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 Informare privind activitatea legislativă a
 Camerei Deputaţilor

 în anul 2003

I.  Activitatea legislativă

În perioada februarie – decembrie 2003 Camera Deputaţilor a
urmărit intensificarea ritmului activităţii de legiferare pentru adoptarea
legilor necesare accelerării proceselor de reformă economico-socială,
a consolidării, modernizării şi creşterii eficienţei instituţiilor statului,
întărirea ordinii de drept şi a respectului faţă de lege, combaterea
faptelor antisociale şi în special a fenomenului corupţiei precum  şi
măsuri pentru sprijinirea persoanelor defavorizate.

În egală măsură s-a urmărit ridicarea calităţii actului de
legiferare, îmbunătăţirea indicelui de stabilitate legislativă, a coerenţei
acesteia precum şi o mai bună funcţionare a raportului dintre legislativ
şi executiv, creşterea substanţei şi a acţiunilor de control parlamentar.

 Priorităţile legislative ale acestui an au fost legate de adoptarea
reglementărilor care constituiau condiţionalităţi pentru accelerarea
procesului de aderare în UE şi NATO, ratificarea unor tratate şi
acorduri internaţionale pentru implementarea unor programe de
finanţare externă, adoptarea unui pachet legislativ privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei şi nu în ultimul rând realizarea proiectului de
revizuire a Constituţiei, dezbaterea şi adoptarea acestuia.

Chiar dacă datele statistice evocă o scădere a numărului de legi
adoptate în sesiunile februarie – iunie 2003 şi septembrie  - decembrie
2003, raportat la anii precedenţi ai acestei legislaturi, respectiv 858,
faţă de 912 legi adoptate în anul 2002 şi 1193 în  anul 2001, se poate
remarca o creştere a numărului legilor importante şi de mare
complexitate precum: Legea creditului agricol pentru producţie, Legea
minelor, Legea muzeelor şi a colecţiilor  publice, Legea  privind
promovarea  culturii  scrise, Legea privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, Legea privind modificarea şi completarea
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Codului de procedură penală şi a unor  legi speciale, Legea privind
prevenirea şi  combaterea pornografiei, Legea privind asistenţa
judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, Legea privind
infracţiunile la regimul transportului naval, Legea privind Statutul
Corpului diplomatic şi consular al României, Legea energiei electrice,
Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea
spitalelor, Legea privind Codul Fiscal, Legea pentru modificarea şi
completarea Legii bancare nr.58/1998, Legea privind competenţa de
jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în
materie civilă şi comercială pronunţate de statele membre ale UE,
Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, Legea privind registrul unic de control şi nu în ultimul
rând Codul muncii şi Legea  privind  unele  măsuri pentru  asigurarea
transparenţei  în exercitarea  demnităţilor  publice, a funcţiilor publice
şi în  mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea  corupţiei, pentru
care Guvernul şi-a asumat răspunderea.

De asemenea se poate sesiza, ca un lucru notabil, scăderea
numărului de legi pentru aprobarea ordonanţelor de urgenţă şi
ordonanţelor  Guvernului în ponderea legilor adoptate. Astfel faţă de
ponderea de 70% pe care o ocupau proiectele legilor de aprobare a
ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului în procesul
legislativ la Camera Deputaţilor în anul 2001 şi 51% în 2002, în anul
2003 ponderea legilor de aprobare a ordonanţelor în totalul
iniţiativelor legislative dezbătute şi votate la această Cameră a fost de
numai 37% (Anexa nr.II) .

Totodată remarcăm o creştere a ponderii propunerilor
legislative în totalul iniţiativelor votate la Cameră, de la 10% în 2001
şi 22% în 2002, la 31% în 2003, ceea ce denotă o sporire a calităţii
iniţiativelor legislative venite din partea deputaţilor.

În anul 2003 au fost înregistrate la Camera Deputaţilor 267
propuneri legislative.

Bilanţul statistic al anului 2003 ne arată că în cele 86 şedinţe în
plen şi 19 şedinţe comune cu Senatul, au fost adoptate 858 proiecte de
legi, 25 hotărâri ale Camerei Deputaţilor şi 31 hotărâri ale
Parlamentului.

Cât priveşte activitatea celor 16 comisii permanente, precum şi
a celor 2 comisii speciale (Comisia specială pentru elaborarea
propunerilor legislative prevăzute la art.79 din Legea nr.29/2000
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privind sistemul naţional de decoraţii al României şi avizarea
proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de
urgenţă emise de Guvern în acest domeniu şi Comisia comună
permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de
Informaţii) acestea s-au întrunit în 1286 şedinţe pentru dezbaterea
celor 1017 proiecte cu care au fost sesizate în fond şi a proiectelor
trimise pentru aviz.

În anul 2003, comisiile au întocmit şi depus 815 rapoarte şi
1094 avize la iniţiativele legislative cu care au fost sesizate. Cu
prilejul examinării proiectelor de legi şi a propunerilor legislative,  la
comisiile permanente s-au depus un număr de 4973 amendamente din
care 3968 au fost admise.

Totodată, comisiile permanente au rezolvat 2654 scrisori şi
memorii adresate Camerei Deputaţilor de către societăţi comerciale,
sindicate sau  persoane particulare, cu privire la modul de aplicare a
unor legi sau pentru revendicarea unor drepturi cuvenite şi neacordate.

Pentru rezolvarea divergenţelor apărute între textele proiectelor
de legi adoptate în redactări diferite de către cele două Camere, au fost
constituite 168 comisii de mediere care au finalizat 163 rapoarte.

În perioada raportată comisiile permanente au avut 94 de
audieri pentru candidaţii unor autorităţi publice ai căror reprezentanţi
sunt aprobaţi de Parlament: Consiliul Suprem al Magistraturii,
Agenţia Naţională de Presă „Rompres” şi Consiliul Naţional al
Audiovizualului şi candidaţii pentru funcţia de membru al Guvernului,
precum şi pentru persoanele propuse pentru funcţia de ambasador.

Este de remarcat şi faptul că în anul 2003 s-a urmărit în
permanenţă definitivarea procedurilor legislative la proiectele de legi
cuprinse în programul legislativ prioritar al Guvernului.  Astfel, din
cele 232 proiecte cuprinse în acest program, la Camera Deputaţilor au
intrat 162 din care 125 au fost adoptate şi promulgate devenind legi.

 Nu în ultimul rând în această sesiune s-a acordat o atenţie
deosebită domeniului legislativ care vizează integrarea în U.E. şi
NATO, dându-se prioritate proiectelor promovate în acest sens de
Guvern, dar şi propunerilor legislative care au vizat diverse capitole
ale aquis-ului comunitar (Anexa nr.VI).

În anul 2003 au fost adoptate 25 hotărâri ale Camerei
Deputaţilor (Anexa nr.VII), printre care se numără şi Hotărârea
privind dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative de revizuire a
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Constituţiei României şi Hotărârea privind înfiinţarea Comisiei pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

Totodată, în şedinţele comune cu Senatul au fost adoptate 21
hotărâri ale Parlamentului vizând participarea României la diferite
misiuni internaţionale în Irak, Afganistan, Macedonia, aprobarea
rapoartelor de activitate şi numirea unor membri în conducerea
autorităţilor publice aflate sub control parlamentar, modificarea
structurii şi componenţei Guvernului, constituirea unor comisii
precum Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, condusă
de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, domnul deputat Viorel
Hrebenciuc.

II.  Revizuirea Constituţiei

Propunerea legislativă pentru revizuirea Constituţiei României a
fost actul normativ cel mai important adoptat de Camera Deputaţilor
în această sesiune şi va fi fără îndoială, documentul legislativ de
referinţă a actualei legislaturi.

