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               PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti,  28.12.2004 

Nr. P.L.x- 745 /2004 
 

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 spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis cu adresa nr. P.L.x- 745 din 27 decembrie 
2004, înregistrată sub nr. 31/ 1084 din 27 decembrie 2004. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr. 2078/16 decembrie 2004. 
   Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi a adoptat acest proiect de lege în 
şedinţa din 27 decembrie 2004.  
  Potrivit art. 75 din Constituţia României şi  art. 86 alin. (3) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, competenţa decizională în cazul acestui proiect de lege revine Camerei Deputaţilor. 
  Prin acest proiect de Lege se abilitează Guvernul de a emite, pe perioada vacanţei parlamentare, 
ordonanţe care nu fac obiectul legilor organice, potrivit art. 115 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 
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  În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 28 
decembrie 2004. 
  La dezbateri a participat, din partea Guvernului, domnul Teodor Bobiş  secretar de stat în 
Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul.  
  După discuţii cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege, 
concomitent cu examinarea amendamentelor depuse în scris de Grupul Parlamentar al P.N.L. şi al Grupului 
Parlamentar al P.R.M., precum şi  a celor formulate oral în timpul dezbaterilor. Cu ocazia dezbaterilor unele 
amendamente au fost admise, altele  au fost respinse, iar unele au fost retrase de către iniţiatori. 

După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate (13 pentru şi 6 împotrivă) de 
voturi  să se supună, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise care sunt redate în 
Anexa nr.1 la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi  21 de deputaţi, din totalul de  21 membri ai comisiei. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare 

şi urmează a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sergiu ANDON 
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Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

1      Titlul legii: 
      Lege privind abilitatea Guvernului 
de a emite ordonanţe 

      Titlul legii: 
        Lege privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe. 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 

     Pentru 
îndreptarea unei 
erori materiale. 

Camera 
Deputaţilor 

2        Art.1.- În temeiul art.115 alin.(1) 
din Constituţia României, republicată, 
Guvernul este abilitat ca, începând cu 
data de 3 ianuarie 2005 şi până la 
reluarea lucrărilor Parlamentului în 
prima sesiune ordinară a anului 2005, 
să emită ordonanţe în domenii care nu 
fac obiectul legilor organice, după cum 
urmează: 
 

       Art.1.- În temeiul art.115 
alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, Guvernul este abilitat 
ca, pe durata vacanţei 
parlamentare, până la reluarea 
lucrărilor Parlamentului în prima 
sesiune ordinară a anului 2005, să 
emită ordonanţe în domenii care nu 
fac obiectul legilor organice, după 
cum urmează: 
 
 
     Autor: deputat Florin Iordache. 
 

      Pentru 
concordanţă cu 
prevederile art.66 
alin.(1) din 
Constituţia 
României. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

3         I. Economia şi finanţele publice: 
 
 
 1. modificarea şi completarea 
Legii nr.137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.185/2001 privind unele măsuri de 
administrare şi gestionare a rezervei de 
mobilizare, aprobată prin Legea 
nr.168/2002; 
 
 3. reglementarea unor măsuri 
financiare; 
 
 4. aprobarea plafonului de 
îndatorare publică a României pentru 
anul 2005; 
 
 

I. Economie,  finanţe publice şi 
mediul de afaceri: 
 
       1. modificarea şi completarea 
legislaţiei  privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
     2. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
      3. Text nemodificat. 
 
 
      4. Text nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
 
     Pentru  lărgirea  
sferei domeniului 
vizat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 5. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, 
republicată; 
 
 6. modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 7. modificarea şi completarea 
Legii nr.348/2004 privind denominarea 
monedei naţionale; 
 
 8. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 
privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, aprobată prin 
Legea nr.493/2003; 
 
 9. reglementarea unor aspecte 
financiar-contabile aplicabile în 
implementarea programelor PHARE; 

       5. modificarea şi completarea 
legislaţiei referitoare la Codul 
fiscal; 
 
 
       6. modificarea şi completarea 
legislaţiei referitoare la Codul de 
procedură fiscală; 
 
 
     7. Text nemodificat. 
 
 
 
     8. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
     9. Text nemodificat. 
 
 

     Pentru  lărgirea  
sferei domeniului 
vizat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 10. reglementarea unor măsuri 
pentru complexele energetice; 
 
 11. modificarea şi completarea 
Legii nr.608/2001 privind evaluarea 
conformităţii produselor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 12. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/1998 
privind activitatea de standardizare 
naţională, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.355/2002; 
 
 
 13. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.40/2000 
privind acreditarea agenţiilor de credit 
în vederea administrării fondurilor 
pentru acordarea de microcredite, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.376/2002, cu 
modificările ulterioare; 
 

     10. Text nemodificat. 
 
 
     11. Text nemodificat. 
 
 
 
 
     12. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
     13. Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 14. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, aprobată prin 
Legea nr.44/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 15. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2002 
privind unele măsuri de urmărire a 
executării obligaţiilor asumate prin 
contractele de privatizare a societăţilor 
comerciale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.506/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 16. măsuri pentru recuperarea 
creanţelor preluate de Autoritatea 
pentru Valorificarea Activelor Statului 
în temeiul unor acte normative; 
 
 17. Regulamentul de Transport 
pe căile ferate din România; 
 

     14. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
     15. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     16. Text nemodificat. 
 
