

1

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. (poz. I-a-8)

Senat
Adoptat pe 25.11.2009

2

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.92/2012
privind luarea unor măsuri în domeniul învă ământului i cercetării, precum i în ceea
ce prive te plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătore ti devenite executorii în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (poz. I-b-33)

Camera Deputaţilor
PLx 9/ 05.02.2013
Termen: 18.02.2013

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

Observaţii

Senat
-

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

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de Lege pentru modificarea
i completarea Legii Arhivelor Na ionale
nr.16/1996. (poz. I-b-28)
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 1575/2011
- Raport comun cu Comisia juridică

Senat
Adoptat pe 13.06.2012

Camera Deputaţilor
PLx 459/ 14.09.2010
Termen: 26.06.2012

2

Proiect de Lege pentru modificarea
nr.120/2006. (poz. I-b-29)

Senat
Adoptat pe 06.12.2011

Camera Deputaţilor
PLx 775/ 19.12.2011
Termen: 09.02.2012

i completarea Legii monumentelor de for public

Observaţii

10) la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

1

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice. (poz. I-b-27)
- Raport comun cu Comisia pentru industrii

Senat
Adoptat pe 22.10.2007

Camera Deputaţilor
PLx 718/ 29.10.2007
Termen: 27.11.2007

Observaţii

12

Nr.
crt

2

3
4

5

6

Titlul proiectului de lege
Proiect de Lege pentru modificarea
i completarea Legii Arhivelor Na ionale
nr.16/1996. (poz. I-b-28)
- Reexaminare ca urmare a Deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 1575/2011
- Raport comun cu Comisia pentru cultură
Proiect de Lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ - teritoriale.
(poz. I-b-24)
- Raport comun cu Comisia pentru buget i Comisia pentru administra ie publică
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. (poz. I-b-30)
- Raport comun cu Comisia pentru buget
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea
i completarea Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sanc ionarea neregulilor apărute în ob inerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice na ionale aferente acestora. (poz. I-b-8)
- Raport comun cu Comisia pentru buget
Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie la Asocia ia
Interna ională a Înaltelor Jurisdic ii Administrative, pentru aderarea Administra iei
Na ionale a Penitenciarelor i Corec ionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului
Na ional al Registrului Comer ului la Registrul European al Comer ului, pentru
aprobarea plă ii unor contribu ii ale Ministerului Justi iei, ale Înaltei Cur i de
Casa ie i Justi ie, ale Oficiului Na ional al Registrului Comer ului i ale
Administra iei Na ionale a Penitenciarelor la organismele interna ionale, perecum i
pentru modificarea
i completarea Ordonan ei Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plă ii cotiza iilor la organiza iile interna ionale interguvernamentale la
care România este parte. (poz. I-b-17)

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

Camera decizională
(stadiul)

Senat
Adoptat pe 13.06.2012

Camera Deputaţilor
PLx 459/ 14.09.2010
Termen: 26.06.2012

Senat
Respins pe 04.10.2010
Senat
Adoptat pe 14.10.2010

Observaţii

Camera Deputaţilor
PLx 540/ 13.10.2010
Termen: 22.11.2010
Camera Deputaţilor
PLx 592/ 25.10.2010
Termen: 22.11.2010

Senat
Adoptat pe 02.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 415/ 08.10.2012
Termen: 25.10.2012

Camera Deputaţilor
PLx 11/ 05.02.2013
Termen: 18.02.2013

Senat
-

11) la Comisia pentru politică externă
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

1

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru
Cooperare în domeniul Securită ii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 i semnat de
România la 18 februarie 2011, la Zagreb. (poz. I-b-26)

Prima Cameră
sesizată (stadiul)
Camera Deputaţilor
PLx 12/ 05.02.2013
Termen: 18.02.2013

Camera decizională
(stadiul)

Observaţii

Senat
-
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IV. PROIECTE DE LEGE ADOPTATE DE CAMERA DEPUTAŢILOR ŞI TRANSMISE LA SENAT
Nr.
crt

Titlul proiectului de lege

Prima Cameră
sesizată (stadiul)

1

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2010 pentru
modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (poz. I-a-10)

Camera Deputaţilor
PLx 522/ 04.10.2010
Adoptat pe 02.11.2010

2

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (poz. I-a-7)

Camera Deputaţilor
PLx 1/ 01.02.2011
Adoptat pe 17.05.2011

3

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. (poz. I-a-11)

Camera Deputaţilor
PLx 521/ 19.09.2011
Adoptat pe 18.10.2011

4

Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instan elor
judecătore ti i al parchetelor de pe lângă acestea. (poz. I-a-13)

Camera Deputaţilor
PLx 780/ 22.12.2011
Adoptat pe 27.03.2012

5

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2012 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (poz. I-a-12)

Camera Deputaţilor
PLx 237/ 12.06.2012
Adoptat pe 19.06.2012

6

7

Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de în elegere
între Uniunea Europeană i România, semnat la Bucure ti la 14 decembrie 2011 i la
Bruxelles la 27 decembrie 2011 i a celui de-al doilea memorandum suplimentar de
în elegere între Uniunea Europeană i România, semnat la Bucure ti la 22 iunie 2012
i la Bruxelles la 29 iunie 2012. (poz. I-a-1)
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor
electronice. (poz. I-a-5)

Camera decizională
(stadiul)
Senat
retrimisă pt. raport
suplimentar la Comisia
pt. învă ământ
Senat
pt. raport la Comisia pt.
muncă
Senat
retrimisă pt. raport
suplimentar la Comisia
pt. învă ământ
Senat
pt. raport la Comisia
juridică i Comisia pt.
drepturi
Senat
pt. raport la Comisia pt.
învă ământ

Camera Deputaţilor
PLx 411/ 08.10.2012
Adoptat pe 23.10.2012

Senat
Ordinea de zi

Camera Deputaţilor
PLx 323/ 16.05.2011
Adoptat pe 18.10.2011

Senat
Ordinea de zi

Observaţii
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