Procesul de pregătire şi elaborare a proiectului a început în
primăvara anului 2002 când, în urma negocierilor purtate între
reprezentanţii partidelor parlamentare şi ai Grupului parlamentar al
minorităţilor naţionale, negocieri finalizate cu prilejul reuniunii care a
avut loc în ziua de 10 iulie 2002, a fost încheiat un Protocol prin care
s-a convenit asupra domeniilor şi obiectivelor ce urmau a fi avute în
vedere la revizuirea Constituţiei României. S-a convenit, de asemenea,
ca propunerile de revizuire a Constituţiei formulate în cadrul
Forumului Constituţional să fie supuse examinării Comisiei pentru
elaborarea propunerii legislative privind revizuirea Constituţia
României.

Fără a intra în conţinutul propunerii, trebuie totuşi să afirmăm
că ea aduce Actului Fundamental al ţării plusuri de valoare în toate
capitolele sale şi, în plus, stabileşte temeiul şi cadrul constituţional al
integrării euro-atlantice.

Propunerea legislativă a fost elaborată pe baza expertizei de
specialitate a Comisiei pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la
Veneţia) care, în urma analizării textelor, a emis două avize asupra
Propunerii de revizuire a Constituţiei.
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Câteva cifre pot fi relevante pentru a aprecia atât valoarea
proiectului cât şi eforturile depuse pentru realizarea lui. Au fost
stabilite 92 de domenii şi teme de revizuire a Constituţiei care au
întrunit o majoritate de peste 66%.

Pentru elaborarea proiectului şi pentru discutarea
amendamentelor parlamentarilor, Comisia s-a reunit în 37 de şedinţe.

Propunerea legislativă a însumat un număr de 63 de puncte de
intervenţie asupra actualelor texte constituţionale.

Proiectul de revizuire a Constituţiei a fost semnat de 233
deputaţi şi de 94 senatori iniţiatori.

În urma dezbaterilor în plen, Camera Deputaţilor a adoptat, în
şedinţa din 30 iunie 2003, prin vot nominal, cu 254 voturi pentru şi
nici un vot împotrivă, Legea de revizuire a Constituţiei României.

Trebuie spus că întregul proces de pregătire, elaborare,
dezbatere şi adoptare a fost o demonstraţie de cooperare politică, de
coagulare a unei convergenţe parlamentare într-o problemă esenţială
pentru democraţie, pentru ţară.

III. Activitatea de control parlamentar

În cadrul activităţii de control parlamentar în anul 2003, la
Camera Deputaţilor au fost înregistrate 811 întrebări adresate, în
general, membrilor executivului, din care 694 au primit răspuns,
reprezentând 85,50%.

De asemenea numărul interpelărilor adresate primului ministru
în anul 2003 este de 583.

În ceea ce priveşte intervenţiile deputaţilor asupra unor
probleme de actualitate sau pentru consacrarea unor aniversări ori
comemorări, în anul 2003 numărul acestora a fost de 1078, desfăşurate
pe parcursul a 33 şedinţe ţinute în zilele de marţi, conform
Regulamentului Camerei Deputaţilor.

La Camera Deputaţilor, în anul 2003, au fost  depuse un număr
de 5 moţiuni simple, dintre care numai 4 au fost supuse dezbaterii,
moţiunea „Taxa Radio şi TV” depusă de P.N.L. neîntrunind condiţiile
prevăzute de art.148 alin.(1) din Regulament pentru a fi luată în
considerare.

Totodată în anul 2003 a fost depusă şi o moţiune de cenzură la
angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege  privind
unele  măsuri pentru  asigurarea transparenţei  în exercitarea
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demnităţilor  publice, a funcţiilor publice  şi în  mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea  corupţiei, iniţiată de 172 parlamentari din
grupurile aparţinând P.R.M., P.D. şi P.N.L.

Toate cele 5 moţiuni au fost respinse.
În cadrul funcţiei de control exercitate de Parlament se înscrie şi

efortul depus de deputaţi alături de senatori pentru dezbaterea
rapoartelor de activitate depuse de autorităţile şi instituţiile care,
potrivit legii, se supun acestui control.

Astfel, în anul 2003 au fost depuse şi dezbătute în şedinţe
comune 12 rapoarte comune ale comisiilor permanente ale Senatului
şi Camerei Deputaţilor vizând activitatea pe anii 2000, 2001 şi 2002 a
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, instituţiei Avocatului
Poporului, Consiliului Legislativ, Băncii Naţionale a României,
Consiliului Naţional al Audiovizualului, Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, Serviciului Român de Informaţii.



                             ANEXA nr.I

SITUAŢIA
INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE AFLATE ÎN PROCEDURĂ

LEGISLATIVĂ LA CAMERA DEPUTATILOR,
in anul 2003

Totalul iniţiativelor legislative 1170
din care;
- existente la începutul anului 418
- înregistrate în cursul anului 752

1.) Dezbătute 858
din care;
- votate * 858

din care – înaintate la Senat     40
                   - la mediere     10

                         - la promulgare       0
                      -  promulgate   575

                 - respinse   233
- la vot final                          -
2.) Se află în procesul legislativ 291
a)pe ordinea de zi 13
b)au raporte şi urmează a fi înscrise pe ordinea de zi           26
c) la comisii
(din care 34 retrimise pentru raport suplimentar)

198

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

33

e) - în faza de prezentare la Biroul Permanent 21

3) Retrase de initiator 21

* Cele 858 iniţiative legislative votate în actuala sesiune privesc:
               591 proiecte de legi elaborate de Guvern

               267 propuneri legislative



Iniţiative legislative înregistrate 
în perioada 2001-2003

726

742

752

înregistrate în 2001
înregistrate în 2002
înregistrate în 2003

732

777

711

venite de la Guvern
venite de la Senat
propuneri legislative



ANEXA nr. II

BILANŢUL
legislativ al Camerei Deputaţilor în perioada

decembrie 2000 –31 decembrie 2003
 (legislatura a IV-a)

 A.Total iniţiative legislative aflate în procesul legislativ 3.646
    din care 766 au rămas din legislatura anterioară)
 Votate                                                                                           2.963
- priorităţi legislative                                                                        305
- în procedură de urgenţă                                                                  643

In anul 2001 Sesiunea feb.-
iunie

Sesiunea
sept.-dec.

Total iniţiative legislative
aflate în procesul legislativ

1.508 806 702

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

In anul 2002 Sesiunea feb.-
iunie

Sesiunea
sept.-dec.

Total iniţiative legislative
aflate în procesul legislativ

968 594 374

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

In anul 2003 Sesiunea feb.-
iunie

Sesiunea
sep.-dec.

Total iniţiative legislative
aflate în procesul legislativ

       1170 467 703

Votate 858 460 398
- priorităţi legislative 127 46 81
- în procedură de urgenţă 219 120 99

B. Iniţiativele legislative votate privesc:

2001 2002 2003Anul
Număr % Număr % Număr %

Proiecte de lege 234 20 243 27 274 32
Ordonanţe 839 70 468 51 317 37
Propuneri legislative 120 10 201 22 267 31
Total: 1193 912 858
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ANEXA nr. III

Legi adoptate în anul 2003
pe domenii de activitate (exemplificativ)

A. Domeniul buget-finanţe
1. Legea creditului agricol pentru producţie, nr.150/2003

2. Lege pentru modificarea  şi completarea Legii nr.32/2003 privind societăţile  de
asigurare şi supravegherea asigurărilor, nr.76/2003

3. Lege pentru aprobarea contului general de execuţie a bugetului de stat, a
conturilor de execuţie ale bugetelor fondurilor speciale şi a contului general al
datoriei publice aferente anului 2001, nr.346/2003

4. Lege pentru aprobarea contului general de execuţie a bugetului asigurărilor sociale
de stat, precum şi a contului de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului
de şomaj pe anul 2001, nr.313/2003

5. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2002 pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii
şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, nr.204/2003

6. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999
privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, nr.84/2003

7. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru
ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de
Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi
Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11
noiembrie 2002, nr.64/2003

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind
ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii
şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a
drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, nr.86/2003

9. Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507/2003

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

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

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

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

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

15. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului
privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003, nr. 441/2003

16. Lege privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca
Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii
şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, nr. 440/2003

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

18. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea
Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană
referitor la Programul orizontal pentru asistenţă comunitară în domeniul securităţii
nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la Bucureşti la
23 ianuarie 2003, nr. 438/2003
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19. Legea privind Codul Fiscal, nr.281/2003

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

B. Domeniul juridic:
1. Legea privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor
legi speciale, nr.281/2003

2. Legea privind  prevenirea şi  combaterea pornografiei, nr. 196/2003

3. Lege  privind  exercitarea  profesiei  de detectiv  particular, nr.329/2003

4. Lege privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială,
nr.189/2003

5. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a
altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002, nr.70/2003

6. Lege privind infracţiunile la regimul transportului naval, nr.191/2003

7. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, nr.279/2003

8. Lege privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a
hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii
Europene, nr.187/2003

9. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2003 privind
reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri imobile, nr. 461/2003

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

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

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

13. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul
materiilor explozive, nr. 478/2003
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14. Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,
nr. 514/2003

15. Lege privind conferirea decoraţiilor cu însemne de război, nr. 517/2003

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

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

18. Lege privind tratatele, nr.590/2003

C. Domeniul învăţământ, ştiinţă, cultură, tineret şi sport:
1. Lege  privind  promovarea  culturii  scrise, nr.186/2003

2. Legea privind  organizarea  aşezămintelor  culturale, nr.292/2003

3. Legea privind  înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea  Institutului Cultural
Român, nr.356/2003

4. Legea muzeelor şi a colecţiilor  publice, nr.311/2003

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea
Academiei Române de Aviaţie, nr.352/2003

6. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, nr.324/2003

7. Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti, nr.282/2003

8. Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, nr.100/2003

9. Lege privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, nr.319/2003

10. Lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război,
nr. 379/2003

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

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

D. Domeniul industriei şi servicii:
1. Lege privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes
naţional şi European, nr.203 /2003

2. Legea minelor, nr. 85/2003

3. Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor
civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, nr.355/2003

4. Lege pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, nr.92/2003

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2003 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor de iluminat public, nr. 475/2003

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

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

E. Domeniul administraţiei publice:
1. Lege  privind  unele  măsuri pentru  asigurarea transparenţei  în exercitarea
demnităţilor  publice, a funcţiilor publice  şi în  mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea  corupţiei, nr.161/2003

2.  Legea pentru  declararea  ca oraş  a comunei Sălişte, judeţul  Sibiu, nr.336/2003

3. Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
nr.333/2003

4. Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia,
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947, nr.290/2003

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind
procedura aprobării tacite, nr. 486/2003
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6. Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor
localităţi, nr.554/2003

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, nr.604/2003

8. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile
sociale, nr. 515/2003

F. Domeniul protecţiei sociale:
1. Lege pentru aprobarea afilierii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă la Asociaţia Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (A.M.S.P.O.),
nr.308/2003

2. Lege privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile
publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre  maternale,
precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti,
nr.326/2003

3. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile
gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române,
nr.210/2003

4. Lege privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, nr.269/2003

5. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind
reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, nr.228/2003

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

7. Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat,
nr.555/2003

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

9. Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2003 pentru
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modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, nr.577/2003

10. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind
sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, nr.595/2003

G. Domeniul comunicaţii şi tehnologia informaţiei:
1. Lege privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice,  nr.304/2003

2. Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic
al cărţii electronice de identitate, nr.285/2003

3. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin
licitaţii electronice, nr.246/2003

4. Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la
5 februarie 2003, a Convenţiei privind înfiinţarea Biroului European de
Radiocomunicaţii (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993, nr. 482/2003

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

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

H. Domeniul economic:
1. Lege privind registrul unic de control, nr. 252/2003

2. Lege pentru modificarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale
proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea
consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local,nr.306/2003

3. Legea energiei electrice, nr. 318/2003

4. Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a
falimentului, nr.82/2003
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5. Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind
comerţul şi colaborarea economică, semnat la Bucureşti la 14 mai 2002, nr.125/2003

6. Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,
nr. 477/2003

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

I. Domeniul sănătate şi familie:
1. Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,  nr.217/2003

2. Legea privind  acordarea  gratuită a medicamentelor   pentru copii  cu  vârste
cuprinse   între 0 -12 luni, nr.141/2003

3. Lege privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor
de la cadavre în vederea transplantului, nr.104/2003

4. Legea spitalelor, nr.270/2003

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

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

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

J. Domeniul agricol, mediul înconjurător:
1. Lege privind   organizarea  pieţei tutunului, nr.236/2003

2. Legea pomiculturii, nr.348/2003

3. Lege privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi produselor din
floricultură  pe principiile comunitare de piaţă, nr.305/2003

4. Lege privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp, nr.312/2003
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 5.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995, nr.294/2003

 6. Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la
Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro),
adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, nr.59/2003

7. Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind
înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, nr. 404/2003

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

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

10. Lege privind modificarea şi completarea Legii pentru organizarea şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar nr.160/1998, nr.592/2003



                                                                                                                                                                                       Anexa nr.IV
BILANŢUL

activităţii comisiilor în anul 2003
AMENDAMENTE

Nr.
crt.

Denumirea
comisiei

Nr.
şed.

Număr iniţiative
cu care a fost

sesizată în fond

Număr
rapoarte
depuse

Număr avize
depuse

Scrisori şi
memorii

Număr
audieri Total,

din care: admise

1. Com. pt. pol. economică … 75 61 40 29 7 2 117 81

2. Com. pt. buget … 77 210 164 263 30 3 817 371

3. Com. pt. industrii … 76 114 79 46 16 6 1232 1216

4. Com. pt. agricultură … 76 57 43 15 194 1 259 246

5. Com. pt. drepturile omului... 76 9 5 56 212 0 1 1

6. Com. pt. adm. publică… 76 200 133 91 51 3 621 463

7. Com. pt. muncă… 76 169 113 36 204 2 173 140

8. Com. pt. sănătate şi familie 76 54 17 20 149 26 354 343

9. Com. pt. învăţământ… 76 40 22 15 137 3 224 206

10. Com. pt. cultură … 77 29 19 6 87 5 368 285

11. Com. juridică … 75 248 127 413 185 23 527 378

12. Com. pt. apărare … 80 84 58 36 45 1 147 105

13. Com. pt. politică externă … 77 7 6 60 14 19 97 97

14. Com. pt. cercet. abuzurilor... 76 - - - 1241 0 - -

15. Com. pt. Regulament 5 1 1 0 0 0 0 0

16. Com. pt. tehn. informaţiei … 73 11 6 6 4 0 36 36

17. Com. pt. decoraţii … 10 5 5 0 3 0 0 0

18. Com. pt. controlul  SRI 81 - - 2 65 - - -

TOTAL 1286 1017* 815* 1094 2654 94 4973 3968

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



                                                                                                                      ANEXA nr. IV/1

BILANŢUL
activităţii comisiilor în sesiunea februarie - iunie 2003

Amendamente
Nr.
crt. Denumirea  comisiei Nr.

şed.