 
 
 
     17. Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 18. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.82/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 19. amenajarea, conservarea şi 
dezvoltarea teritorială durabilă, 
relansarea activităţii în domeniul 
construcţiilor; 
 
         20. dezvoltarea activităţii în 
domeniul construcţiilor de locuinţe prin 
programe la nivel naţional; 
 
 21. măsuri pentru dezvoltarea 
activităţii în domeniul turismului la 
nivel naţional; 
 
 22. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/1995 
privind unele măsuri de perfecţionare a 
regimului achiziţiilor publice, precum 

       18. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
      19. Text nemodificat. 
 
 
 
 
       20. Text nemodificat. 
 
 
 
     21. Text nemodificat. 
 
 
 
      22. Text nemodificat. 
 
 
 

     Pentru rigoarea 
textului. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

şi a regimului de valorificare a 
bunurilor scoase din funcţiune, 
aparţinând instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.96/1995, cu 
modificările ulterioare; 
 
 23. reorganizarea activităţii de 
consultanţă agricolă. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       23. Text nemodificat. 
 
 

24.  reglementări privind 
sistemul de subvenţii de stat; 
 

25.  eliminarea procedurilor 
economice preferenţiale; 
 

26.  dezvoltarea pieţelor 
financiare, cu deosebire a 
burselor de mărfuri şi a burselor 
de valori; 
 

27.  reducerea procedurilor 
administrative (autorizaţii, 
aprobări şi avize); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Proiectul de 
Lege privind 
abilitarea 
guvernului de a 
emite ordonanţe, 
propus de Guvernul 
condus de dl. 
Adrian Năstase 
(adresa nr. E 493/ 
17. 12.2004) şi 
înregistrat la Senat, 
spre dezbatere şi 
aprobare, în data de 
17.12.2004, nu 
cuprinde priorităţile 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

28.  simplificarea formalităţilor 
privind intrarea şi ieşirea de pe 
piaţă a firmelor; 
 

29. reglementări privind 
stabilirea unei pieţe concurenţiale 
eficiente; 
 

30.  reglementări privind 
controlul ajutorului de stat; 
 

31.  reducerea costului 
creditelor pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii prin 
îmbunătăţirea cadrului legislativ 
privind instituţii financiare 
private adaptate nevoilor 
întreprinzătorilor mici şi mijlocii: 
cooperative de credit, bănci 
populare, instituţii specializate 
pentru finanţarea lucrărilor 
agricole, fonduri de garantare a 
creditului; 
 

legislative ale 
Guvernului condus 
de dl. Călin Popescu 
Tăriceanu, stabilite 
prin Programul de 
Guvernare al 
majorităţii 
parlamentare, 
constituite în jurul 
alianţei D.A. PNL-
PD.  
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

32.  îmbunătăţirea relaţiei 
dintre autorităţile statului şi 
întreprinzători prin simplificarea 
procedurilor de control şi prin 
modificarea atitudinii faţă de 
investitori; 
 
 

33.  acces liber pe pieţe pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii 
pentru ca acestea să devină 
furnizori de servicii pentru marile 
întreprinderi din economia 
naţională; 
 
 

34.  simplificarea procedurilor 
administrative în vederea 
înscrierii firmelor sau a 
actualizării datelor legate de 
“viaţa” firmei; 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

35.  administrarea 
transparentă a utilizării 
fondurilor comunitare destinate 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii în România; 
 
 
     Autor: Grupul P.N.L. 
 

4        II. Administraţie publică: 
 
 1. stabilirea unor măsuri de 
preluare a Gărzii Financiare şi a 
Autorităţii Naţionale a Vămilor în 
subordinea Ministerului Finanţelor 
Publice, precum şi a unor măsuri de 
reorganizare a Ministerului Finanţelor 
Publice; 
 
 2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 
privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, 
aprobată cu modificări şi completări 

      II. Administraţie publică: 
 

1. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Text nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

prin Legea  nr.48/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
 
 3. prorogarea unor termene 
prevăzute în acte normative cu putere 
de lege. 
 
 

 
 
 
 

3. Text nemodificat. 
 
 
 

4. reforma serviciilor publice 
de bază şi a utilităţilor   publice 
de interes local ; 

 
5.consolidarea procesului de 

descentralizare administrativă şi 
fiscală ; 

 
      6.întărirea capacităţii 
instituţionale a structurilor din 
administraţia publică centrală şi 
locală.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Proiectul de 
Lege privind 
abilitarea 
guvernului de a 
emite ordonanţe, 
propus de Guvernul 
condus de dl. 
Adrian Năstase 
(adresa nr. E 493/ 
17. 12.2004) şi 
înregistrat la Senat, 
spre dezbatere şi 
aprobare, în data de 
17.12.2004, nu 
cuprinde priorităţile 
legislative ale 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Autor: Grupul P.N.L. 
 

