
 
PARLENTUL ROMÂNIEIAM 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 Bucureşti,  13 decembrie 2010 

                         Nr. PL-x 839/2010 
 

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, cu 
modificările ulterioare, 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 
839/2010 din 13 decembrie 2010 şi înregistrat cu nr.31/1245 din 13 decembrie 2010. 
                       Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului 
nr.1305 din 3 noiembrie 2010.                                                                                      
                       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 8 
decembrie 2010. 
                        Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

        În conformitate  cu  prevederile art.115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prin acest 
proiect de lege se solicită Parlamentului abilitarea Guvernului pentru a emite ordonanţe pe perioada cuprinsă între 
data încheierii celei de a doua sesiuni parlamentare ordinare a anului 2010 şi până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011. Abilitarea Guvernului se face doar pentru domenii care nu 
fac obiectul legilor organice. 

       Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare pentru care se solicită abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare (decembrie-ianuarie), şi anume: 

I. Finanţe şi economie; 
                                          II. Sănătate; 
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Rodica Penescu                                                                                                                                                                       

                          III. Cercetare; 
  IV. Mediu; 

                             V. Urbanism şi autorizarea construcţiilor; 
  VI. Protecţia consumatorului; 
          VII. 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 2011. 
Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
                         În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările  
ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării în şedinţa din 13 decembrie 2010.  La 
Comisie au fost depuse amendamente  din partea Guvernului şi din partea membrilor Comisiei. 
                          La dezbateri au participat, din partea Guvernului, domnul Ştefan Gati – secretar general adjunct la 
Secretariatul General al Guvernului, doamna Ionela Pop Bruchental – vicepreşedinte A.V.A.S., domnul Timiş Vasile 
– secretar de stat, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul Claudiu Stafie – secretar de stat, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul Bogdan Drăgoi – secretar de stat, Ministerul Finanţelor 
Publice, domnul Dragoş Ciuparu – secretar de stat, preşedinte A.N.C.S.- Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat, Ministerul Sănătăţii, doamna Mioara Toth – 
vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, domnul Eugen Curteanu – secretar de stat, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, domnul Anton Marin – secretar de stat, Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, domnul Valentin Iliescu – ministru, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul. 
                            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 
un vot împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa I şi cu amendamentele 
respinse redate în Anexa II la prezentul raport. 

                La şedinţă au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

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

                                         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                                                         Daniel BUDA                               Gabriel ANDRONACHE    
 
Consilier parlamentar, 
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                                                                                                                                                                        ANEXA I 
 AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

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, dar nu înainte de încheierea celei 
de-a doua sesiuni ordinare a anului 
2010 şi până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune 
ordinară a anului 2011, să emită 
ordonanţe în domenii care nu fac 
obiectul legilor organice, după cum 
urmează:

 
 
 
 
 
 
       Nemodificat 

 

   3. I. Finanţe şi economie: Nemodificat  
   4.  1. modificarea art.3 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.52/2005 privind ratificarea 
Acordului de împrumut dintre România 
şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru 
finanţarea Proiectului de restructurare a 
transporturilor, aprobată prin Legea 
nr.274/2005;

 
 
 
 

Nemodificat 

 

   5. 2. completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte, aprobată prin 
Legea nr.126/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

Nemodificat 
 

   6. 3. 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;

 
 

Nemodificat 

 

  7. 4. modificarea şi completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare;

 
Nemodificat 

 

 
 

  8. 5. aprobarea compensării datoriilor 
S.C. Şantierul Naval Mangalia S.A., 
operator economic din sectorul 
industriei de apărare, către Ministerul 
Apărării Naţionale, prin livrarea de 
piese de schimb şi echipamente;

 
 
 

Nemodificat 

 

 
  9. 6. modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2003 privind preluarea de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Bancare a unor creanţe 
bugetare în vederea încasării şi virării 
lor la Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.557/2003;

 
 
 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

10. 7. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 
privind activitatea de acreditare a 
organismelor de evaluare a 
conformităţii;

 
 

Nemodificat 

 
 

11. 8. modificarea şi completarea Legii 
nr.36/2008 privind unele măsuri pentru 
privatizarea Societăţii Comerciale 
“Automobile Craiova” - S.A.;

 
Nemodificat 

 
 

 
12. 