Număr
iniţiative

cu care a fost
sesizată
în fond

Număr
rapoarte
depuse

Număr
avize

depuse

Număr
memorii,
scrisori

Număr
audieri Total,

din care: admise

1. Comisia pentru pol. economică.. 42 27 16 16 5 1 39 26

2. Comisia pentru buget.. 42 113 83 123 15 1 40 37

3. Comisia pentru industrii … 42 63 38 27 12 3 1052 1040

4. Comisia pentru agricultură.. 42 32 23 8 129 1 212 204

5. Comisia pentru drepturile omului.. 42 4 3 38 134 0 0 0

6. Comisia pt. adm. publică… 42 114 81 61 31 3 469 367

7. Comisia pentru muncă… 42 121 85 9 99 2 92 71

8. Comisia  pentru sănătate… 42 25 10 7 119 17 101 101

9. Comisia pentru învăţământ… 42 25 17 6 108 1 194 178

10. Comisia pentru cultură, arte… 42 17 13 3 47 2 250 190

11. Comisia juridică… 39 141 68 237 116 23 349 243

12. Comisia pentru apărare… 46 49 34 19 24 1 80 62

13. Comisia pentru  politică externă 43 5 5 37 6 4 97 97

14. Comisia pentru cercet. abuzurilor 42 - - - 912 0 - -

15. Comisia pentru Regulament.. 1 - 0 0 0 0 0 0

16. Comisia pentru tehn. informaţiei .. 40 5 2 2 2 0 23 23

17. Comisia pentru decoraţii… 2 1 1 0 3 0 0 0

18. Com. pt controlul activit. SRI 46 - - - 65 0 - -

TOTAL 727 679 * 463 * 593 1837 59 2948 2589

________________________
*) 

La însumare s-a ţinut cont de iniţiativele legislative cu raport comun al mai multor comisii sesizate în fond.



ANEXA nr. IV/2

BILANŢUL
activităţii comisiilor în sesiunea septembrie - decembrie 2003

Amendamente
Nr.
crt. Denumirea   comisiei Nr.

şed.

Număr
iniţiative

cu care a fost
sesizată în

fond

Număr
rapoarte
depuse

Număr
avize

depuse

Număr
memorii,
scrisori

Număr
audieri Total,

din care: admise

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Com. pt. cercet. abuzurilor... 34 - - - 329 0 - -

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

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

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

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

TOTAL 559 531* 352* 501 817 35 2025 1379

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



                                                                                                                                        Anexa  nr.IV/3

AMENDAMENTE  DEPUSE  LA  COMISII
 pe anul  2003

Nr-
crt. Grupul  parlamentar Total Admise Respinse

1. PSD 1605 1432 173

2. PRM 789 523 266

3. PD 385 217 168

4. PNL 417 240 177

5. UDMR 562 493 69

6. MINORITĂŢI  NAŢIONALE 88 75 13

7. Amendamente depuse de comisii 1058 957 101

8. DEPUTAŢI  INDEPENDENŢI 69 31 38

TOTAL 4973 3968 1005



Sinteza activităţii comisiilor 
în perioada 2001-2003 

după numărul de rapoarte depuse

131

613

315

147

351
299

90

132

90

303

192

1710

22

321

politică economică - 131 buget, finanţe, bănci - 613 industrii şi servicii - 315

agricultură - 147 drepturile omului - 22 administraţie publică - 351

muncă - 299 sănătate şi familie - 90 învăţământ - 132

cultură - 90 juridică - 303 apărare - 192

politică externă - 17 regulament - 3 tehnologia informaţiei - 21

decoraţii - 10
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Anexa  nr.V/1
STADIUL ACTUAL AL PROIECTELOR DE LEGI

DIN PROGRAMUL LEGISLATIV PRIORITAR AL GUVERNULUI
  pentru prima sesiune ordinară  februarie-iunie 2003

                                                                I. Legi promulgate
Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/2000 privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor. 654/2002

Legea nr. 76/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

2 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 321/2002

Legea nr. 82/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

3 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind
auditul public intern şi controlul financiar preventiv. 687/2002

Legea nr. 84/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

4 Proiectul Legii minelor. 131/2002
Legea nr. 85/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

5
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

718/2002 Legea nr. 89/2003

6
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind Procedura de Consimţământ
Prealabil în Cunoştinţă de Cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide,
care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam, la 10 septembrie 1998.

701/2002
Legea nr. 91/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

7 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontaliere ale
accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992. 702/2002

Legea nr. 92/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

8 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2001 privind impunerea
microîntreprinderilor. 432/2001

Legea nr. 111/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

9

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.205/2002 pentru
modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2001 privind
reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei
termice şi a gazelor naturale pentru populaţie.

724/2002 Legea nr. 116/2003
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

10

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de
management al deşeurilor în oraşul Râmnicu Vâlcea, România", semnat la Bucureşti la 2
august 2002 şi la Bruxelles la 11 aprilie 2002

98/2003 Legea nr. 126/2003

11

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea apei potabile şi a
apei uzate din oraşul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România,
semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002

101/2003 Legea nr. 127/2003

12
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2002 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea
impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare

79/2003 Legea nr. 131/2003

13
Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.65/1997 privind
regimul paşapoartelor în România şi a art.39 din Legea nr.105/1996 privind evidenţa
populaţiei şi cartea de identitate

82/2003 Legea nr. 134/2003

14

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Modernizarea sistemului
de apă potabilă şi cel al apelor uzate în oraşul Paşcani, România, semnat la Bucureşti la 17
aprilie 2002 şi la Bruxelles la 18 decembrie 2001

102/2003 Legea nr. 147/2003

15

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistenţă tehnică pentru
întărirea capacităţii Agenţiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea
măsurilor ISPA-Etapa I pentru remedierea deficienţelor în România, semnat la Bucureşti la 2
august 2002 şi la Bruxelles la 17 iunie 2002

86/2003 Legea nr. 152/2003

16

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul
României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii
Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj),
România", semnat la Bucureşti la 17 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 13 decembrie 2001

84/2003 Legea nr. 154/2003
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

17

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, convenit între Guvernul României şi
Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 22 februarie 2002 şi la Bruxelles la 29 noiembrie
2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană
privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru măsura Asistenţă tehnică pentru proiectul tehnic şi
documentaţia de licitaţie pentru secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional
DN 6 şi studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bucureşti la
1 iunie 2001 şi la Bruxelles la 7 martie 2001

87/2003 Legea nr. 153/2003

18 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea
Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. 4/2003 Legea nr. 169/2003

19 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 201/2002 pentru
modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare. 709/2002

Legea nr. 172/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

20 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind obţinerea de probe în
străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970 171/2003 Legea nr. 175/2003

21 Proiect de Lege privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a
hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene 90/2003

Legea nr. 187/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

22 Proiect de Lege privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială 83/2003
Legea nr. 189/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

23 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în
siguranţă a activităţilor nucleare. 549/2002

Legea nr. 193/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

24 Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. 212/2002
Legea nr. 196/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

25 Proiect de Lege privind aprobarea necesităţilor de infrastructură de transport de interes
naţional şi european 602/2002 Legea nr. 203/2003

26 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei europene asupra promovării serviciului de
voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000 236/2003

Legea nr. 213/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE
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Nr. înreg.
la Camera
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Observaţii

27

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2002 privind
creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor
2 şi 3 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire al salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.

698/2002 Legea nr. 220/2003

28 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind
reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici 706/2002 Legea nr. 228/2003

29
Proiect de Lege privind aderarea României la Convenţia Europeană asupra recunoaşterii şi
executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării
copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980

234/2003 Legea nr. 234/2003

30 Proiect de Lege privind organizarea pieţei tutunului brut în România. 535/2002
Legea nr. 236/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

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

32 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2003 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România 26/2003 Legea nr. 256/2003

33 Proiectul Legii spitalelor 699/2001 Legea nr. 270/2003

34 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă 30/2003 Legea nr. 274/2003

35
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2002 pentru
stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer
al Văii Jiului

187/2003 Legea nr. 278/2003

36 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind
gospodărirea integrată a zonei costiere 113/2003

Legea nr. 280/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

37 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi
speciale. 380/2002

Legea nr. 281/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE
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crt. Titlul proiectului de Lege
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la Camera
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Observaţii

38

Proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de pace între
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.

631/2002 Legea nr. 290/2003

39 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995, republicată. 422/2002

Legea nr. 294/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

40 Proiect de Lege privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi
serviciile de comunicaţii electronice. 583/2002

Legea nr. 304/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

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

42 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.68/2001 pentru modificarea
Legii nr.146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor 458/2001 Legea nr. 309/2003

43 Proiect de Lege privind energia electrică şi termică. 691/2002
Legea nr. 318/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

44
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2002 privind perioadele de
conducere şi perioadele de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi
rutiere naţionale.

