
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Potrivit prevederilor art. 115 din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru
a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

În practica parlamentară, asemenea legi de abilitare au fost adoptate, de
regulă, înainte de încheierea sesiunilor parlamentare ordinare, Guvernul fiind
împuternicit să emită ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare, în domenii
limitativ prevăzute de actul normativ, domenii care nu fac obiectul legilor organice,
potrivit art. 73 din Constituţie.

Potrivit art. 115 alin. (2) din Constituţie, Legea de abilitare va stabili, în
mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.

Prin prezenta lege se stabilesc următoarele domenii în care Guvernul va
putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din ianuarie 2004:

I. Ratificarea unor acorduri, memorandumuri, protocoale şi alte înţelegeri
internaţionale sau aderarea la acestea, cu excepţia tratatelor încheiate în numele României;

II. Economia şi finanţele publice;
III. Agricultură;
IV. Administraţie publică centrală şi locală;
V. Sănătate, solidaritate socială şi familie;
VI. Apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
VII. Educaţie şi cercetare.
Întrucât, potrivit art. 66 alin. (1) din Constituţie, cea de-a doua sesiune

parlamentară ordinară a anului 2003 se încheie la sfârşitul lunii decembrie,
Guvernul a solicitat Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonanţe, pe
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii şi începutul primei sesiuni
ordinare a anului 2004.

La emiterea ordonanţelor, Guvernul va avea în vedere proiectele de legi
adoptate de una dintre Camerele Parlamentului şi rapoartele comisiilor sesizate în
fond care privesc domeniile de abilitare prevăzute în lege.

În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Constituţie, în art. 2
din lege se prevede că ordonanţele emise de Guvern vor fi supuse spre aprobare
Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la începutul primei sesiuni
ordinare a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor
ordonanţei. De asemenea, se prevede că ordonanţele emise de Guvern şi depuse la
Parlament vor fi dezbătute cu prioritate.
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Potrivit art. 75 alin. (1) teza finală din Constituţie, proiectul de Lege
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe a fost supus spre dezbatere şi
adoptare Senatului, ca primă Cameră sesizată, rolul decizional aparţinând Camerei
Deputaţilor.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.


