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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

 
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  celei de a doua sesiuni 
ordinare a anului 2007, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în 
prima sesiune ordinară a anului 2008, să emită ordonanţe în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: 

 
 
I. Muncă şi protecţie socială: 
1. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de educaţie 

şi îngrijire a copiilor pe timpul zilei; 
2. reglementări privind finanţarea serviciilor acordate de 

furnizorii privaţi de servicii sociale; 
3. modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
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Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
II. Cultură: 
1. modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a 
artiştilor interpreţi sau executanţi din România, cu modificările 
ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor 
şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 245/2001; 

3. instituirea regimului specific de protejare a cetăţilor dacice 
din Munţii Orăştiei; 

4. reglementări privind protejarea monumentelor istorice. 
 
 
III. Sănătate: 
1. organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; 
2. modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind 

publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun; 
3. modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

IV. Turism şi sport: 
1. modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în 
România”, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. organizarea şi funcţionarea bazelor sportive. 
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V. Salarizare: 
1. reglementări privind majorările salariale ale personalului din 

sectorul bugetar în anul 2008; 
2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. modificarea şi completarea 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; 

4. salarizarea personalului Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului. 

 
 
VI. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative 

cu putere de lege. 
 
 
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 2008. Nerespectarea termenului atrage 
încetarea efectelor ordonanţei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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