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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti 21.06.1999 
Nr. 244 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind  

abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. 
 

În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată cu dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis cu  
adresa nr.244 din 17.06.1999, înregistrat sub nr.485/XVIII/11 din 17.06.1999. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, cu observaţii şi propunerii, conform  avizului 
nr.595/15.06.1999. 
  În raport de obictul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  Conform prevederilor art.57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din 21.06.1999 şi au hotărât cu majoritate de voturi, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare 
plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente: 
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  Amendamente admise: 
Nr. 
Crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Art.1. 

     1. Ratificarea unor acorduri internaţionale 
privind cooperarea în domeniul menţinerii păcii 
şi apărării: 

     Art.1. 
     1. Ratificarea unor acorduri internaţionale privind 
cooperarea în domeniul apărării şi menţinerii păcii.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Pentru claritatea 
textului. 

2.            Text nou 
     După pct.1 al art.1 se introduce un pct. nou, care 
devine pct.11 cu următorul cuprins: 
     11 Probleme strategice speciale legate de evoluţia 
situaţiei internaţionale din Sud-Estul Europei. 
     Autorul amendamentului domnul deputat George 
Iulian Stancov. 

     Justificat de 
necesitatea întreprinderii 
de către Guvernul 
României a unor 
demersuri rapide şi 
eficace în cazul unor noi 
evoluţii legate de criza 
din Balcani. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Text nou: 
     La pct.2, după lit.β) se adaugă un text nou, care 
devine lit. & ), cu următorul cuprins: 
      &&&& ) ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, 
semnat la Ciudad de Mexico, la 3 septembrie 1998; 
     Autorul amendamentului domnul deputat George 
Iulian Stancov. 
      
 
 

     Pentru completarea 
textului, întrucât s-a omis 
a se insera acest acord. 
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0. 1. 2. 3. 
4.      Art.1 

     3.  Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, 
impozite, tarife şi amenzi cu caracter 
administrativ: 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     i) modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.82/1997 privind regimul 
accizelor şi a altor taxe indirecte şi a  Ordonanţei 
Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea 
adăugată; reducerea taxei pe valoarea adăugată  
pentru zahăr  rafinat, conserve de legume şi fructe, 
precum şi a altor produse agroalimentare; 
unificarea regimului fiscal aplicabil cărţilor şi 
publicaţiilor de cultură; 

     Art.1 
     3. Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, impozite, 
tarife şi amenzi cu caracter administrativ: 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    
    i) modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor şi a 
altor taxe indirecte şi a  Ordonanţei Guvernului 
nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată; reducerea 
taxei pe valoarea adăugată pentru zahăr  rafinat, 
conserve de legume şi fructe, cartofi pentru sămânţă 
şi consum din producţia internă, precum şi a altor 
produse agroalimentare; unificarea regimului fiscal 
aplicabil cărţilor şi publicaţiilor de cultură; 
     Autorul amendamentului domnul deputat Tamas 
Sandor. 

     Pentru claritatea 
textului. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.1 
     3.  Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, 
impozite, tarife şi amenzi cu caracter 
administrativ: 
     p) modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor 
pe salarii şi/sau venituri realizate de consultanţi 
străini pentru activităţile desfăşurate în România 
în cadrul unor acorduri de împrumut. 
 
 
 

     Art.1 
     3 Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, impozite, 
tarife şi amenzi cu caracter administrativ: 
     p) modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a 
impozitelor pe salarii şi/sau venituri realizate de 
consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în 
România în cadrul unor acorduri de împrumut. 
      Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
 

     S-a corectat, întrucât 
s-a omis sintagma “de 
urgenţă a”. 
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0. 1. 2. 3. 
6.      Art.1 

     3.  Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, 
impozite, tarife şi amenzi cu caracter 
administrativ: 
     w) modificarea şi completarea Legii 
nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. 

      
 
     - Se elimină textul.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

     Întrucât vizează 
modificarea unei legi 
organice. 

7.      Art.1 
     3.  Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, 
impozite, tarife şi amenzi cu caracter 
administrativ: 
     x) regelemntări privind combaterea fraudei; 

     Art.1 
     3. Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, impozite, 
tarife şi amenzi cu caracter administrativ: 
     x) regelemntări privind apărarea intereselor 
financiare ale statului şi combaterea fraudei; 
      Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

 
 
     Pentru o mai clară 
precizare a domeniului 
supus reglementării. 

8.      Art.1 
      3.  Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, 
impozite, tarife şi amenzi cu caracter 
administrativ: 
      αααα) reglementări privind donaţiile făcute 
statului; 

     - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Întrucât vizează 
regimul juridic general al 
proprietăţii. 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

     Text nou: 
     La pct.3, după lit.β) se adaugă un text nou, care 
devine lit. & ), cu următorul cuprins: 
     &&&& ) măsuri pe linia restructurării unor bănci cu 
capital de stat;  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

     Având în vedere 
implementarea unor 
măsuri în acest domeniu, 
conform planului PSAL, 
convenit cu Banca 
Mondială. 
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0. 1. 2. 3. 
10.      Art.1 

     5. Agricultură: 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     b) organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
rurale. 

 
 
 
     - Se elimină. 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Întrucât vizează 
regimul juridic general al 
proprietăţii. 

