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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti,  6.12.2001

Nr. 675

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind

abilitarea  Guvernului de a emite ordonanţe

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 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.675 din 4 decembrie 2001, înregistrată sub nr.31/1363 din 4
decembrie 2001.

Proiectul de lege  a fost dezbătut şi adoptat de Senat, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (2) din Constituţia
României,  în şedinţa din  3 decembrie 2001.

Cu avizul nr.1213 din 16 noiembrie  2001, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
La comisie, au fost depuse în termen  şi  înregistrate, amendamente formulate de Grupul parlamentar al

Partidului România Mare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România şi de domnul deputat   Emil Boc.
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Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au dezbătut proiectul de
lege şi amendamentele formulate, în şedinţa din 6 decembrie 2001, orele 1700. La lucrări au participat, din partea
Guvernului, domnul deputat Acsinte Gaspar, Ministru pentru relaţia cu Parlamentul şi domnul Iacob Zelenco, secretar de
stat la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

La discutarea articolelor, asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul şi şi-au exprimat punctele
de vedere, autorii amendamentelor, reprezentanţii grupurilor parlamentare care au formulat amendamente, ceilalţi membrii
ai comisiei, precum şi reprezentanţii Guvernului. Amendamentele Grupului parlamentar al  PRM au fost susţinute de
doamna deputat Florina Ruxandra Jipa, cele ale Grupului parlamentar al PNL au fost susţinute de domnul deputat Cornel
Ştirbeţ,  iar  amendamentele Grupului parlamentar al UDMR au fost susţinute de domnul deputat Ervin Zoltan Szekely.

La solicitările domnilor deputaţi, de eliminare sau de clarificare a unor puncte din proiectul de lege, domnul
ministru Acsinte Gaspar şi domnul  secretar de stat Iacob Zelenco au dat explicaţiile necesare.

 Supuse la vot, toate amendamentele au fost respinse.
În consecinţă, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca proiectul de Lege privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanţe să fie supus spre dezbatere  şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor, în forma  adoptată
de Senat, întocmindu-se în acest sens prezentul raport favorabil, la care se anexează amendamentele respinse.

În raport  de obiectul  şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
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ANEXĂ

 La RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
AMENDAMENTE  RESPINSE

Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus

şi autorul acestuia

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.

0.

     Art.1. - În temeiul art.114 alin.(1)
din Constituţia României, Guvernul
este abilitat ca, de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, dar nu înainte
de încheierea celei de-a doua sesiune
ordinare a anului 2001, şi până la
reluarea lucrărilor Parlamentului în
prima sesiune ordinară a anului 2002,
să emită ordonanţe în domenii care nu
fac obiectul legilor organice, după cum
urmează:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    II. Crearea cadrului juridic
necesar aplicării Programului de
relansare a economiei

1.

     Art.1. - În temeiul art.114 alin.(1)
din Constituţia României, Guvernul este
abilitat ca, de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, dar nu înainte de
încheierea celei de-a doua sesiune
ordinare a anului 2001, şi până la
reluarea lucrărilor Parlamentului în
prima sesiune ordinară a anului 2002, să
emită ordonanţe în domenii care nu fac
obiectul legilor organice, după cum
urmează:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     II. Crearea cadrului juridic
necesar aplicării Programului de
relansare a economiei

2. 3.
naţionale: naţionale:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4.  Reglementări privind achiziţiile
publice ca urmare a continuării
transpunerii acquis-ului comunitar în
materia achiziţiilor publice;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 � Se  elimină.

 Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

      Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

2.      Art. 1- II.
     6. Modificarea şi completarea

reglementărilor privind taxa pe
valoarea adăugată;

     Art.1. � II.
6 � Se  elimină.

Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL.

     Amendamentul a fost
respins cu 2 voturi �pentru�
susţinere, 13 voturi �împotrivă�
şi o abţinere.

3.

0.

     Art. 1. � II.
     8. Măsuri de organizare a

activităţii de evaluare post privatizare
a societăţilor comerciale;

1.

     Art.1. � II.
8 � Se  elimină.