 1. După pct.8 al art. 1 se introduc patru 
noi puncte, pct. 9 - 12, cu următorul 
cuprins:
9. Modificări si completări ale legislaţiei 
cu privire la eliberarea, gestionarea si 
monitorizarea documentelor de calatorie 
acordate pensionarilor, veteranilor, 
elevilor, studentilor si altor categorii de 
utilizatori aprobate prin legi speciale; 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

 
13. 

 2. 10. Reglementari privind cresterea 
sigurantei rutiere si destinatia sumelor 
incasate de catre personalul imputernicit 
cu atributii de inspectie si control in urma 
aplicarii  sanctiunilor contraventionale 
specifice activitatii de transport rutier; 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
14. 

 3. 11. Modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului  nr. 19  din 18 
august 1997 privind transporturile; 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

 

15.  4. 12. Modificarea si completarea  OUG 
nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei 
Nationale de Autostrazi si Drumuri 
Nationale din Romania SA prin 
reorganizarea  Regiei Autonome 
“Administratia Nationala a Drumurilor”; 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

 

15.  
II. Sănătate: 

 
Nemodificat 

 

16. 1. modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale 
primare prin centrele de permanenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
 

Nemodificat 

 

17 2. producerea, importul şi 
comercializarea suplimentelor 
alimentare; 

 
Nemodificat 

 

 
 

      
18. 

3. modificarea şi completarea Legii 
nr.458/2002 privind calitatea apei 
potabile, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

19.  
 
4. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 
privind organizarea şi funcţionarea 
rezidenţiatului; 
 

5. Punctul VI al art.1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
4. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.18/2009 privind organizarea 
şi finanţarea rezidenţiatului; 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 
 
Titlul ordonanţei este 
redat incorect în 
proiectul de lege; 
 

 
20. 

III. Cercetare: Nemodificat  

 
21. 

- modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
 

Nemodificat 

 

22 IV. Mediu Nemodificat  
 
23. 

- reglementări pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.1005/2009 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind substanţele 
care diminuează stratul de ozon şi 
abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.89/1999 privind regimul comercial 
şi introducerea unor restricţii la 
utilizarea hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.159/2000. 

 
 
 
 
 
 

Nemodificat 

 

 V. Urbanism şi autorizarea   
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

24. construcţiilor: Nemodificat 
 
25. 

- modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
Nemodificat 

 

26. 
VI. Protecţia consumatorului: 

 
Nemodificat 

 

  
27. 

 
 
- reglementări privind protecţia 
consumatorilor la încheierea, 
executarea şi revânzarea contractelor 
privind dobândirea dreptului de 
folosinţă pe o perioadă determinată a 
unuia sau a mai multor spaţii de cazare 
şi a contractelor pe termen lung privind 
dobândirea unor beneficii pentru 
produsele de vacanţă, precum şi la 
încheierea şi executarea contractelor de 
schimb. 

6. Punctul VI al art.1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
- reglementări privind protecţia 
consumatorilor la încheierea, executarea şi 
revânzarea contractelor privind dobândirea 
dreptului de folosinţă pe o perioadă 
determinată asupra unuia sau a mai 
multor spaţii de cazare şi a contractelor pe 
termen lung privind dobândirea unor 
beneficii pentru produsele de vacanţă, 
precum şi la încheierea şi executarea 
contractelor de schimb. 

 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 

28. VII. Prorogarea sau modificarea unor 
termene prevăzute în acte normative cu 
putere de lege

7. Punctul VII al art.1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
VII. Prorogarea sau modificarea unor 
termene de aplicare prevăzute în acte 
normative cu putere de lege 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

  
29. 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 2011. 
Nerespectarea termenului atrage 
încetarea efectelor ordonanţei.

 
 
 

 
Nemodificat 
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ANEXA II 
AMENDAMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
proiect de lege 

Amendamentul propus 
(autorul amendamentului)

Motivarea 
1.Argumente pentru susţinere 
2.Argumente pentru 
respingere

Cameră 
Decizională

1. Art.1 
3. 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; 

 
 
 
Se elimină.  
 
 
Autor: deputat Lup Silvestru 

  

2. Art.1 
4. modificarea şi 
completarea Legii 
nr.137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea 
privatizării, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 
Se elimină. 

 
Autor: deputat Lup Silvestru si 
deputat Gabor Gheorghe 

  

3. VII. Prorogarea sau 
modificarea unor 
termene prevăzute în 
acte normative cu putere 
de lege

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Jipa Florina 
 

  

 
 
   Consilier parlamentar: 
   Rodica Penescu 
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