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RAPORT 
asupra 

 proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis cu adresa nr. PL-x 1 din 5 ianuarie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/12 
din 5 ianuarie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr. 1 din 4 
ianuarie 2017.                                                                                      

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 5 
ianuarie 2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2017.  

Potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Constituţia României, republicată, abilitarea Guvernului se face doar pentru 
domenii care nu fac obiectul legilor organice. 

În situaţia menţionării generice a domeniilor în care se vor emite ordonanţe, fiecare caz în parte va trebui analizat cu 
ocazia elaborării proiectului de ordonanţă a Guvernului, astfel încât reglementările emise să nu cuprindă dispoziţii care ar fi 
de nivelul legilor organice. 
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 Deoarece prin proiect se prevăd şi intervenţii asupra unor legi adoptate la nivel organic, precum şi asupra unor 
ordonanţe de urgenţă aprobate prin legi organice, este necesar ca schimbările dorite să se refere doar la dispoziţii cu 
caracter ordinar din cadrul respectivelor acte normative, pentru a se respecta deciziile Curţii Constituţionale în materie. 
       Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare pentru care se solicită abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, şi anume: 
 

I. FINANŢE PUBLICE ŞI ECONOMIE 
II. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ 
III. SĂNĂTATE, MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
IV. FONDURI EUROPENE 
V. EDUCAŢIE ŞI CERCETARE 
VI. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 
VII. TURISM 
VIII. ANTREPRENORIAT ŞI MEDIUL DE AFACERI 
IX. MEDIU 
X. COMUNICAŢII ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 
XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege. 

 
 
Proiectul de lege prevede ca ordonanţele emise de Guvern să fie supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit 

procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2017. Nerespectarea 
termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus aprobării în şedinţa din ziua de 5 ianuarie 2017. 

La şedinţa comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi din partea Guvernului României, doamna 
Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministru delegat şi doamna Ştefania Birlibescu, secretar de stat - Ministerul pentru Relaţia cu 
Parlamentul, doamna Carmen Elian, subsecretar de stat - Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, 
doamna Sirma Caraman, secretar de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, doamna Ciutan 
Ileana, preşedinte - Casa Naţională de Pensii Publice din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, doamna Mihaela Frăsineanu, director general - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, domnul 
Sorin Costreie, secretar de stat - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, doamna Daniela Giurca, secretar de 
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stat - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, doamna Erika Stanciu, secretar de stat - Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, domnul Attila Gyorgy, secretar de stat - Ministerul finanţelor Publice, doamna Anca Chiser, secretar de stat - 
Ministeul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi doamna Anca Pavel Nedea, preşedinte - Agenţia 
Naţională de Integritate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi (16 
voturi “pentru”, 5 voturi “ împotrivă”), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi 
adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

 
                 PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR, 
 

                    Eugen NICOLICEA      Steluţa CĂTĂNICIU 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,             
Consilier parlamentar          
Rodica Penescu      
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Anexa 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare/Observaţii 

 
1. 

 
Lege  

privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe 

 

 
 
Nemodificat 

 

 
2. 

Art.l. - În temeiul art. 115 alin. 

(1) din Constituţia României, 

republicată, Guvernul este abilitat ca, de 

la data intrării în vigoare a prezentei legi 

şi până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în prima sesiune ordinară 

a anului 2017, să emită ordonanţe în 

domenii care nu fac obiectul legilor 

organice, după cum urmează: 

 
Nemodificat 
 

 

3. I. FINANŢE PUBLICE ŞI 

ECONOMIE: 

Nemodificat 
 

 

4. 1. reglementarea unor măsuri financiare Nemodificat  
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şi fiscal-bugetare, precum şi de 

modificare şi completare a unor acte 

normative în domeniu; 

 
 

5. 2. măsuri privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori 

economici; 

Nemodificat 
 

 

6. 3. modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Nemodificat 
 

 

7. 4. modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Nemodificat 
 

 

8. 5. măsuri privind îmbunătăţirea mediului 

de afaceri; 

Nemodificat 
 

 

9. 6. reglementări privind comparabilitatea 

comisioanelor aferente conturilor de 

plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi 

accesul la conturile de plăţi cu servicii de 

bază. 

Nemodificat 
 

 

10. II. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI Nemodificat 
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DEZVOLTARE REGIONALĂ: 
11. 1. măsuri privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiilor publice din 

cadrul administraţiei publice centrale, 

pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul administraţiei publice centrale 

şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniu; 

Nemodificat 
 

 

12. 2. măsuri privind programul naţional de 

dezvoltare locală, precum şi modificarea 

şi completarea unor acte normative în 

domeniu; 

Nemodificat 
 

 

13. 3. măsuri privind reglementarea unor 

programe – construcţii, urbanism, 

educaţie, infrastructură, social. 

