
 
 
 

 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 16.06.1997 
Nr.      582/XXXVI/11 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 

 

 

asupra proiectului de Lege privind abilitarea  
Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 
 

  Cu adresa nr.156/12 iunie 1997 preşedintele Camerei Deputaţilor a 
înaintat, în procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre 
dezbatere, în fond, proiectul de lege sus-menţionat. 
  Comisia a analizat şi a hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea 
propunerii de adoptare cu următoarele precizări, ca urmare amendamentelor depuse 
de domnii deputaţi Acsinte Gaspar, Dumitru Bălăeţ, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru industrii şi 
servicii şi  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după cum 
urmează: 
  1. Amendamentele nr.2, 3 şi 4 ale domnului deputat Acsinte Gaspar au 
fost respinse, întrucât prevederile din proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe nu fac obiectul legilor organice. Sintagma “actualizarea 
Decretului nr.276/1973 privind impunerea veniturilor realizate de persoane fizice şi 
juridice nerezidente în România...” exprimă acelaşi conţinut cu  : “înlocuirea 
reglementărilor cuprinse în Decretul nr.276/1973 privind...”. 
  Referitor la amendamentul de la punctul 5 privind folosirea termenului 
de “adoptat” în loc de “emis”, acesta a fost însuşit de comisie. 
  2. Amendamentele domnului deputat  Dumitru Bălăeţ  au fost respinse în 
totalitate, cu numai un vot pentru, întrucât toate prevederile proiectului de Lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, nu contravin dispoziţiilor 
constituţionale, acestea nefiind de natura reglementărilor legilor organice. 
  3. Amendamentele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci:  
  - amendamentul de la punctul 1 a fost adoptat în raportul iniţial al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
  - amendamentele de la punctele 2 şi 3 nu au fost adoptate deoarece se 
suspendă impozitul pe venitul agricol şi nu se suspendă aplicarea Legii privind 
impozitul pe  venitul agricol şi se modifică impozitele şi taxele, nu se modifică şi nu 
se completează reglementările privind impozitele şi taxele. 
  De asemenea, amendamentul domnului deputat Ana Gheorghe, de 
eliminare a textului de la art.1 lit.a) paragraful 2, cu următorul conţinut: “ratificarea 
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Memorandumului de politică economică a Guvernului României pentru anii 1997 - 
1998 convenit cu Fondul Monetar Internaţional”, a fost respins pentru următoarele 
considerente: 
  - Memorandumul  include o serie de măsuri de natură economică şi 
socială menite să asigure un climat favorabil macrostabilizării economice şi 
continuării cu succes a reformelor sectoriale; 
  - Aceste măsuri trebuie să aibă o aplicare imediată pentru a nu întârzia 
procesele importante pentru economia naţională, fapt pentru care se impune crearea 
bazei legale. În plus Memorandumul convenit cu FMI va fi anexă la ordonanţa 
propusă şi va fi publicat în Monitorul Oficial; 
  - După reluarea sesiunii parlamentare, ordonanţa va fi supusă 
dezbaterilor şi aprobării Parlamentului. 
  4. Amendamentul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic privind aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional, secţiunea a III-a, zone protejate, modificarea şi completarea 
regimului juridic al locuinţei; modificări aduse reglementărilor privind construcţiile, 
care solicită a se elimina din proiectul de lege, pe motiv că “nu reprezintă o urgenţă 
deosebită”, a fost respins în unanimitate de Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  deoarece o asemenea reglementare nu contravine prevederilor 
constituţionale. 
  5. Amendamentul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, conform 
căruia propunerea de abilitare cuprinsă la art.1 lit.i) şi j) nu poate fi reţinut pentru că 
este de domeniul legii organice, a fost respins deoarece reglementările în cauză, - 
măsuri de protecţie socială şi protecţia copiilor ori a persoanelor cu handicap - nu 
sunt de natura legilor organice. 
  6. Amendamentul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, de a se include la art.1 lit.h): “fără a se reglementa măsuri care fac obiectul 
unor legi organice” este de natură să excludă numai măsurile de la lit.h). Ori, cum 
vom demonstra mai jos, la pct.8, toată propunerea legislativă se referă la legile 
ordinare şi nu la cele organice. 
  7. La art.1 lit.j), din proiectul de lege în loc de: “protecţia copiilor şi a 
celorlalte persoane cu handicap...” se va citi:”protecţia copiilor şi a persoanelor cu 
handicap,...”, fiind o greşeală de redactare. 
  8. Asupra avizelor favorabile şi ale constatărilor Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru 
industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi face următoarele 
precizări: 
  a) Este de necontestat că proiectul de Lege cu privire la abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe se referă numai la legile ordinare şi nu la cele 
organice, deoarece, conform art.1: “În temeiul art.114 alin.1 din Constituţia 
României, Guvernul  României este abilitat ...” şi nu în temeiul art.114 alin.4. Pe cale 
de consecinţă nu mai este necesară o repetare a alin.4 din art.114 în această lege. 
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  b) De altfel, proiectul de lege are reglementate domeniile care sunt 
stabilite în concordanţă cu cerinţele prioritare ale programului de reformă. 
 

 

   PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

   Emil Teodor Popescu              Nicolae Grădinaru 