36/2002
Legea nr. 327/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

45 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular. 229/2000 Legea nr. 329/2003

46 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2002 privind
organizarea şi funcţionarea societăţilor de credit ipotecar. 708/2002

Legea nr. 330/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

47

Proiect de Lege pentru aprobarea a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea
atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce
deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.

726/2002 Legea nr. 331/2003

48 Proiectul Legii pomiculturii 112/2003 Legea nr. 348/2003

49
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională

696/2002 Legea nr. 354/2003
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50 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind
regimul străinilor în România 276/2003

Legea nr. 357/2003
Pentru pregătirea aderării
României la UE

51 Proiect de Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 346/2003 Legea nr. 360/2003

52 Proiect de Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 117/2003
Legea nr. 477/2003
Pentru  aderarea
României la NATO

53 Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 173/1999 Legea nr. 514/2003

54
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării.

725/2002 Legea nr. 540/2003

                                                         II. Proiecte de Legi respinse de Parlament

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activitatea
comercială. 364/2002  

2 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.87/1994 pentru combaterea
evaziunii fiscale 604/2002  

                                                        III. Proiecte de Legi  retrase de Guvern

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege privind conflictul de interese în exercitarea unor funcţii publice. 385/2002 Prevederi preluate în
Legea nr 161/2003

2 Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice. 671/2002 Prevederi preluate în
Legea nr 161/2003
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                                                       IV. Proiecte de Legi în faza de mediere

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.184/2002 privind
modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România prin Legea nr. 501/2002.

679/2002 Comisie de mediere în
curs de constituire

                     V. Proiecte de Legi adoptate de Camera Deputaţilor  şi trimise la Senat

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind
finanţele publice locale 386/2003  

                         VI. Proiecte de Legi  aflate la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Comisia sesizată în fond
şi termenul de depunere

a raportului
Observaţii

1 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice. 707/2002

Comisia juridică
Comisia pt. industrii
Termen: 14.02.2003

- Pentru pregătirea
aderării României la UE
- Procedură de urgenţă

2 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 719/2002 Comisia pt. apărare

Termen: 10.02.2004

3 Proiectul Legii Codului Penal 358/2003 Comisia juridică
Termen: 30.06.2003

4 Proiectul Legii cooperaţiei 370/2003
Com. economică şi
Com. pt. industrii
Termen: 18.06.2003

 Procedură de urgenţă
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Comisia sesizată în fond
şi termenul de depunere

a raportului
Observaţii

5 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe 436/2003 Com. pt. cultură

Termen: 28.08.2003

6 Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali. 333/2001
Comisia juridică şi
Com. pt. adm.
publică

29.05.2003 - Plenul
Camerei Deputaţilor a
decis retrimiterea la
comisii pentru raport
suplimentar

7
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind
declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor
publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.

567/2002 Comisia juridică

9.09.2003 - Plenul
Camerei Deputaţilor a
decis retrimiterea la
comisie pentru raport
suplimentar
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Anexa nr. V/2

STADIUL ACTUAL AL PROIECTELOR DE LEGI
DIN PROGRAMUL LEGISLATIV PRIORITAR AL GUVERNULUI
  pentru cea de a doua sesiune ordinară  septembrie-decembrie 2003

                                                              I. Proiecte de legi aflate în faza de promulgare
Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2003 privind modificarea
unor dispoziţii din Codul de procedură penală. 472/2003 Legea nr. 359/2003

2

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

412/2003
Legea nr. 365/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

3
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti, la 20 februarie
2003.

376/2003 Legea nr. 369/2003

4

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2003 pentru ratificarea
amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit
prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al
Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a
Memorandumului tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi Washington, prin
Scrisoarea părţii române din 9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului
Monetar Internaţional din 25 aprilie 2003.

360/2003  Legea nr. 370/2003

5

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

413/2003
Legea nr. 371/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

6

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

440/2003
 Legea nr. 372/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)
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crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

7

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

411/2003
 Legea nr. 373/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

8 Proiect de Lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. 441/2003  Legea nr. 379/2003

9

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea
de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din
executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri
funciare" - S.A.

433/2003  Legea nr. 381/2003

10 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2003 privind majorarea
pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor. 460/2003  Legea nr. 383/2003

11 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/1997 cu privire la
regimul juridic al adopţiei. 450/2003  Legea nr. 385/2003

12 Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare. 437/2003
 Legea nr. 387/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

13
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2003 pentru aprobarea
suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de
calamităţi naturale.

434/2003  Legea nr. 390/2003

14
Proiect de Lege pentru stabilirea parităţii între dolarul cliring şi dolarul S.U.A. cu scopul stingerii
obligaţiilor ce derivă din scrisorile de contragaranţie, exprimate în dolari cliring, pe relaţia Republica
Islamică  Iran.

410/2003  Legea nr. 392/2003

15 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare
privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta, la 7 aprilie 2003. 539/2003

 Legea nr. 394/2003
(Pentru pregătirea aderării
     României la NATO)

16

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la
Bruxelles, la 30 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 28 martie 2003, între Guvernul României şi Comisia
Europeană, la memorandumurile de finanţare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană
în anii 2000, 2001, 2002 şi încă nefinalizate.

543/2003
 Legea nr. 395/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

17 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Macedonia,
semnat la Skopje la 7 februarie 2003. 546/2003

Legea nr. 396/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

18 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi Republica Albania,
semnat la Tirana la 21 februarie 2003. 545/2003  Legea nr. 397/2003
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19 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerţ Liber între România şi Bosnia Herţegovina,
semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003. 531/2003  Legea nr. 398/2003

20
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca  Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea
Proiectului de dezvoltare forestieră.

541/2003  Legea nr. 400/2003

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

22 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2003 privind unele
drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate. 444/2003

 Legea nr. 403/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

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

24 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei  române nr.21/1991. 431/2003  Legea nr. 405/2003

25

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie
2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare, pentru măsura Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor şi
modernizarea staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la
Bucureşti la 1 iunie 2001.

456/2003
 Legea nr. 411/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

26

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 09 august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie
2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de
Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în
Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001.

457/2003
 Legea nr. 412/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

27 Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington şi plata
cotizaţiei de membru. 459/2003

 Legea nr. 413/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

28

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie
2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura Îmbunătăţirea sistemului de apă potabilă şi celui al apelor uzate în scopul
conformării cu standardele europene în domeniul calităţii apei şi protecţiei mediului în municipiul
Iaşi, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001.

458/2003
 Legea nr. 414/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

29

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti, la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1
octombrie 2002 la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul de Politici
Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a
apelor uzate în Constanţa, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie
2000.

556/2003
 Legea nr. 415/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

30

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia
Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 şi la Bucureşti la 11 martie
2003, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind
asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru măsura Reabilitarea şi modificarea sistemului de canalizare şi a sistemului de
furnizare şi tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureş, în România, semnat la
Bruxelles la 15 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001.

461/2003
 Legea nr. 416/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

31

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul României şi Comisia
Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de
canalizare şi a reţelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, Judeţul Buzău, România",
semnat la Bruxelles, la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti, la 31 martie 2003.

391/2003
 Legea nr. 417/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

32

Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanţare între Guvernul României şi Comisia
Europeană referitor la asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare (ISPA) pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă
potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din Piatra Neamţ", Judeţul Neamţ-România, semnat la
Bruxelles, la 10 decembrie 2002, şi la Bucureşti, la 31 martie 2003.

387/2003
 Legea nr. 418/2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

33
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale
Iugoslavia privind cooperarea în domeniul minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad, la 4 decembrie
2002.