Guvernului condus 
de dl. Călin Popescu 
Tăriceanu, stabilite 
prin Programul de 
Guvernare al 
majorităţii 
parlamentare, 
constituite în jurul 
alianţei D.A. PNL-
PD.  
 

5        III. Justiţie: 
 1. măsuri pentru înlăturarea unor 
disfuncţionalităţi în activitatea 
judiciară: 
 2. modificarea şi completarea 
Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi 
plata interpreţilor şi traducătorilor 
folosiţi de organele de urmărire penală, 
de instanţele judecătoreşti, de birourile 
notarilor publici, de avocaţi şi de 
Ministerul Justiţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

II. Justiţie: 
1. Text nemodificat. 

 
 

2. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 3. reglementarea salarizării şi a 
altor drepturi ale magistraţilor. 
 
 
 

3.Text nemodificat. 
 
 
 
     4. lărgirea accesului 
cetăţeanului la justiţie prin 
îmbunătăţirea funcţionării 
sistemului judiciar ca serviciu 
public ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       Proiectul de 
Lege privind 
abilitarea 
guvernului de a 
emite ordonanţe, 
propus de Guvernul 
condus de dl. 
Adrian Năstase 
(adresa nr. E 493/ 
17. 12.2004) şi 
înregistrat la Senat, 
spre dezbatere şi 
aprobare, în data de 
17.12.2004, nu 
cuprinde priorităţile 
legislative ale 
Guvernului condus 
de dl. Călin Popescu 
Tăriceanu, stabilite 
prin Programul de 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 
 
 
 
 
 
       Autor: Grupul P.N.L. 
 

Guvernare al 
majorităţii 
parlamentare, 
constituite în jurul 
alianţei D.A. PNL-
PD.  
 

6       IV. Muncă şi protecţie socială: 
 1. reglementarea creşterilor 
salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului din sectorul bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază 
pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar, aprobată prin Legea 
nr.383/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 2. reglementarea creşterilor 
salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului salarizat potrivit anexelor 
nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind 

      IV. Muncă şi protecţie socială:
      1. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2. Text nemodificat. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 3. reglementarea creşterii 
salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului din sectorul bugetar 
salarizat potrivit legilor speciale de 
salarizare; 
 
 4. reglementarea organizării şi 
funcţionării centrelor de protecţie a 
persoanelor cu handicap; 
 
 5. modificarea art.54 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.102/1999 privind protecţia specială 
şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.519/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
       3. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 

4. Text nemodificat. 
 
 
 
       5. Text nemodificat. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 
 

 
6. întărirea capacităţii 

instituţionale şi de conducere a 
sistemului de pensii (organizare, 
conducere, educaţie, 
transparenţă, sistem informatic); 
 

7. promovarea unor programe 
speciale, în parteneriat, pentru 
diminuarea şomajului de lungă 
durată, atât în rândul tinerilor cât 
şi al persoanelor care au depăşit 
vârsta de 45 de ani, precum şi în 
rândul persoanelor care au 
dificultăţi de integrare; 

 
8. măsuri privind medierea 

locurilor de muncă, formarea 
profesională, consilierea şi 
informarea în carieră, creditarea 
în condiţii avantajoase, 
optimizarea burselor locurilor de 
muncă; 

 

 
        Proiectul de 
Lege privind 
abilitarea 
guvernului de a 
emite ordonanţe, 
propus de Guvernul 
condus de dl. 
Adrian Năstase 
(adresa nr. E 493/ 
17. 12.2004) şi 
înregistrat la Senat, 
spre dezbatere şi 
aprobare, în data de 
17.12.2004, nu 
cuprinde priorităţile 
legislative ale 
Guvernului condus 
de dl. Călin Popescu 
Tăriceanu, stabilite 
prin Programul de 
Guvernare al 
majorităţii 
parlamentare, 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

9. reorganizarea sistemului de 
conducere tripartită a ANOFM şi 
scoaterea acesteia de sub tutela 
ministerului de resort; 

 
10. program special de execuţie 

silită şi recuperarea debitelor; 
 

       11. promovarea competiţiei 
între agenţiile acreditate care 
plasează forţa de muncă în 
străinătate; licitarea corectă şi 
neclientelară a unor contracte, 
prin subcontractarea acestora de 
către agenţiile acreditate, pentru 
a decongestiona şi fluidiza 
activitatea Oficiului pentru 
Migraţia Forţei de Muncă, şi 
pentru a lărgi oferta de locuri de 
muncă, care se vor ocupa prin 
intermedierea de contracte; 
 