     Autorii amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM şi Grupul
parlamentar al PNL.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

3.
4.      Art.1. � II.      Art.1. � II.
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     10. Acordarea unor facilităţi şi
înlesniri la plată societăţilor
comerciale aflate în portofoliul
Autorităţii pentru Privatizare şi
Administrarea Participaţiilor Statului,
care se privatizează sau care s-au
privatizat;

10 � Se  elimină.

     Autorii amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM şi domnul deputat
Emil BOC.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

5.      Art.1. � II.
     11. Reglementări privind unele

probleme financiare rezultate din
contractele de privatizare;

     Art.1. � II.
     11 - Se elimină.

     Autorii amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM şi Grupul
parlamentar al PNL.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

6.

0.

     Art.1. � II.
     12. Perfecţionarea cadrului

legislativ în domeniul transporturilor,
în vederea  alinierii la legislaţia
comunitară;

1.

     Art.1. � II.
     12 - Se elimină.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

3.
reabilitarea, modernizarea şi
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dezvoltarea infrastructurilor de
transport în vederea alinierii
sistemului naţional de transport la
sistemul european; introducerea unor
noi tarife de utilizare a drumurilor;

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

7.

0.

     Art.1. � II.
     12. Perfecţionarea cadrului

legislativ în domeniul transporturilor,
în vederea  alinierii la legislaţia
comunitară; reabilitarea, modernizarea
şi dezvoltarea infrastructurilor de
transport în vederea alinierii sistemului
naţional de transport la sistemul
european; introducerea unor noi
tarife de utilizare a drumurilor;

1.

     Art.1. � II.
     12 - Perfecţionarea cadrului legislativ
în domeniul transporturilor, în vederea
alinierii la legislaţia comunitară;
reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurilor de transport în vederea
alinierii sistemului naţional de transport
la sistemul european;

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

3.
8.      Art.1. � II.

     13. Măsuri privind  amenajarea,
conservarea şi dezvoltarea

     Art.1. � II.
     13 - Reglementarea regimului juridic
pentru construcţii de locuinţe destinate

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
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0.

teritorială durabilă,  relansarea
activităţii în domeniul construcţiilor,
cu precădere a construcţiei de
locuinţe şi armonizarea cadrului
legislativ impus de procesul de
integrare europeană; reglementarea
regimului juridic pentru construcţii de
locuinţe destinate încheierii, în special,
a construcţiei de locuinţe pentru tineri,
în baza unor programe la nivel
naţional;

1.

încheierii, în special, a construcţiei de
locuinţe pentru tineri, în baza unor
programe la nivel naţional;

Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

2.

susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

3.
9.      Art.1. III. PUTEREA

JUDECĂTOREASCĂ.
     2. Reglementări pentru

modificarea unor dispoziţii referitoare

     Art.1. � III. PUTEREA
JUDECĂTOREASCĂ.
     2 - Se  elimină.      Amendamentul a fost

respins cu 3 voturi �pentru�
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la executarea creanţelor bugetare;

Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL.

susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

10.      Art.1. III.
     3. Reglementări privind executarea

prin poprire a conturilor instituţiilor
publice deschise în Trezoreria
statutlui;

     Art.1. � III.
     3 - Se  elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL.

     Amendamentul a fost
respins cu 2 voturi �pentru�
susţinere şi 14 voturi
�împotrivă�.

11.

0.

     Art.1. III.
4. Modificarea reglementărilor

privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului.

1.

     Art.1. � III.
     4 - Se  elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 2 voturi �pentru�
susţinere şi 14 voturi
�împotrivă�.

3.
12.      Art.1. IV. Administraţie publică

centrală şi locală:
     2. Organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de alimentare cu
apă şi canalizare;

     Art.1. � IV.

     2 - Se  elimină.      Amendamentul a fost
respins cu 4 voturi �pentru�
susţinere şi 12 voturi
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     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al UDMR.

�împotrivă�.

13.      Art.1. IV.
     3. Organizarea şi funcţionarea

serviciilor publice de alimentare cu
energie termică;

     Art.1. � IV.
     3 - Se  elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al UDMR.

     Amendamentul a fost
respins cu 4 voturi �pentru�
susţinere şi 12 voturi
�împotrivă�.

14.

0.

     Art.1. IV.
     4. Aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale şi a consiliilor
judeţene;

1.