548/2003  Legea nr. 419/2003

34 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare a
Urgenţelor  Civil-Militare pentru Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia, la 3 aprilie 2003. 547/2003  Legea nr. 421/2003
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

35
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale
pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma, la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1
iulie 2002.

550/2003
 Legea nr. 430/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

36
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea
alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea
deşeurilor industriale reciclabile.

448/2003  Legea nr. 431/2003

37
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii
şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003.

575/2003  Legea nr. 439/2003

38
Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de
Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la
Bucureşti la 11 iulie 2003.

574/2003  Legea nr. 440/2003

39
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la
Bucureşti la 23 mai 2003.

573/2003  Legea nr. 441/2003

40

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenţiei
dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din
Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie
pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a
Convenţiei de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii
stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a
Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003.

559/2003  Legea nr. 444/2003

41

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului
adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicării legii, semnată la data de 3
iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 5
august 2003.

560/2003 Legea nr. 445/2003

42 Proiect de Lege privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. 300/2003
 Legea nr. 449/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

43 Proiectul Legii Corpului Agronomic din România. 221/2003
 Legea nr. 459/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

44 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. 311/2003  Legea nr. 462/2003
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

45 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2002 privind perioadele de conducere
şi perioadele de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale. 36/2002

 Legea nr. 466/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

46 Proiect de Lege privind producerea şi valorificarea legumelor, florilor şi plantelor ornamentale, de
seră. 308/2003

 Legea nr. 469/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

47 Proiect de Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 117/2003
 Legea nr. 477/2003
(Pentru pregătirea aderării
     României la NATO)

48 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr.58/1998. 638/2003
 Legea nr. 485/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

49
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura
aprobării tacite. 432/2003  Legea nr. 486/2003

50 Proiectul Legii plantelor medicinale şi aromatice. 553/2003
 Legea nr. 491/2003
(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

51 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2003 privind înfiinţarea Centrului
Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. 31/2003  Legea nr. 502/2003

52 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2003 privind completarea
Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 526/2003 Legea nr. 505/2003

53 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004. 639/2003 Legea nr. 507/2003

54
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2003 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor.

644/2003  Legea nr. 513/2003

55 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. 536/2003
 Legea nr. 516/2003
(Pentru pregătirea aderării
    României la NATO)

56 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004. 640/2003 Legea nr. 519/2003

57 Proiect de Lege pentru modificarea art.58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 696/2003
Legea nr. 520/2003   
(Pentru pregătirea aderării
României la NATO)
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Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

58

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

695/2003 Legea nr. 525/2003

59 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN
CARPAŢI . 284/2003  Legea nr. 526/2003

60 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea
unor măsuri  speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale. 307/2003  Legea nr. 531/2003

61
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2003 privind
subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

537/2003  Legea nr. 537/2003

62 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri
scutite de la plata datoriei vamale. 485/2003 Legea nr. 545/2003

63 Proiect de Lege privind Codul Fiscal 722/2003 Legea nr. 571/2003

64 Proiect de Lege privind tratatele x719/2003 Legea nr. 590/2003

65 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul
de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular. 359/2003 Legea nr. 595/2003

66
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în
anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli
pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv.

474/2003 Legea nr. 596/2003

67
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale

674/2003 Legea nr. 598/2003

68 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat. 524/2003 Legea nr. 603/2003

69 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 684/2003 Legea nr. 604/2003

70 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea
realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii. 445/2003  

71 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România. 600/2003  
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                                                             II. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor şi trimise la Senat

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele
publice locale. 386/2003 (Pentru pregătirea aderării

României la UE)

2 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2001 privind unele
măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi. 557/2001

3 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia
familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală 672/2003  

4 Proiect de Lege privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. 635/2003  

5
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între România şi Comunitatea
Europeană privind participarea României la "Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării
în intervenţiile de asistenţă în domeniul protecţiei civile", semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 2002

x725/2003

                                                              III. Proiecte de legi în faza de mediere

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea
Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României şi a art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea , reorganizarea sau
funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice.

633/2003 Comisie de mediere în
curs de constituire

            IV. Proiecte de legi  la care urmează dezbaterea în plenul Camerei Deputaţilor

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Observaţii

1 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri. 322/2003 (Pentru pregătirea aderării

României la UE)

2 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia
maternităţii la locurile de muncă 721/2003 - Procedură de urgenţă

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege Nr. înreg.

la Camera Observaţii
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Deputaţilor

3 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de arhitect. 328/2003

(Pentru pregătirea aderării
României la UE)
Raport suplimentar al
Comisiei pt. industrii

4
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale
salariaţilor şi al uniunilor acestora

686/2003 Raport     suplimentar   al
Comisiei  juridice

             V. Proiecte de legi  aflate în dezbatere la comisii

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Comisia sesizată în
fond şi termenul de

depunere a raportului
Observaţii

1 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 707/2002

Comisia juridică
Comisia pt. industrii
Termen: 10.08.2003

- Procedură de urgenţă
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

2 Proiectul Legii siguranţei naţionale a României. 196/2003
Comisia juridică
Comisia pt. apărare
Termen: 9.05.2003

(Pentru pregătirea aderării
României la NATO)

3
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

262/2003 Comisia pt. cultură
Termen: 11.04.2003

- Procedură de urgenţă
 (Pentru pregătirea aderării
României la UE)

4 Proiect de lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art. 6 din Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. 323/2003 Comisia economică

Termen: 5.06.2003  

5 Proiectul Legii Codului Penal. 358/2003 Comisia juridică
Termen: 30.06.2003

(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

6 Proiectul Legii cooperaţiei. 370/2003
Comisia economică
Comisa pt. industrii
Termen: 18.06.2003

- Procedură de urgenţă
 (Pentru pregătirea aderării
României la UE)

7 Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate. 392/2003 Comisia pt. sănătate
Termen: 25.08.2003

(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

8 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. 436/2003 Com. pt. cultură

Termen:28.08.2003
(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

Nr.
crt. Titlul proiectului de Lege

Nr. înreg.
la Camera
Deputaţilor

Comisia sesizată în
fond şi termenul de

depunere a raportului
Observaţii
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9 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Medicale. 602/2003

Comisia pt. sănătate
Comisia învăţământ
Termen: 5.11.2003

(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

10 Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale 679/2003 Comisia pt. muncă
Termen: 19.11.2003

11
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Reexaminare solicitată de
Preşedintele României)

719/2002 Comisia pt. apărare
Termen: 10.02.2004

(Pentru pregătirea aderării
României la UE)

12 Proiect de Lege privind organizarea judiciară 737/2003 Comisia juridică
Termen: 31.01.2004

(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

13
Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu
modificările şi completările ulterioare

739/2003 Comisia pt. sănătate
Termen: 31.01.2004

(Pentru pregătirea aderării
        României la UE)

14 Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali. 333/2001 -Comisia juridică
-Com.  adm. publică

(Pentru pregătirea aderării
României la UE)
27.05.2003 - Plenul Cam.
Deputaţilor a decis
retrimiterea la comisie
pentru raport suplimentar
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Anexa nr.  VI

PROIECTE DE LEGE PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ,
AFLATE ÎN PROCEDURĂ PARLAMENTARĂ

          situaţia la sfârşitul anului 2003,  pe capitole

Angajamente legislative la Capitolul 1 – Libera circulaţie a mărfurilor

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

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

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

Angajamente legislative la Capitolul 2 – Libera circulaţie a persoanelor

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

Angajamente legislative la Capitolul 3 – Libera circulaţie a serviciilor

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

Raportul suplimentar al Comisiei
pentru industrii va fi dezbătut în

plenul Camerei Deputaţilor

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

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

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

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

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

Angajamente legislative la Capitolul 5 – Dreptul societăţilor comerciale

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

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

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

Angajamente legislative la Capitolul 6 – Politica în domeniul concurenţei

- Nu au fost înregistrate iniţiative legislative

Angajamente legislative la Capitolul 7 – Agricultura

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

2.