Nemodificat 
 

 

14. III. SĂNĂTATE, MUNCĂ ŞI 

PROTECŢIE SOCIALĂ: 

Nemodificat 
 

 

15. 1. modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi 

Nemodificat 
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reglementarea unor măsuri privind 

comisiile de specialitate din cadrul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
16. 2. măsuri privind asigurarea accesului 

populaţiei la medicamente şi la serviciile 

de urgenţă; 

Nemodificat  

17. 3. măsuri privind creşterea calităţii vieţii 

pensionarilor; 

Nemodificat 
 

 

18. 4. reorganizarea şi funcţionarea 

activităţii de plată a beneficiilor de 

asistenţă socială, a activităţii de inspecţie 

socială precum şi modificarea şi 

completarea unor acte normative în 

domeniu; 

Nemodificat 
 

 

19. 5. măsuri privind sprijinirea însoţitorilor 

persoanelor cu handicap; 

Nemodificat 
 

 

20. 6. măsuri privind salarizarea în 

domeniile cultură, sănătate, educaţie şi 

administraţie publică locală, precum şi 

modificarea unor acte normative în 

domeniu. 

Nemodificat 
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21. IV. FONDURI EUROPENE: Nemodificat 
 

 

22. 1. reglementarea unor măsuri pentru 

stimularea absorbţiei instrumentelor 

structurale în exerciţiul financiar 2007-

2013; 

Nemodificat 
 

 

23. 2. reglementarea unor măsuri pentru 

implementarea Fondurilor Europene 

Structurale şi de Investiţii 2014-2020. 

Nemodificat 
 

 

24. V. EDUCAŢIE ŞI CERCETARE: Nemodificat 
 

 

25. 1. reglementarea unor măsuri pentru 

învăţământul preuniversitar; 

Nemodificat 
 

 

26. 2. reglementări în domeniul cercetării 

ştiinţifice şi învăţământului superior; 

Nemodificat 
 

 

27. 3. reglementări privind asigurarea 

calităţii în învăţământul superior şi 

pentru stimularea şi încurajarea 

studenţilor. 

Nemodificat 
 

 

28. VI. AGRICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ: 

 

Nemodificat 
 

 

29.    
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1. reglementarea unor măsuri de 

încurajare şi susţinere pentru domeniul 

agriculturii; 

1. reglementarea unor măsuri de 
încurajare şi susţinere pentru 
domeniul agriculturii, precum şi 
pentru completarea şi 
modificarea unor acte normative; 
 
Autor amendament: 
deputat Eugen Nicolicea 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

30. 2. măsuri privind reglementarea unor 

programe pentru susţinerea produselor 

deficitare în domeniul legumiculturii şi 

al creşterii animalelor. 

2. măsuri privind reglementarea 
unor programe pentru susţinerea 
produselor deficitare în domeniul 
agriculturii şi al creşterii 
animalelor. 
 
Autor amendament: 
deputat Eugen Nicolicea 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 
 

 

31. ------------------------------------------------- 3. măsuri pentru reorganizarea 
unor structuri aflate în 
subordonarea/coordonarea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
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Autor amendament: 
deputat Eugen Nicolicea 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

32. VII. TURISM: Nemodificat 
 

 

33. 1. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Organizaţiilor de Management al 

Destinaţiilor – OMD; 

Nemodificat 
 

 

34. 2. modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 

privind activitatea de comercializare a 

pachetelor de servicii turistice, 

republicată. 

Nemodificat 
 

 

35. VIII. ANTREPRENORIAT ŞI 

MEDIUL DE AFACERI: 

Nemodificat 
 

 

36. - stabilirea unor măsuri privind 

promovarea exporturilor. 

Nemodificat 
 

 

37. IX. MEDIU Nemodificat 
 

 

38. - măsuri privind ecologizarea siturilor Nemodificat 
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contaminate. 
39. X. COMUNICAŢIILE ŞI 

SOCIETATEA 

INFORMAŢIONALĂ: 

Nemodificat 
 

 

40. - măsuri privind facilitarea accesului la 

comunicaţii electronice. 

Nemodificat 
 

 

41. XI. Prorogarea sau modificarea unor 

termene prevăzute în acte normative 

cu putere de lege. 

Nemodificat 
 

 

42. Art. 2. – În conformitate cu dispoziţiile 

art.115 alin. (3) din Constituţia 

României, republicată, ordonanţele 

emise de Guvern în temeiul art.1 vor fi 

înaintate spre aprobare Parlamentului, 

potrivit procedurii legislative, până la 

reluarea lucrărilor Parlamentului în 

prima sesiune ordinară a anului 2017. 

Nerespectarea termenului atrage 

încetarea efectelor ordonanţei. 

 

 
Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 

              
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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