12. măsuri de protecţie socială 
pasivă/ajutor financiar pentru 

constituite în jurul 
alianţei D.A. PNL-
PD.  
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

familiile cu nevoi speciale, şi 
dinamizarea măsurilor active de 
solidaritate familială; 

 
13. corelarea nivelului 

venitului minim garantat cu 
salariul minim pe economie; 

 
14. majorarea alocaţiei de stat 

pentru copii până la cca 10 euro; 
 

15. darea în folosinţă gratuită, 
în limita terenului disponibil, 
pentru familiile sărace din mediul 
rural, a unei suprafeţe de teren 
agricol, astfel încât suprafaţa 
deţinută împreună cu cea primită 
în folosinţă să fie de 0,5 ha; 

 
16. măsuri privind construirea 

de locuinţe în sistemul creditelor 
ipotecare; 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

17. acordarea unui sprijin 
financiar în sumă de 200 euro la 
constituirea familiei, la prima 
căsătorie a fiecăruia dintre soţi; 

 
18. măsuri pentru concilierea 

vieţii de familie cu cea 
profesională; 

 
19. măsuri privind integrarea 

familiilor de rromi în comunitate; 
 
20. acordarea unei 

indemnizaţii lunare, în cuantum 
de 50 euro, pentru creşterea 
copiilor de până la 2 (3 ani), 
femeilor neasigurate în sistemul 
asigurărilor sociale, pentru 
fiecare din primii trei copii; 

 
21. acordarea unei 

indemnizaţii lunare de 75 euro 
pentru creşterea copilului de până 
la 2 (3 ani), persoanelor asigurate 
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Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

care îşi reiau activitatea în acest 
interval de timp; 

22. măsuri privind 
descentralizarea serviciilor şi 
alocaţiilor; 

 
23. măsuri privind 

îmbunătăţirea şi aplicarea 
prevederilor legale privind 
protecţia familiei monoparentale; 
 

24. măsuri privind 
îmbunătăţirea şi aplicarea legii 
privind protecţia maternităţii şi 
prevenirea abandonului de copii; 

 
     25. revizuirea Strategiei 
Naţionale privind Protecţia 
Specială şi încadrarea în Muncă a 
Persoanelor cu Handicap, 
ţinându-se cont de Regulile 
Standard ale ONU. 
 
      Autor: Grupul P.N.L. 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

7       V. Sănătate: 
 1. modificarea şi completarea 
Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă; 
 
 2. modificarea şi completarea 
Legii nr.100/1998 privind asistenţa de 
sănătate publică, cu completările 
ulterioare; 
 
 
 3. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 4. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.152/1999 privind medicamentele de 
uz uman, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.336/2002, cu 

       V. Sănătate: 
       1. Text  nemodificat. 
 
 
 
 
       2. Text  nemodificat. 
 
 
 
 
 
      3. Text  nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

5. Text  nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

modificările şi completările ulterioare; 
 
 5. modificarea şi completarea 
Legii nr.264/2004 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Medicale, cu modificările ulterioare; 
 
       6. modificarea şi completarea Legii 
nr.98/1994 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele 
legale de igienă şi sănătate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 7. măsuri privind îmbunătăţirea 
asistenţei medicale. 
 
 
 

 
 
      5. Text  nemodificat. 
 
 
 
 

6. Text  nemodificat. 
 
 
 
 
 
      7.Text  nemodificat. 
 
       

8. măsuri pentru asigurarea 
egalităţii de şanse a cetăţenilor, 
garantând accesul 
nediscriminatoriu la îngrijiri 
medicale de bază, indiferent de 
veniturile realizate, ca drept 
fundamental al acestora; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Proiectul de 
Lege privind 
abilitarea 
guvernului de a 
emite ordonanţe, 
propus de Guvernul 
condus de dl. 
Adrian Năstase 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

9. măsuri pentru încurajarea 
unui sistem privat de asigurări de 
sănătate; 
 

10.  reintroducerea contribuţiei 
la asigurările de sănătate a 
tuturor persoanelor care 
realizează venituri; 
 

11.  stimularea privatizării 
infrastructurii unităţilor 
medicale, cu excepţia facilităţilor 
care, prin nivelul prea mare al 
investiţiilor presupuse, nu pot fi 
suportate de către operatorii 
privaţi sau autorităţile locale, 
precum şi cu excepţia celor de 
importanţă strategică pentru 
sănătatea populaţiei; 
 

12.  măsuri pentru încurajarea 
competiţiei dintre furnizorii de 
servicii medicale, precum şi dintre 
casele de asigurări; 

(adresa nr. E 493/ 
17. 12.2004) şi 
înregistrat la Senat, 
spre dezbatere şi 
aprobare, în data de 
17.12.2004, nu 
cuprinde priorităţile 
legislative ale 
Guvernului condus 
de dl. Călin Popescu 
Tăriceanu, stabilite 
prin Programul de 
Guvernare al 
majorităţii 
parlamentare, 
constituite în jurul 
alianţei D.A. PNL-
PD.  
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 
13.  măsuri pentru respectarea 

concurenţei între furnizori, 
pentru fondurile existente, statul 
respectând neutralitatea faţă de 
toţi furnizorii de îngrijiri de 
sănătate; 
 

