
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 
 

L E G E 
 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. 1. –  În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni 
ordinare a anului 2017, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în 
prima sesiune ordinară a anului 2018, să emită ordonanţe în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: 

 

I. FINANŢE PUBLICE ŞI ECONOMIE: 
1. reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei 

economico-financiare efectuată de Ministerul Finanţelor Publice; 
2. modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 

domeniul achiziţiilor publice; 
3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 20/2015, cu modificările ulterioare; 

4. reglementări privind pachetele de servicii de călătorie şi 
serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea 
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incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu 
modificările ulterioare; 

6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin 
absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

7. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările ulterioare; 

8. măsuri privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi 
unele măsuri privind administrarea participaţiilor statului; 

9. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 
preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

10. compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi 
persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii; 

11. măsuri privind serviciile de plată; 
12. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului                     

nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
II. DEZVOLTARE REGIONALĂ, ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI FONDURI EUROPENE: 
1. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene 

nerambursabile; 
2. reglementarea unor măsuri în domeniul programelor 

naţionale de dezvoltare locală; 
3. organizarea şi publicarea monitoarelor oficiale ale 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în format electronic; 
4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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III. MEDIU: 
1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. reglementări privind achiziţionarea de către autorităţile şi 
instituţiile publice de autoturisme în cadrul programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de 
vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu. 

 
IV. SĂNĂTATE: 
- reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii. 
 
V. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ: 
- modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, 
aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
VI. MUNCĂ ŞI SERVICII SOCIALE: 
- modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

serviciilor sociale. 
 
VII. CULTURĂ ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ: 
1. modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului                       
nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 
situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului                       
nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
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proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
VIII. COMUNICAŢII ŞI SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ: 
1. măsuri privind asigurarea unui nivel comun ridicat de 

securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; 
2. măsuri în domeniul radiocomunicaţiilor. 
 
IX. TRANSPORTURI: 
- modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
X. AFACERI INTERNE: 
- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului                         

nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în 

acte normative cu putere de lege. 
 
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 data de 31 ianuarie 2018. Nerespectarea 
termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
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