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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 15.12.1999 
Nr.505 

 
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.  

 
 
  În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, în procedură de urgenţă,  cu dezbaterea în fond a proiectului de Lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis cu adresa nr.505 din 13 decembrie 1999, înregistrat sub 
nr.1119/XVIII/11 din 14 decembrie 1999.  
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului 
nr.1299 din 9 decembrie 1999.  
  Potrivit prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au luat în 
dezbatere proiectul de lege în şedinţa din 15 decembrie 1999.  
  În raport  de obiectul  şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
  În urma examinării proiectului de lege şi a amendamentelor formulate, membrii comisiei au hotărât, 
cu majoritate de voturi, ca acesta  să fie supus spre dezbatere  şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu 
următoarele amendamente:  
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Nr.
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.       Art.1 lit.A – se introduce un text nou.        Art.1 lit.A se completează cu 

următorul text care devine pct.19:  
      Art.1 lit.A -  Ratificarea unor 
acorduri internaţionale, precum şi a 
altor documente internaţionale:  
……………………………………………. 
19.Ordonanţa pentru ratificarea 
Acordului multilateral de bază privind 
transportul internaţional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa – 
Caucaz – Asia, semnat la Baku, la 8 
septembrie 1998.  
 
      Autorul amendamentului: iniţiatorul şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

      
 
      În scopul realizării 
proiectului Coridorului 
economic între statele Asiei 
Centrale şi Europa, cu 
tranzitarea României.  

2.       Art.1 lit.C – se introduce un text nou.       Art.1 lit.C se completează cu următorul 
text, care devine pct.8:  
     Art.1 lit.C – Industrie şi comerţ:  
…………………………………….. 
8. aprobarea de programe speciale 
pentru reabilitarea unor zone miniere 
defavorizate şi a altor zone cu 
dezechilibre economice şi sociale.  
 
      Autorul amendamentului: iniţiatorul şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

   
 
     Pentru urgentarea 
aplicării programelor 
speciale în vederea  
reabilitării zonelor 
defavorizate.  

3.       Art.1 lit.G – Lucrări publice şi amenajarea      Art.1 lit.G pct.3 se modifică şi va avea  
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Nr.
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
teritoriului:  
…………………………………………………….
3. activitatea desfăşurată de persoanele 
autorizate să execute lucrări de cadastru, geodezie 
şi cartografie pe teritoriul României.   

următorul cuprins:  
       Art.1 lit.G – Lucrări publice şi 
amenajarea teritoriului:  
…………………………………………….
3. reglementarea activităţii desfăşurate 
de persoanele autorizate să execute lucrări 
de cadastru, geodezie şi cartografie pe 
teritoriul României. 
 
       Autorul amendamentului: Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
      Pentru acurateţea 
textului.  

4.       Art.1 lit.O – Sănătate:  
…………………………………………………… 
3. stabilirea responsabilităţii administraţiei 
publice locale în aplicarea reglementărilor din 
domeniul sănătăţii publice;  
……………………………………………………. 

       Art.1 lit.O pct.3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
Art.1 lit.O – Sănătate:  
………………………………………… 
3. măsuri de colaborare între Ministerul 
Sănătăţii şi administraţia publică locală 
în aplicarea reglementărilor din domeniul 
sănătăţii publice;  
…………………………………………… 
 
       Autorul amendamentului: Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
      Pentru claritatea textului.  

5.       Art.1 lit.P  - Minorităţi naţionale:  
……………………………………………….. 
3. modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii 
de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 

       Art.1 lit.P pct.3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
       Art.1 lit.P  - Minorităţi naţionale:  
………………………………………… 

 
 
      Pentru a evita 
neconcordanţa între texte cu 
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Nr.
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
şi văduvelor de război.  3. modificarea unor acte normative 

privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război. 
 
      Autorul amendamentului: Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

acelaşi obiect de 
reglementare.  

6.        Art.1 lit.Q – Salarizare: 
……………………………………………… 
2. completarea unor prevederi din Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii 
de demnitate publică.  
 

     Art.1 lit.Q pct.2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
     Art.1 lit.Q – Salarizare: 
…………………………………………… 
2. completarea unor prevederi legale 
privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 
funcţii de demnitate publică.  
 
     Autorul amendamentului: Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 
 
        Pentru a evita 
neconcordanţa între texte cu 
acelaşi obiect de 
reglementare. 

 
 
 
                              PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR,  
                      Emil Teodor Popescu                                                                  Nicolae Grădinaru  