14.  introducerea de modalităţi 
de plată care să reflecte 
activitatea individuală a fiecărui 
furnizor de servicii medicale; 
 

15.  consolidarea 
descentralizării decizionale; în 
acest scop autorităţilor locale li se 
vor crea mecanisme legale pentru 
a putea ca, o dată cu finanţarea 
adecvată a unităţilor sanitare 
spitaliceşti, să poată lua decizii 
pentru îngrijirea sănătăţii 
populaţiei din zonă; 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

16.  măsuri pentru finanţarea 
adecvată pentru sănătate. 
Îmbunătăţirea finanţării 
sistemului sanitar se va baza pe 
alocarea prioritară a resurselor 
obţinute în urma creşterii 
economice, pe realocarea 
bugetelor în interiorul sistemului, 
precum şi pe înlăturarea acelor 
cheltuieli care nu aparţin 
sistemului sanitar. Sursele avute 
în vedere pentru a suplimenta 
cheltuielile pentru sănătate, în 
concordanţă cu nevoile reale ale 
populaţiei vor fi: achitarea de la 
buget a sumelor pentru unităţile 
medico-sociale şi pentru 
accidentele de muncă, creşterea 
bazei de impozitare, crearea de 
locuri de muncă, obligativitatea 
de a contribui la fondul de 
sănătate a celor care pleacă să 
muncească în străinătate, 
scăderea ponderii muncii la 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

negru, introducerea asigurărilor 
private de sănătate, implicarea 
comunităţilor locale în finanţarea 
actului medical, creşterea 
finanţării din bugetul de stat; 
 

17.  măsuri pentru achitarea 
datoriilor existente în sistemul 
sanitar către furnizori; 
 
      18. măsuri ferme pentru 
diminuarea corupţiei din sistemul 
sanitar. 
 
 
      Autor: Grupul P.N.L. 
 

8      VI. Apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională: 
 
 1. acordarea de despăgubiri 
pentru cazurile de invaliditate sau de 
deces produse gradaţilor şi soldaţilor, 
precum şi personalului civil din 

      VI. Apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională: 
 1. reglementarea acordării 
de despăgubiri pentru cazurile de 
invaliditate sau de deces produse 
gradaţilor şi soldaţilor, precum şi 
personalului civil din Ministerul 

     Pentru rigoarea 
textului. 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

Ministerul Apărării Naţionale ca 
urmare a unor acţiuni militare, prin 
accidente, catastrofe sau alte asemenea 
evenimente intervenite în timpul şi din 
cauza serviciului militar; 
 
 2. modificarea şi completarea 
unor dispoziţii ale Legii nr.138/1999 
privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum 
şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
      3. achiziţionarea de către 
Ministerul Administraţiei şi Internelor 
a unor nave maritime de patrulare şi 
supraveghere de tipul P-157 de la 
Ministerul Federal de Interne din 
Republica Federală Germania, precum 
şi a serviciului de transport al acestora 

Apărării Naţionale ca urmare a unor 
acţiuni militare, prin accidente, 
catastrofe sau alte asemenea 
evenimente intervenite în timpul şi 
din cauza serviciului militar; 
 
 2. Text nemodificat; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. reglementarea 
achiziţionării de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a unor 
nave maritime de patrulare şi 
supraveghere de tipul P-157 de la 
Ministerul Federal de Interne din 
Republica Federală Germania, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pentru rigoarea 
textului. 
 
 
 
 



 30

Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

până în portul Constanţa. 
 
 

precum şi a serviciului de transport 
al acestora până în portul Constanţa. 
 
       Autor: deputat Florin Iordache.
 
 

 
 
 
 
 
 

9         
 
 

      După pct. VI al art.1 se 
introduc punctele VII, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX după cum 
urmează:  
      VII. Politica agricolă şi de 
dezvoltare rurală: 

1. reglementări privind 
reforma funciară; 

2. stimularea transformării 
gospodăriilor ţărăneşti în ferme 
agricole familiale cu caracter 
comercial, formarea clasei de 
mijloc în spaţiul rural; 

3. alocarea eficientă a 
resurselor bugetare pentru 
sprijinirea producătorilor 
agricoli; 

       Proiectul de 
Lege privind 
abilitarea 
guvernului de a 
emite ordonanţe, 
propus de Guvernul 
condus de dl. 
Adrian Năstase 
(adresa nr. E 493/ 
17. 12.2004) şi 
înregistrat la Senat, 
spre dezbatere şi 
aprobare, în data de 
17.12.2004, nu 
cuprinde priorităţile 
legislative ale 
Guvernului condus 
de dl. Călin Popescu 

Camera 
Deputaţilor 
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Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

4. sprijinirea valorificării 
producţiei agricole – măsuri de 
piaţă; 

5. dezvoltarea şi modernizarea 
satului românesc; 

6. dezvoltarea pisciculturii; 
7. gestionarea durabilă a 

pădurilor; 
8. reforma instituţională.” 

