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În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

Bucureşti, 20 decembrie 2021 
PLx 609/2021 

 

RAPORT 
asupra 

 proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și 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. PLx 609 din 20 decembrie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din ziua de 15 decembrie 2021. 

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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în perioada 

cuprinsă între încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2021 şi până la 

reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2022. 

Se stipulează, la art. 1 din proiectul de lege, că, în temeiul art. 115 alin. (1) din 

Constituția 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 2021, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară  a 

anului 2022, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul  legilor organice.  
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr.964 din 7 decembrie 2021.                                                                                      

Consiliul Legislativ precizează, în mod consecvent - cu privire la proiectele de 

lege având acest obiect de reglementare, că “(…) întrucât, în conformitate cu 

prevederile constituționale ale art.115 alin.( 1), abilitarea Guvernului se face doar 

pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice, delegarea legislativă nu poate 

privi decât aspecte diferite de cele care, potrivit Constituției, se reglem entează numai 

prin lege organică, așa cum a reținut şi Curtea Constituțională  prin Decizia 

nr.355/2014, chiar dacă, dată fiind formularea generică a domeniilor în care se vor 

emite ordonanțe, în unele dintre acestea există legi adoptate î n regim de lege 

organică”. De asemenea, “ (…)  intervențiile legislative trebuie să aibă în vedere 

doar dispozițiile cu caracter ordinar  din cuprinsul respectivelor acte normative, 

întrucât, așa cum a s tatuat Curtea Constituțională î n jurisprudența sa, „printr -o lege 

ordinară se pot modifica dispoziții dintr -o lege organică, dacă acestea nu conțin norme 

de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă legătură cu 

domeniul de reglementare al legii organice. (…)" (Decizia nr.622/2016).”. 

         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, ECONOMIE ŞI ENERGIE 

II. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE 

III. AFACERI INTERNE 

IV. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

V. MEDIU, APE ȘI PĂDURI 

VI. TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

VII. SĂNĂTATE 

VIII. CERCETARE, INOVARE ŞI DIGITALIZARE 

IX. CULTURĂ 

X. TINERET ȘI SPORT 

XI. FONDURI EUROPENE 
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XII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte 

normative cu putere de lege. 
 

Proiectul de lege prevede ca ordonanţele emise de Guvern să fie înaintate spre 

aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2022. Nerespectarea termenului 

atrage încetarea efectelor ordonanţei. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.131 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 desfășurată în sistem mixt din ziua de 20 decembrie 2021. La şedinţa 

comisiei, deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Guvernului României.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, 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 care face 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. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Nicuşor Halici 
 
 
 
 
 
 
     Alina Grigorescu 
Consilier parlamentar 



Anexa   
Tabel centralizator amendamente  

la Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe  
 

Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente admise  
(Autor amendament) 

 
1.  Titlul legii 

 
LEGE 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe  
 

 
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 celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2021, 

şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima 

sesiune ordinară a anului 2022, să emită ordonanţe în 

domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum 

urmează: 

Nemodificat 

3. I. FINANŢE, ECONOMIE ŞI ENERGIE: 
 
1. reglementarea unor măsuri privind cadrul general 

aplicabil băncilor de dezvoltare din România; 
2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Nemodificat 
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Guvernului nr.46/2018 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate; 

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

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

5. modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din industria 
naţională de apărare; 

8. reglementarea cadrului legal cu privire la asigurarea 
protecţiei consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei 
interne; 

9. stabilirea anumitor aspecte referitoare la contractele 
de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale; 

10. modificarea şi completarea cadrului legal pentru 
asigurarea protecţiei eficiente a consumatorilor; 

11. modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi 
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funcţionarea sistemului statistic de comerţ 
internaţional cu bunuri;  

12. modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7 

13. completarea cadrului legal de promovare a utilizării 
energiei din surse regenerabile şi modificarea Legii 
nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

4 II. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ŞI 
ADMINISTRAŢIE: 

 
1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea 
nr.117/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea 

Nemodificat 
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şi realizarea obiectivului de investiţii „Cartierul pentru 
justiţie”, precum şi a lucrărilor de interes public naţional 
şi de utilitate publică aferente acestuia, necesare 
funcţionării sistemului judiciar. 