     Art.1. � IV.
     4 - Se elimină.

     Autorii amendamentului: Grupul
parlamentar al UDMR şi domnul
deputat Emil BOC.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 4 voturi �pentru�
susţinere şi 12 voturi
�împotrivă�.

3.
15.      Art.1. IV.

5. Reglementări privind
impozitele şi taxele locale;

     Art.1. � IV.
5 - Se  elimină.

     Autorii amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL, Grupul parlamentar
UDMR şi domnul deputat Emil BOC.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.
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16.      Art.1. IV.
       6.  Reglementări privind

eliberarea certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile
publice centrale şi locale;

     Art.1. � IV.
6 - Se elimină.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Emil BOC.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

17.

0.

     Art.1. IV.
    7. Reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor;

1.

     Art.1. � IV.
7 - Se elimină.

     Autorul amendamentului: domnul
deputat Emil BOC.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.

3.
18.      Art.1. IV.

     8. Măsuri pentru constituirea şi
utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietatea publică a statului şi pentru
vânzarea imobilelor, proprietate
privată a statului, aflate în

     Art.1. IV.
8 � Se  elimină.      Amendamentul a fost

respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere, 12 voturi �împotrivă�
şi o abţinere.
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administrarea Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat;

      Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM şi domnul deputat
Emil BOC.

19.

0.

     Art.1. IV.
     8. Măsuri pentru constituirea şi

utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietatea publică a statului şi
pentru vânzarea imobilelor,
proprietate privată a statului, aflate
în administrarea Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat;

1.

     Art. 1. IV.
8 - Măsuri pentru constituirea şi

utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietatea publică a statului, aflate în
administrarea Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului Protocolului
de Stat;

Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere, 12 voturi �împotrivă�
şi o abţinere.

3.
20.      Art.1. IV.

     9. Prorogarea unor termene
prevăzute în acte normative cu putere
de lege;

     Art.1. IV.
9 � Se elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

     Amendamentul a fost
respins cu 3 voturi �pentru�
susţinere şi 13 voturi
�împotrivă�.



12

21.      Art.1. VII. Educaţie,
învăţământ, cercetare şi cultură:
     5. Reglementări privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
parcurilor tehnologice şi ştiinţifice;

      Art.1. VII.
     5 � Se elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al UDMR.

     Amendamentul a fost
respins cu 4 voturi �pentru�
susţinere, 12 voturi
�împotrivă�.

22.

0.

     Art.1. VII.
6. Crearea cadrului legislativ de

finanţare şi organizare a colaborării
între  universităţi şi unităţi
angajatoare;

1.

     Art.1. VII.
     6 � Se elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PNL.

2.

     Amendamentul a fost
respins cu 2 voturi �pentru�
susţinere, 14 voturi
�împotrivă�.

3.
23.      Art. 1. VIII. Sănătate şi familie:

     1. Măsuri pentru relansarea
reformei sanitare, îmbunătăţirea stării
de sănătate a populaţiei;

     Art.1. VIII.
     1 � Se  elimină.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

     Amendamentul a fost
respins cu 1 vot �pentru�
susţinere, 15 voturi
�împotrivă�.
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24.      Art. 3. � În domeniile de abilitare
prevăzute în prezenta lege, dacă au
fost adoptate proiecte de lege sau
propuneri legislative de una dintre
Camerele Parlamentului ori dacă au
fost elaborate şi depuse rapoarte ale
comisiilor permanente sesizate în fond,
acestea vor fi avute în vedere de
Guvern la emiterea ordonanţelor.

      Art. 3. � În domeniile de abilitare
prevăzute în prezenta lege, dacă au fost
adoptate proiecte de lege sau propuneri
legislative de una dintre Camerele
Parlamentului ori dacă au fost elaborate
şi depuse rapoarte ale comisiilor
permanente sesizate în fond, Guvernul
nu mai poate emite ordonanţe.

     Autorul amendamentului: Grupul
parlamentar al PRM.

     Amendamentul a fost
respins cu 1 vot �pentru�
susţinere, 14 voturi �împotrivă�
şi o abţinere.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel Olteanu

red.consilieri
Dumitra Diaconu
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