 

Tăriceanu, stabilite 
prin Programul de 
Guvernare al 
majorităţii 
parlamentare, 
constituite în jurul 
alianţei D.A. PNL-
PD.  
 

   VIII. Integrare europeană 
1. fundamentarea politicilor 

publice pe legislaţia, principiile şi 
orientările formulate în 
documentele UE; 

2. redefinirea atribuţiilor 
autorităţilor publice, în scopul 
adaptării la noile forme de 
colaborare cu structurile UE; 

3. gestionarea eficientă a 
fondurilor de preaderare; 

4. creşterea capacităţii 
funcţionale a administraţiei 
publice; 
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Nr. 
Crt. 

Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

 
      IX. Cercetare - dezvoltare 

1. elaborarea şi reglementarea 
mecanismelor care asigură 
transferul tehnologic în economie, 
pentru a fixa pe termen lung 
legătura între sectorul de 
cercetare-dezvoltare şi industrie; 

2. majorarea cheltuielilor 
publice destinate sectorului de 
cercetare-dezvoltare; 

3. încurajarea participării 
sectorului privat în sectorul de 
cercetare-dezvoltare; 

4. înfiinţarea unui fond 
naţional cu capital de risc destinat 
sectorului de cercetare-
dezvoltare, instituirea unui fond 
special de garantare a creditelor 
destinate cercetării şi inovării, 
precum şi a unui fond destinat 
acordării unui capital de 
pornire/consolidare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii 
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Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

care se înfiinţează în domeniul 
cercetării-dezvoltării sau îşi 
consolidează/extind afacerile în 
acest domeniu; 

5. înfiinţarea parcurilor 
ştiinţifice şi tehnologice în 
centrele universitare cu tradiţie şi 
care dispun de o infrastructură în 
sectorul de cercetare-dezvoltare; 

6. deducerea cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare din 
impozitul pe profit. 
 
 
       X. Măsuri pentru combaterea 
corupţiei 

1. asigurarea neutralităţii 
politice a aplicării măsurilor 
anticorupţie, precum şi instituirea 
mecanismelor independente de 
monitorizare şi evaluare ; 

2. transparenţa activităţii 
autorităţilor publice în elaborarea 
politicilor şi în procesul aplicării 
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Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

lor, inclusiv prin accesul 
neîngrădit la informaţii cu 
caracter public ; 

3. realizarea parteneriatului 
cu societatea civilă, prin 
elaborarea mecanismelor 
instituţionale care asigură o 
participare cât mai largă a 
cetăţenilor la evaluarea 
dimensiunii corupţiei care îi 
afectează în mod direct, precum şi 
prin participarea organizaţiilor 
civice ; 

4. coordonarea politicilor şi 
elaborarea unor mecanisme 
comune care să asigure 
colaborarea autorităţilor publice 
şi delimitarea clară de competenţe 
între acestea; 

5. introducerea mecanismelor 
de monitorizare şi evaluare a 
activităţilor anticorupţie. 
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Text iniţial  Text adoptat  
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

         XI. Fiscalitate 
1. măsuri privind stabilirea 

deficitului bugetului general 
consolidat la un nivel corelat cu 
obiectivele macroeconomice, 
precum şi diminuarea deficitelor 
cvasi-fiscale, în vederea susţinerii 
eforturilor de reducere a ratei 
inflaţiei ; 

2. susţinerea procesului de 
convergenţă al economiei 
româneşti cu piaţa unică 
europeană ; 

3. reforma administraţiei 
fiscale, în vederea îmbunătăţirii 
colectării ; 

4. accelerarea procesului de 
descentralizare fiscală în scopul 
implicării mai active a 
comunităţilor locale în procesul 
de colectare şi alocare a 
resurselor publice ; 

5. relaxarea fiscalităţii asupra 
muncii şi capitalului ; 
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(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

6. scăderea ratelor de taxare a 
contribuţiilor la asigurările 
sociale în scopul reducerii 
dezavantajului de competitivitate 
fiscală, al reducerii înclinaţiei 
agenţilor economici de a migra în 
economia subterană ; 

7. îmbunătăţirea 
transparenţei cheltuielilor 
publice ; 

8. creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor de 
preaderare ; 

9. finalizarea armonizării 
legislaţiei fiscale cu normele 
Uniunii Europene. 
 
