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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 26 iunie 2017
PL-x 246/2017

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 şi completările 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 246 din 26 iunie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/682 din 26 iunie 2017.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu
nr. 395 din 30 mai 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege, în şedinţa din
data de 26 iunie 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, cu modificările şi completările ulterioare.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada
cuprinsă între data încheierii primei sesiuni parlamentare ordinare a anului 2017 şi până la reluarea lucrărilor
Parlamentului în cea de-a doua 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.
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.

MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ;

III.

DEZVOLTARE

REGIONALĂ,

ADMINISTRAŢIE

PUBLICĂ

ŞI

FONDURI

EUROPENE;
IV.

SĂNĂTATE;

V.

CERCETARE;

VI.

AFACERI INTERNE;

VII. TURISM;
VIII. TRANSPORTURI;
IX.

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ;

X.

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT;

XI.

Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de
lege.
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Proiectul de lege prevede ca ordonanţele emise de Guvern să fie supuse spre aprobare Parlamentului,
potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a
anului 2017. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege
supus aprobării în şedinţa din data de 26 iunie 2017.
La şedinţă

au participat, în calitate de invitaţi, doamna Ştefania Bîrlibescu, secretar de stat la

Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, domnul Attila Gyorgy – secretar de stat la Ministerul Finanţelor
Publice, domnul Gabriel Leş, ministru – Ministerul Apărării Naţionale, doamna Olimpia Neagu, secretar de stat
– Ministerul Apelor şi Pădurilor, doamna Maria Magdalena Grigore, secretar de stat – Ministerul
Transporturilor şi domnul Claudiu-Sorin Roşu-Mareş, secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
La şedinţă au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa 1 şi amendamentele respinse redate în
Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din 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.
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PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Eugen NICOLICEA

Costel Neculai DUNAVA

Consilier parlamentar,
Rodica Penescu
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Anexa 1
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text Senat
Lege
privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

2.

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 primei sesiuni Nemodificat
ordinare a anului 2017, şi până la
reluarea lucrărilor Parlamentului în cea
de-a doua sesiune ordinară a anului
2017, să emită ordonanţe în domenii
care nu fac obiectul legilor organice,
după cum urmează:

3.

I.
FINANŢE
PUBLICE
ŞI Nemodificat
ECONOMIE
1. rectificarea bugetului de stat pe
anul 2017;
Nemodificat

4.
5.

Motivare

2. rectificarea bugetului asigurărilor
asociale de stat pe anul 2017
Nemodificat
5

6.

3. reglementarea unor măsuri fiscalbugetare;
Nemodificat

7.

4. modificarea şi completarea Legii
nr.672/2002 privind auditul public
intern, republicată, cu modificările
ulterioare, şi modificarea art. III pct.I
din
Legea
nr.191/2011
pentru Nemodificat
modificarea şi completarea Legii
nr.672/2002 privind auditul public
intern;

8.

5.
modificarea
şi
completarea
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 Nemodificat
privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei Naţionale de Prognoză,
aprobată cu modificări prin Legea
nr.212/2007,
republicată,
cu
modificările ulterioare;

9.

6. modificarea
şi
completarea
Ordonanţei Guvernului nr.27/1996
privind
acordarea
de
facilităţi
persoanelor care domiciliază sau Nemodificat
lucrează în unele localităţi din Munţii
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
“Delta Dunării", republicată, cu
modificările ulterioare;

10.

7. modificarea
şi
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nemodificat
nr.62/2011 privind stabilirea cadrului
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financiar general pentru utilizarea
contribuţiei
financiare
elveţiene
nerambursabile acordate României prin
intermediul Programului de cooperare
elveţiano-român
vizând
reducerea
disparităţilor economice şi sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse,
precum şi a contribuţiei naţionale
aferente acestei asistenţe, aprobată prin
Legea nr.2/2012, cu modificările şi
completările ulterioare;
11.

8. modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului
nr.77/2014
privind
procedurile naționale în domeniul
ajutorului de stat, precum și pentru Nemodificat
modificarea și completarea Legii
21/1996, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.20/2015, cu
modificările și completările ulterioare.

12.

9. modificarea şi completarea Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedură Nemodificat
fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;

13.

10. modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu Nemodificat
modificările şi completările ulterioare;

14.

11. modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a
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Guvernului nr.190/2000 privind
------------------------------------------------ regimul metalelor preţioase şi
pietrelor preţioase în România
Autor amendament:
deputat Florin Iordache
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi
15.

II. MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ

Nemodificat

16.

- modificarea art.78 din Legea nr.
448/2006
privind
protecţia
şi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

- modificarea şi completarea
Legii nr. 448/2006 privind
protecţia
şi
promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
Autor amendament:
deputat Florin Iordache
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi

17.

III. DEZVOLTARE REGIONALĂ,
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nemodificat

18.

1.

măsuri privind reglementarea unor Nemodificat
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programe guvernamentale naţionaleconstrucţii,
urbanism,
educaţie,
infrastructură şi social, reabilitare
termică;
19.

2. reglementarea unor măsuri
domeniul finanţelor publice locale;

în Nemodificat

20.

3. reglementarea unor măsuri în
domeniul urbanismului şi amenajării Nemodificat
teritoriului, lucrărilor publice şi
construcţiilor;

21.

4. reglementarea unor măsuri
domeniul administraţiei publice;

22.

5. reglementarea unor
domeniul
fondurilor
nerambursabile;

23.

6. stabilirea unor măsuri în domeniul Nemodificat
administraţiei publice centrale, pentru
asigurarea resurselor umane necesare în
pregătirea şi exercitarea de către
România a Preşedinţiei Consiliului
Uniunii Europene în anul 2019;

24.

7.
înfiinţarea,
organizarea
şi Nemodificat
funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Servicii Electronice şi Cloud prin
reorganizarea Agenţiei pentru Agenda
Digitală a României;

în Nemodificat

măsuri în Nemodificat
europene
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25.

8. modificarea
şi
completarea Nemodificat
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.

26.

IV. SĂNĂTATE:

27.

1. modificarea
şi
completarea Nemodificat
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009
privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, aprobată prin Legea
nr.103/2012,
cu
modificările
şi
completările ulterioare;

28.

2. modificarea şi completarea Legii Nemodificat
nr.95/2006,
privind
reforma
în
domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

29.

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

30.

V. CERCETARE:

31.

1. modificarea
şi
completarea Nemodificat
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002

Nemodificat

Nemodificat
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privind
cercetarea
ştiinţifică
şi
dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.324/2003,
cu
modificările
şi
completările ulterioare;
32.

2.
modificarea şi completarea Nemodificat
Legii nr.319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.

33.

VI. AFACERI INTERNE

34.

1. modificarea
şi
completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile
publice,
aprobată
cu Nemodificat
modificări şi completări prin Legea
nr.49/2006, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

35.

2. modificarea şi completarea Legii Nemodificat
nr.329/2003
privind
exercitarea
profesiei de
detectiv
particular,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.

36.

VII. TURISM

37.

1. modificarea
şi
completarea Nemodificat
Ordonanţei Guvernului nr.58/1998
privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România,

Nemodificat

Nemodificat
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aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.755/2001, cu modificările
ulterioare;
38.

2. modificarea
şi
completarea Nemodificat
modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului
nr.107/1999
privind
activitatea
de
comercializare
a
pachetelor de servicii turistice, aprobată
cu modificări prin Legea nr.631/2001,
republicată.

39.

VIII. TRANSPORTURI:

40.

1.
modificarea
şi
completarea Nemodificat
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011
privind înfiinţarea Inspectoratului de
Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.18/2012, cu
modificările şi completările ulterioare;

41.

2.
modificarea
şi
completarea Nemodificat
Ordonanţei Guvernului nr.15/1999
privind înfiinţarea Şcolii Superioare de
Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.352/2003;

42.

3. modificarea şi completarea anexei
nr.1
la
Ordonanţa
Guvernului
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de Nemodificat
utilizare şi a tarifului de trecere pe

Nemodificat
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reţeaua de drumuri naţionale din
România, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.424/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
43.

4. modificarea
şi
completarea Nemodificat
Ordonanţei Guvernului nr.64/1999
pentru aprobarea Programului strategic
de
dezvoltare
a
infrastructurii
aeroportuare la Aeroportul Internaţional
Bucureşti – Otopeni, aprobată cu
modificări prin Legea nr.220/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

44.

5. adoptarea Ordonanței Guvernului Nemodificat
privind trecerea unor bunuri imobile din
domeniul public al statului și din
administrarea „Administrației Naționale
Apele Române” în domeniul public al
statului și în administrarea Ministerului
Transporturilor
în
vederea
implementării
proiectelor
de
infrastructură de transport.”