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

353/2003 Legea 303/2003

3.

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

306/2003 Legea 240/2003

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

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

1.

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

12/2003 Legea 247/2003

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

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

301/2003 Legea 325/2003

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

30/2003 Legea 274/2003

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

36/2002 Legea 466/2003

Angajamente legislative la Capitolul 14 - Energia

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

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

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

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

31/2003 Legea 502/2003

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

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

Deputaţilor
Termen depăşit.

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

236/2003 Legea 213/2003

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

314/2003 Legea 253/2003

Angajamente legislative la Capitolul 19 – Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

1.

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

18/2003 Legea 266/2003

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

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

23/2003 Legea 246/2003

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

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

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

tehn. inf. a Camerei Deputaţilor
Termen depăşit.

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

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

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

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

26/2003 Legea 256/2003
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3.

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

85/2003 Legea 226/2003

4.

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

313/2003 Legea 243/2003

Angajamente legislative la Capitolul 22 – Mediu

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

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

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

172/2003 Legea 320/2003

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

315/2003 Legea 271/2003

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

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

28/2000 Legea 378/2001

Angajamente legislative la Capitolul 23 – Protecţia şi sǎnǎtatea consumatorilor

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

190/2003 Legea 275/2003



6

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

Angajamente legislative la Capitolul 24  - Justiţie şi afaceri interne

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

234/2003 Legea 234/2003

2.

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

La Senat

3.

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

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

Angajamente legislative la Capitolul 25 – Uniunea vamalǎ

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

264/2003 Legea 257/2003

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



ANEXA nr. VII

H O T Ă R Â R I
A L E  C A M E R E I  D E P U T A Ţ I L O R

adoptate în anul 2003

1. H.C.D. nr.1/03.02.2003
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor
Camerei Deputaţilor

2. H.C.D. nr.2/10.03.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

3. H.C.D. nr.3/19.05.2003
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat

4. H.C.D. nr.4/27.05.2003
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat

5. H.C.D. nr.5/29.05.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

6. H.C.D. nr.6/05.06.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

7. H.C.D. nr.7/05.06.2003
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de funcţionare a Comisiei
speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art.79 din
Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi
avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi
ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest domeniu

8. H.C.D. nr.8/09.06.2003
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat

9. H.C.D. nr.9/09.06.2003
HOTĂRÂRE privind demisia secretarului general al Camerei
Deputaţilor
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10. H.C.D. nr.10/17.06.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.30/2001 privind structura organizatorică a Secretariatului
general al Camerei Deputaţilor

11. H.C.D. nr.11/17.06.2003
HOTĂRÂRE privind dezbaterea şi adoptarea Propunerii legislative de
revizuire a Constituţiei

12. H.C.D. nr.12/17.06.2003
HOTĂRÂRE privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor
pe anul 2002

13. H.C.D. nr.13/19.06.2003
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat

14. H.C.D. nr.14/24.06.2003
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat

15. H.C.D. nr.15/01.09.2003
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor
Camerei Deputaţilor

16. H.C.D. nr.16/04.09.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

17. H.C.D. nr.18/29.09.2003
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat

18. H.C.D. nr.19/06.10.2003
HOTĂRÂRE privind validarea unor mandate de deputat

19. H.C.D. nr.20/20.10.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

20. H.C.D. nr.21/21.10.2003
HOTĂRÂRE privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2004
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21. H.C.D. nr.22/04.11.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

22. H.C.D. nr.23/11.11.2003
HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului
Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor
nr.8/1994

23. H.C.D. nr.24/18.11.2003
HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi

24. H.C.D. nr.25/15.12.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor
nr.45/2000 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputaţilor

25. H.C.D. nr.26/15.12.2003
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de funcţionare a Comisiei
speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevăzute la art.79 din
Legea nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi
avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi
ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest domeniu



A N E X A  n r . V I I I

H O T Ă R Â R I
A L E  P A R L A M E N T U L U I  R O M Â N I E I

adoptate în anul 2003

1. H.P. nr.1/12.02.2003
HOTĂRÂRE privind suplimentarea participării României în cadrul
Comandamentului Central American

2. H.P. nr.2/12.02.2003
HOTĂRÂRE privind participarea României la Coaliţia împotriva Irakului

3. H.P. nr.3/12.02.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei nominale a unor grupuri
parlamentare de prietenie

4. H.P. nr.4/06.03.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Parlamentului
României nr. 8 din 28 iunie 1995 privind constituirea Comisiei
Parlamentului României pentru Integrare Europeană

5. H.P. nr.5/06.03.2003
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui Comisiei Parlamentului
României pentru Integrare Europeană

6. H.P. nr.6/19.03.2003
HOTĂRÂRE privind numirea directorului general al Agenţiei Naţionale de
Presă ROMPRES

7. H.P. nr.7/27.03.2003
HOTĂRÂRE pentru completarea componenţei nominale a Delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

8. H.P. nr.8/27.03.2003
HOTĂRÂRE pentru constituirea Comisiei comune speciale privind
efectuarea unei analize asupra Proiectului de dezvoltare minieră Roşia
Montană

9. H.P. nr.9/17.04.2003
HOTĂRÂRE privind participarea României în cadrul misiunii militare a
Uniunii Europene din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)



10. H.P. nr.10/17.04.2003
HOTĂRÂRE privind participarea României la punerea în practică a
conceptului "echipe pentru reconstrucţia provinciilor din Afghanistan"

11. H.P. nr.11/17.04.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea componenţei nominale a unor grupuri
parlamentare de prietenie

12. H.P. nr.12/07.05.2003
HOTĂRÂRE privind participarea României la procesul de constituire şi
operaţionalizare a noii armate afgane, în perioada mai 2003 . iulie 2004

13. H.P. nr.13/07.05.2003
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru titular şi a unui membru
supleant în Consiliul Naţional al Audiovizualului

14. H.P. nr.14/07.05.2003
HOTĂRÂRE pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii

15. H.P. nr.15/19.06.2003
HOTĂRÂRE privind participarea României cu unităţi şi subunităţi din
Ministerul Apărării Naţionale la faza a IV.a de stabilizare şi reconstrucţie din
Irak

16. H.P. nr.16/19.06.2003
HOTĂRÂRE privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului

17. H.P. nr.17/26.06.2003
HOTĂRÂRE privind suplimentarea participării României cu formaţiuni
speciale din Ministerul Apărării Naţionale la misiunile de stabilizare şi
reconstrucţie din Irak

18. H.P. nr.18/26.06.2003
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

19. H.P. nr.19/26.06.2003
HOTĂRÂRE privind instituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2001

20. H.P. nr.20/26.06.2003
HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003



21. H.P. nr.21/26.06.2003
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr.
29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă
Parlamentul României

22. H.P. nr.22/09.10.2003
HOTĂRÂRE privind suplimentarea participării României cu personal din
Ministerul Apărării Naţionale la faza a IVa de stabilizare şi reconstrucţie din
Irak

23. H.P. nr.23/09.10.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr.43/2000 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice
a Mării Negre

24. H.P. nr.24/09.10.2003
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului prevăzut de art.4 din Hotărârea
Parlamentului României nr.18/2003 privind constituirea Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative
privind legile electorale

25. H.P. nr.25/09.10.2003
HOTĂRÂRE privind controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul
2002

26. H.P. nr.26/17.11.2003
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

27. H.P. nr.27/17.11.2003
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a Comisiei
Parlamentului României pentru Integrare Europeană

28. H.P. nr.28/17.11.2003
HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor

29. H.P. nr.29/18.12.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 din Hotărârea Parlamentului
României nr.7/2001 referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru
elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea
Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului



30. H.P. nr.30/18.12.2003
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.
18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

31. H.P. nr.31/18.12.2003
HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei nominale a delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei



ANEXA nr. IX
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR

 
pe grupuri parlamentare adresate în anul 2003

(sesiunile  februarie-iunie şi septembrie-decembrie)
 