 

         XII. Industrie 
1. creşterea competitivităţii; 
2. promovarea unui 

management durabil al resurselor 
şi protecţia mediului;  

3. îmbunătăţirea pregătirii 
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(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

profesionale şi ocuparea forţei de 
muncă ; 

4. obţinerea unei 
competitivităţi reale în domeniul 
energetic; 

5. îmbunătăţirea cadrului 
instituţional în domeniul 
energetic; 

6. eliminarea distorsiunilor 
care afectează concurenţa pe 
piaţă în domeniul energetic ; 

7. creşterea ponderii 
exporturilor româneşti de 
produse industriale în comerţul 
mondial, prin găsirea unor nişe de 
piaţă pentru acestea, în special 
pentru produsele cu grad avansat 
de prelucrare ; 

8. acordarea de sprijin pentru 
extinderea ofertei de servicii 
specializate de consultanţă şi de 
instruire în domeniul comerţului ;

9. acordarea de garanţii de 
risc comercial sau necomercial ; 
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(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

10. promovarea unor programe 
pentru delocalizarea producţiei în 
zone mai puţin industrializate ; 

11. promovarea exportului de 
capital ; 

12. creşterea volumului de 
investiţii străine în România, prin 
asigurarea unui climat 
investiţional, stimulativ şi 
predictibil ; 

13. continuarea privatizării 
societăţilor comerciale mari şi 
mijlocii ; 

14. restructurarea sectorului de 
stat, inclusiv prin închideri de 
capacităţi neviabile ; 

15. elaborarea unei strategii 
integrate privind privatizarea 
sectorului energetic ; 

16. privatizarea societăţilor din 
industria de apărare ; 

17. monitorizarea contractelor 
post-privatizare ; 

18.  lichidarea pachetelor 
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(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

minoritare deţinute de către stat 
prin mecanisme de piaţă ; 

19.  modernizarea, 
retehnologizarea şi optimizarea 
fluxurilor tehnologice din unităţi 
industriale cu potenţial de 
competitivitate, în condiţiile legii ;

20. reorganizarea activităţilor 
indirect productive 
(externalizări). 
 
 
 

         XIII. Turism 
1. creşterea circulaţiei 

turistice pe teritoriul României;  
2. diversificarea ofertei şi 

creşterea calităţii serviciilor 
turistice;  
 
 

  

       XIV. Dezvoltare regională 
1. creşterea competitivităţii la 

nivel regional şi a convergenţei 
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Motivare Camera 
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între regiuni ; 
2. dezvoltarea zonelor urbane 

şi rurale ; 
3. promovarea economiei 

cunoaşterii, cercetării şi inovării; 
4. cooperarea transfrontalieră 

şi transnaţională. 
 
 
 

         XV. Transporturi 
1. dezvoltarea transportului 

feroviar ; 
2. dezvoltarea infrastructurii 

rutiere ; 
3. dezvoltarea transporturilor 

navale ; 
4. dezvoltarea transporturilor 

aeriene. 
 

  

         XVI. Protecţia mediului 
înconjurător 

1. creşterea importanţei 
deciziei de mediu în elaborarea şi 
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Motivare Camera 
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aplicarea politicilor sectoriale ; 
2. evaluarea stării actuale a 

factorilor de mediu şi 
fundamentarea unei strategii de 
dezvoltare pe termen lung în 
domeniul mediului, al resurselor 
regenerabile şi neregenerabile ; 

3. realizarea sistemului de 
monitorizare integrată a mediului 
în scopul urmăririi permanente a 
evoluţiei factorilor de mediu ; 

4. reformarea sistemului de 
management al mediului ; 

5. întărirea parteneriatului 
transfrontalier şi internaţional cu 
instituţiile similare din alte ţări în 
scopul monitorizării stadiului de 
implementare a înţelegerilor 
internaţionale ; 

6. elaborarea strategiilor de 
protejare a cetăţenilor împotriva 
calamităţilor naturale, 
accidentelor ecologice şi expunerii 
în zone cu risc ecologic ; 
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Motivare Camera 
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7. ameliorarea calităţii 
factorilor de mediu în zonele 
urbane şi rurale ; 

8. extinderea reţelei naţionale 
de arii protejate şi rezervaţii 
naturale, reabilitarea 
infrastructurii costiere a 
litoralului românesc, 
redimensionarea ecologică şi 
economică a Deltei Dunării ; 

9. întărirea parteneriatului cu 
organizaţiile neguvernamentale în 
procesul de elaborare şi aplicare a 
politicilor publice în domeniu. 
 

         XVII. Tineret 
1. implicarea tinerilor în viaţa 

publică ; 
2. educaţia şi formarea 

profesională continuă ; 
3. prevenirea criminalităţii în 

rândul tinerilor. 
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         XVIII. Cultura 
1. instituirea cadrului legal, 

financiar şi fiscal pentru 
promovarea industriilor creative ;

5. protecţia proprietăţii 
intelectuale prin completarea 
cadrului legal privind protecţia 
dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, combaterea pirateriei şi 
informarea, formarea şi educarea 
pentru respectul dreptului de 
autor; 

6. restructurarea programelor 
naţionale funcţie de impactul 
asupra comunităţilor, teritoriului 
naţional, reţelei de instituţii, 
organizaţii şi programe. 
 
 
 

  

         XIX. Ratificarea unor 
acorduri, memorandumuri, 
protocoale şi alte înţelegeri 
internaţionale sau, după caz, 
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Motivare Camera 
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aderarea la acestea, cu excepţia 
tratatelor încheiate în numele 
României. 
 