45.

6. modificarea Ordonanței de urgență a Nemodificat
Guvernului
nr.55/2016
privind
reorganizarea Companiei Naționale de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România –S.A. și înființarea Companiei
Naționale de Investiţii Rutiere – S.A.,
precum și modificarea si completarea
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unor acte normative.
46.

7. adoptarea Ordonanței Guvernului Nemodificat
privind unele măsuri în vederea
accelerării implementării proiectelor de
infrastructură de transport de interes
naţional.

47.

IX.
AGRICULTURĂ
DEZVOLTARE RURALĂ

48.

- Aprobarea programului de distribuţie Nemodificat
de fructe, legume, lapte, produse lactate
şi de panificaţie în instituţiile de
învăţământ (“Programul pentru şcoli”);

49.

------------------------------------------------ După Capitolul IX se introduce
un nou capitol, Capitolul X, cu
următorul cuprins:

ŞI Nemodificat

X. APĂRARE NAŢIONALĂ
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi
50.

1. Ratificarea unor acorduri
------------------------------------------------ privind cooperarea în domeniul
apărării;
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
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şi imunităţi
51.

------------------------------------------------ 2. Amendarea legislaţiei privind
participarea forţelor armate la
misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român,
precum şi cea privind intrarea,
staţionarea, desfăşurarea de
operaţiuni sau tranzitul forţelor
armate străine pe teritoriul
României;
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi

52.

------------------------------------------------ 3. Amendarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice
şi
întărirea
disciplinei
financiare şi de modificare şi
completare
a
unor
acte
normative,
aprobată
cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 16/2013.
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
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şi imunităţi
53.

------------------------------------------------ 4. Reglementarea problematicii
privind formarea iniţială a
ofiţerilor în activitate din
Ministerul Apărării Naţionale
în instituţii de învăţământ
superior militar din străinătate.
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi

54.

XI.
ADMINISTRAREA Nemodificat
PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT:

55.

modificarea alin.(1) al art.8 din Nemodificat
Ordonanţa
Guvernului
nr.19/2002
privind unele măsuri pentru constituirea
şi utilizarea fondului locativ de protocol
şi bunuri mobile din domeniul public al
statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome “Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat”, aprobată cu
modificări prin Legea nr.640/2002, cu
modificările ulterioare.

56.

XII. Prorogarea sau modificarea Nemodificat
unor termene prevăzute în acte
normative cu putere de lege

- se renumerotează ca
urmare a introducerii
capitolului anterior.

- se renumerotează ca
urmare a renumerotării
capitolului anterior.
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57.

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 cea
de-a doua sesiune ordinară a anului
2017. Nerespectarea termenului atrage
încetarea efectelor ordonanţei.

Art. 2.- În
conformitate
cu
dispoziţiile art.115 alin.(3) din
Constituţia României, republicată,
ordonanţele emise de Guvern în
temeiul art.1 sunt supuse spre
aprobare Parlamentului, potrivit
procedurii legislative, până la
reluarea lucrărilor Parlamentului
în cea de-a doua sesiune ordinară
a anului 2017. Nerespectarea
termenului
atrage
încetarea
efectelor ordonanţei.
Autor:
deputat Gabriel Andronache
Aprobat:
Comisia juridică, de disciplină
şi imunităţi
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Anexa 2
AMENDAMENTE RESPINSE:
Nr.
crt.

1.

Text
Senat

Amendamentul propus
(autorul amendamentului)

Motivarea
1.Argumente
pentru susţinere
2.Argumente
pentru respingere

Cameră
Decizională

IV. SĂNĂTATE:
2. modificarea
şi
completarea
Legii Se elimină.
nr.95/2006,
privind
reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu Autor: deputat Marton Arpad
modificările
şi
completările ulterioare;

2.

VI.
INTERNE

AFACERI

1. modificarea
şi Se elimină.
completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului Autor: deputat Marton Arpad
nr.195/2002
privind
circulaţia pe drumurile
publice, aprobată cu
modificări şi completări
prin Legea nr.49/2006,
republicată,
cu
18

modificările
şi
completările ulterioare;
3.

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 cea
de-a
doua
sesiune
ordinară a anului 2017.
Nerespectarea
termenului
atrage
încetarea
efectelor
ordonanţei.

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 1 august 2017. Nerespectarea
termenului
atrage
încetarea
efectelor ordonanţei.

Autor:
deputat
Andronache

Gabriel
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