 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate/cu răspuns

1. PSD 25 100 90

2. PRM 20 201 184

3. PD 19 134 110

4. UDMR 12 50 41

5. PNL 18 110 97

6. MINORITĂŢI 3 38 28

7. INDEPENDENŢI 3 178 144

 TOTAL GENERAL 100 811 694

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr. IX /1

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR
pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea

februarie-iunie 2003

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate/cu răspuns

1. PSD (S-DU) 19 41 39

2. PRM 17 138 128

3. PD 12 77 69

4. UDMR 11 30 27

5. PNL 17 69 60

6. MINORITĂŢI

NAŢIONALE

3 28 22

7. INDEPENDENŢI 2 115 95

TOTAL GENERAL 81 498 440

 



ANEXA nr. IX/2

SITUAŢIA  ÎNTREBĂRILOR

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea
septembrie-decembrie 2003

 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Întrebări
adresate/cu răspuns

1. PSD 14 59 51

2. PRM 11 63 56

3. PD 13 57 41

4. UDMR 7 20 14

5. PNL 13 41 37

6. MINORITĂŢI 2 10 6

7. INDEPENDENŢI 3 63 49

TOTAL GENERAL 63 313 254

 
 



ANEXA nr.X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR

 
pe grupuri parlamentare adresate în anul 2003

(sesiunile  februarie-iunie şi septembrie-decembrie)
 
 
 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Interpelări
adresate/cu răspuns

1. PSD 15 43 39

2. PRM 42 336 288

3. PD 13 46 37

4. UDMR 7 16 13

5. PNL 20 105 83

6. MINORITĂŢI 5 23 18

7. INDEPENDENŢI 5 14 10

 TOTAL GENERAL 107 583 488

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA nr.X /1

SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea
februarie-iunie 2003

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Interpelări
adresate/cu răspuns

1. PSD (S-DU) 10 24 22

2. PRM 37 192 160

3. PD 6 21 17

4. UDMR 4 10 7

5. PNL 19 69 57

6. MINORITĂŢI

NAŢIONALE

3 11 8

7. INDEPENDENŢI 4 8 6

TOTAL GENERAL 83 335 277

 



ANEXA XI /2

SITUAŢIA  INTERPELĂRILOR

pe grupuri parlamentare adresate în sesiunea
 septembrie-decembrie 2003

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Interpelări
adresate/cu răspuns

1. PSD 11 19 17

2. PRM 30 144 128

3. PD 11 25 20

4. UDMR 4 6 6

5. PNL 15 36 26

6. MINORITĂŢI 4 12 10

7. INDEPENDENŢI 2 6 4

TOTAL GENERAL 77 248 211



ANEXA nr.XI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA INTERVENŢIILOR
 

pe grupuri parlamentare în anul 2003
(sesiunile  februarie-iunie şi septembrie-decembrie)

 
 
 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe

Nr.
intervenţii

1. PSD 58 33 373

2. PRM 47 33 425

3. PD 11 33 53

4. UDMR 13 33 66

5. PNL 19 33 139

6. MINORITĂŢI 4 33 15

7. INDEPENDENŢI 4 33 7

 TOTAL GENERAL 156 33 1078

 
 
 
 
 
 

 



ANEXA nr.XI/1

SITUAŢIA INTERVENŢIILOR

pe grupuri parlamentare
- sesiunea februarie-iunie 2003 -

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe Nr.intervenţii

1. PSD-SDU 39 19 131
2. PRM 45 19 244
3. PD 6 19 30
4. UDMR 11 19 38
5. PNL 17 19 88
6. MINORITĂŢI

NAŢIONALE
3 19 9

7. INDEPENDENŢI 3 19 5
TOTAL GENERAL 124 19 545



ANEXA nr. XI /2

SITUAŢIA INTERVENŢIILOR

pe grupuri parlamentare în sesiunea
 septembrie-decembrie 2003

 
 

Nr.
crt.

Grup
parlamentar

Nr.
deputaţi

Nr.
şedinţe

Nr.
intervenţii

1. PSD 48 14 242

2. PRM 37 14 181

3. PD 11 14 23

4. UDMR 10 14 28

5. PNL 13 14 51

6. MINORITĂŢI 2 14 6

7. INDEPENDENŢI 2 14 2

TOTAL GENERAL 123 14 533



A N E X A  n r . X I I

M O Ţ I U N I
înregistrate la Camera Deputaţilor în legislatura 2000 - 2004

A .  M O Ţ I U N I  S I M P L E :

Vot deschisNr.
crt. Obiectul moţiunii Semnatari Data

dezbaterii Pentru Contra Abţineri Soluţia

1. Politica economică
56

P.D.
P.N.L.

23.05.2001 52 157 56 RESPINSĂ

2. 
Tezaurul României şi
condamnarea Pactului
Molotov - Ribentropp

72
P.R.M. 9.11.2001 71 161 - RESPINSĂ

3. Criza sănătăţii în România
58

P.D.
P.N.L.

26.11.2001 102 128 - RESPINSĂ

4. Criza cercetării
57

P.D.
P.N.L.

4.12.2001 84 160 4 RESPINSĂ

5. 

Sprijinul statului pentru
românii de dincolo de Prut

în perspectiva unei
conjuncturi internaţionale

favorabile reîntregirii
Neamului Românesc

68
P.R.M. 13.02.2002 64 164 - RESPINSĂ

6. Criza agriculturii
56

P.D.
P.N.L.

26.02.2002 52 177 - RESPINSĂ

7. Corupţia din administraţia
publică locală

53
P.D.

P.N.L.
19.03.2002 52 178 - RESPINSĂ

8. Corupţia instituţionalizată
51

P.D.
P.N.L.

13.05.2002 43 189 1 RESPINSĂ

9. Fiscalitatea
54

P.D.
P.N.L.

3.06.2002 96 181 - RESPINSĂ

10. Falimentul
de partid şi de stat

68
P.R.M. - - - -

Nu a fost luată
în considerare
(nu îndeplinea

cerinţele art.148
alin.1 din

Regulament)

11. Roşia Montană

73
P.R.M.

P.D.
Indep.

10.12.2002 65 188 - RESPINSĂ



2

Vot deschisNr.
crt. Obiectul moţiunii Semnatari Data

dezbaterii Pentru Contra Abţineri Soluţia

12. Sănătatea 65
P.R.M. 18.02.2003 95 179 9 RESPINSĂ

13. Gigaîntreţinerea
54

P.D.
P.N.L.

3.03.2003 70 182 - RESPINSĂ

14. Taxa Radio şi TV
52

P.D.
P.N.L.

- - - -

Nu a fost luată
în considerare
(nu îndeplinea

cerinţele art.148
alin.1 din

Regulament)

15. Tragedia tinerei generaţii 70
P.R.M. 16.06.2003 53 174 12 RESPINSĂ

16. Combaterea violenţei în
familie

55
P.D.

P.N.L.
2.12.2003 27 135 23 RESPINSĂ

B .  M O Ţ I U N I  D E  C E N Z U R Ă :

Vot secret

Nr.
crt. Obiectul moţiunii Semnatari Data

depunerii
Data

dezbaterii

Pe
nt

ru

C
on

tr
a

A
nu

la
te Soluţia

1. 

Angajarea răspunderii
Guvernului asupra

Declaraţiei de politică
generală privind bilanţul
primului an de guvernare

189 parlam.

- P.R.M.
- P.D.
- P.N.L.

18.12.2001 21.12.2001 178 283 -
RESPINSĂ

(însuşită
declaraţia)

2. 

Angajarea răspunderii
Guvernului asupra
Proiectului de Lege

privind unele măsuri
pentru asigurarea
transparenţei în

exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor

publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi

sancţionarea corupţiei

172 parlam.

- P.R.M.
- P.D.
- P.N.L.

21.03.2003 31.03.2003 163 281 - RESPINSĂ