      Autor: Grupul P.N.L. 
 

10 Art.2.- (1) 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 Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, potrivit procedurii 
legislative, până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune 
ordinară a anului 2005. Nerespectarea 
termenului atrage încetarea efectelor 
ordonanţei. 
 (2) Ordonanţele adoptate de 
Guvern potrivit art.1 vor fi dezbătute 
cu prioritate. 
 

     Art.2 – Text nemodificat.   
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ANEXA  nr. 2. 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

Textul iniţial 
 

Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

Motivare 
1. Argumente pentru 

susţinere 
2.Argumente pentru 

respingere 
 

Cameră 
Decizională 

1. Art.1.- I. Economia şi finanţele publice: 
  1. modificarea şi completarea 
Legii nr.137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

1 . – se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 
 

1. – prevederea este de 
domeniul legii 
organice, cf. art. 73 
alin. (3), lit. m) din 
Constituţia României. 
2. prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-
se că dispoziţiile vizate 
sunt de domeniul legii 
ordinare. 
 

Camera 
Deputaţilor 

2.   2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

    2. – se elimină  
 

1. – prevederea este de 
domeniul legii 

Camera 
Deputaţilor 
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nr.185/2001 privind unele măsuri de 
administrare şi gestionare a rezervei de 
mobilizare, aprobată prin Legea 
nr.168/2002; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 

organice, cf. art. 73 
alin. (3), lit. f) din 
Constituţia României. 
2. – prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-
se că dispoziţiile vizate 
sunt de domeniul legii 
ordinare. 
 

 3.  3. reglementarea unor măsuri financiare; 3. – se elimină. 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 

 1. –  formularea are un 
caracter  prea general. 
2. – prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-
se că domeniul vizat 
este bine delimitat. 
 

Camera 
Deputaţilor 

4.  5. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată; 

5. – se elimină 
 
 
 
 
 
 

1. Legea de aprobare 
nr. 174/2004 a fost 
adoptată ca lege cu 
caracter organic; 
2. prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-

Camera 
Deputaţilor 
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Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 
 

se că dispoziţiile vizate 
sunt de domeniul legii 
ordinare. 

5. 6. modificarea şi completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6 . – se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 
 

1. - Legea de aprobare 
nr. 571/2004 a fost 
adoptată ca lege cu 
caracter organic; 
2. - prin vot, 
amendamentul a fost 
respins. Legea 
menţionată mai sus a 
fost votată ca lege 
ordinară cu respectarea 
prevederilor art. 76 
alin. (2). 

Camera 
Deputaţilor 

6. 19. amenajarea, conservarea şi 
dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea 
activităţii în domeniul construcţiilor; 
 

19 – se elimină 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 

1.– prevederea este de 
domeniul legii 
organice, cf. art. 73 
alin. (3), lit. o) din 
Constituţia României. 
2. prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-

Camera 
Deputaţilor 
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se că dispoziţiile vizate 
sunt de domeniul legii 
ordinare. 
 

7.  Art. 1 III – Justiţie 
  1. măsuri pentru înlăturarea 
unor disfuncţionalităţi în activitatea 
judiciară 
  

 
1. - se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 
 
 

1. – prevederea este de 
domeniul legii 
organice, cf. art. 73 
alin. (3), lit. l) din 
Constituţia României. 
2. prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-
se că dispoziţiile vizate 
sunt de domeniul legii 
ordinare. 
 

Camera 
Deputaţilor 

8. 3. reglementarea salarizării şi a altor 
drepturi ale magistraţilor 

3 . – se elimină 
 
 
 
 
 
 
 

1. – prevederea este de 
domeniul legii 
organice, cf. art. 73 
alin. (3), lit. l) din 
Constituţia României. 
2. prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-

Camera 
Deputaţilor 
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Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 
 

se că dispoziţiile vizate 
sunt de domeniul legii 
ordinare. 
 

9.  La art.1 III – Justiţie, se propune 
completarea textului cu două 
puncte noi, pct 4 şi 5, cu următorul 
cuprins: 
4.- garantarea unei independenţe 
efective a puterii judecătoreşti; 
5.- dezvoltarea cadrului 
instituţional. 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al PNL
 

1. Se consideră că 
reglementarea 
domeniului este o 
prioritate legislativă. 
2. Amendamentul a 
fost respins prin vot, 
întrucât reglementările 
vizate sunt de 
domeniul legii 
organice. 

Camera 
Deputaţilor 

10. Art. 1 – V Sănătate 
7. măsuri privind îmbunătăţirea asistenţei 
medicale. 

7.- se elimină 
 
 
 
 
 
Autor: Grupul parlamentar al 
PRM 
 

1. –  formularea are un 
caracter  prea general. 
2. – prin vot, 
amendamentul a fost 
respins, considerându-
se că domeniul vizat 
este bine delimitat. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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