5 III. AFACERI INTERNE: 
 

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Nemodificat 

6 IV. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ: 
 

1. modificarea şi completarea unor acte normative 
privind plata anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice 
pentru organizaţiile profesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar; 

2. modificarea şi completarea Legii nr.246/2020 
privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului şi, în 
mod corelativ, modificarea şi completarea altor acte 
normative în domeniu; 

Nemodificat 
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3. stabilirea unor măsuri aplicabile managementului 
produselor fertilizante. 

7 V. MEDIU, APE ŞI PĂDURI: 
 

1. reglementarea fondului de ameliorare cu destinaţie 
silvică; 

2. modificarea şi completarea Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nemodificat 
 
 

8 VI. TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTURĂ: 
 

1. modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 
privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 
infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul transporturilor rutiere; 

3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor 
de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului 
transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor 
rutiere; 

Nemodificat 
 

1. Nemodificat 
 
 
 
 

2. Nemodificat 
 
 

3. Nemodificat 
 

 
4. Nemodificat 
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5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin 
aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL 
privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene 
şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, 
precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România 
din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

6. stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al 
Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor 
detaliate de implementare a standardelor de bază comune 
în domeniul securităţii aviaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

7. modificarea Legii nr. 190/2012 privind 
răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian; 

 
8. reglementări privind instalaţiile portuare a 

deşeurilor de la nave, de modificare a Legii nr. 162/2013 
privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la 
sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti, cu 
completările ulterioare, şi de abrogare a Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de 
preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor 

5. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

7. Nemodificat 
 
 
 

8. reglementări privind instalaţiile portuare a deşeurilor 
de la nave;  

9. modificarea Legii nr. 162/2013 privind formalităţile de 
raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la 
plecarea din porturile româneşti, cu completările 
ulterioare;  

10. abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind 
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mărfii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013, cu 
modificările ulterioare; 
 
 
 
 

9. modificarea şi completarea Legii serviciilor publice 
de transport persoane în unităţile administrativ-
teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de 
nave şi a reziduurilor mărfii, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 210/2013, cu modificările ulterioare; 
 
(Autori amendament: Grupurile parlamentare PSD şi PNL) 
 
11. Nemodificat 

 
 

9 VII. SĂNĂTATE: 
 

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

Nemodificat 

10 VIII. CERCETARE, INOVARE ŞI 
 

DIGITALIZARE: 

1. 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; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

Nemodificat 
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nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

11 IX. CULTURĂ: 
 

1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

4. modificarea şi completarea 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 

Nemodificat 
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Legea nr. 16/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri 
financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului 
cultural naţional „Timişoara - Capitală Europeană a 
Culturii în anul 2021”, aprobată cu completări prin Legea 
nr. 198/2019; 

7. măsuri de protecţie a bunurilor înscrise în Lista 
patrimoniului mondial, Lista indicativă a României pentru 
Lista Patrimoniului Mondial, precum şi a zonelor de 
protecţie ale acestora. 

12  X. TINERET ŞI SPORT: 
 

- modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Nemodificat 

13 XI. FONDURI EUROPENE: 
 
1. gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a 

contribuţiei publice eligibile naţionale, pentru obiectivul 

Nemodificat 
 

1. Nemodificat 
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„Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021-
2027; 

2. gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 
României din Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus şi 
Fondul pentru Tranziţie Justă. 

 
 

2. Se elimină 
 

(Autori amendament: Grupurile parlamentare PSD şi PNL) 

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

15 Art.2.- Nemodificat 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 2022. Nerespectarea termenului atrage 

încetarea efectelor ordonanţei. 
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