11.      Art.1. 
     5. Agricultură: 
     h) înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi 
a Fondului de dezvoltare a agriculturii; 

- Se elimină. 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

Întrucât vizează regimul 
juridic general al 
proprietăţii 

12.      Art.1. 
     5. Agricultură; 
     l) alimentul;  

     - Se elimină. 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Text excesiv, 
reglementarea acestuia se 
regăseşte la pct.19 
Protecţia consumatorului, 
lit.c). 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Art.1 
     7. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul 
petrolier şi minier: 
     a) modificarea şi completarea Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, în scopul corelării 
regimului conductelor de transport al 
petrolului cu prevederile Legii petrolului 
nr.134/1995; 
     b) modificarea şi completarea Legii 
nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, în 
scopul corelării prevederilor acesteia cu 
prevederile legilor specifice care reglementează 

     - Se elimină pct.7 în totalitate.  
      
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Întrucât vizează 
modificarea unor legi 
organice. 
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0. 1. 2. 3. 
 concesionarea în domeniul petrolier şi minier; 

     c) modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr.134/1995, în scopul corelării cu 
prevederile din legile care reglementează 
proprietatea şi regimul concesiunilor şi pentru 
acoperirea unor lacune legislative privind 
reglementarea activităţilor de înmagazinare 
subterană de gaze naturale; 
     d) modificarea şi completarea Legii minelor 
nr.61/1998, în scopul simplificării procedurilor 
de concesionare, reglementarea activităţii de 
închidere a minelor şi de transfer a bunurilor 
patrimoniale la încetarea concesiunii. 

  

14.      Art.1 
     9. Telecomunicaţii: 
     a) modificarea şi completarea Legii 
Telecomunicaţiilor nr.74/1996. 

 
 - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Întrucât vizează 
modificarea  şi 
completarea unei legi 
organice. 

15.      Art.1 
     10. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică. 
    e) modificarea şi completarea Legii 
nr.64/1991 privind brevetele de invenţie; 

      Art.1 
     10. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. 
       e) reglementări privind proprietatea 
intelectuală . 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Pentru o mai clară 
delimitare a domeniului 
de abilitare a Guvernului  
referitor la acest punct. 

16. 
 
 
 
 

     Art.1 
     10. Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică. 
     f) reglementări privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale.  

 
 
     - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Vizează modificarea 
unei legi organice. 
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0. 1. 2. 3. 
17.     Art.1 

     11. Educaţie naţională: 
     a)  acordarea de suprafeţe agricole pentru 
cadrele didactice din mediul rural; 

 
 
     - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Întrucât vizează 
regimul juridic general al 
proprietăţii. 

18.      Art.1 
     12. Sănătate: 
     a) modificarea şi completarea Legii 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate; 

 
 
     - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

Vizează modificarea unei 
legi organice. 

19.      Art.1 
     12. Sănătate: 
     c) reglementări privind staţiunile balneo-
climaterice în România şi asistenţa medicală; 

     Art.1 
     12. Sănătate: 
     c) reglementări privind asistenţa medicală;  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     S-a reformulat textul, 
întrucât prima parte se 
referă la regimul juridic al 
proprietăţii. 

20.      Art.1 
     15. Sport: 
     a) reglementarea obligativităţii avizării de 
către Ministerul Tineretului şi Sportului a 
schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor baze 
sportive aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale. 

 
 
     - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

      Întrucât vizează 
regimul juridic general al 
proprietăţii. 

21. 
 
 
 
 

     Art.1 
     16. Minorităţi naţionale: 
     b) restituirea unor imobile ce au aparţinut 
comunităţilor minorităţilor naţionale; 
 

     - Se elimină.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
 

     Întrucât vizează 
regimul juridic general al 
proprietăţii. 
    
 



 8

0. 1. 2. 3. 
22.     Art.1 

     16. Minorităţi naţionale: 
     c) reorganizarea Departamentului  pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale în minister; 
 

     Art.1 
     16. Minorităţi naţionale: 
     c) reorganizarea Departamentului  pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale; 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

      Întrucât vizează o mai 
bună organizare a 
actualului departament, şi 
nu transformarea  
acestuia într-un minister. 

23.       Text nou: 
     La art.1 pct.16, după lit.c) se introduce un text nou, 
care devine lit.d) cu următorul cuprins: 
     d) înfiinţarea organizarea şi funcţionarea 
Institutului pentru Minorităţi Naţionale.  
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Omis a se insera, 
dintr-o eroare materială. 

24.      Art.1 
     18. Probleme ale revoluţionarilor din 
Decembrie 1989: 
     b) instituirea unui Comitet Naţional de 
Comemorare a Deceniului Revoluţiei 
Anticomuniste Române, sub înaltul patronaj al 
Preşedinţiei româniei;  

     Art.1 
     18. Probleme ale revoluţionarilor din Decembrie 
1989: 
     b) instituirea unui Comitet Naţional de 
Comemorare a Deceniului Revoluţiei Anticomuniste 
Române, sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României; 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

     Pentru corectă 
exprimare. 

25. 
 
 
 
 
 
 

     Art.1 
     20. Salarizare: 
     a) abrogarea anexei 11 la Legea nr.40/1991, 
republicată, cu privire la salarizarea Preşedintelui 
şi Guvernului României, precum şi a personalului 
Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale 
puterii   executive,   în   scopul   înlăturării  

     Art.1 
     20. Salarizare: 
     - abrogarea anexei 11 la Legea nr.40/1991, 
republicată, cu privire la salarizarea Preşedintelui şi 
Guvernului României, precum şi a personalului 
Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale 
puterii executive, în scopul atragerii de specialişti de  

     Pentru claritatea 
textului. 
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0. 1. 2. 3. 
 dificultăţilor în atragerea unor specialişti de 

către autorităţile administraţiei publice pentru 
realizarea unor activităţi determinate. 

către autorităţile administraţiei publice pentru 
realizarea unor activităţi determinate. 
     Autorul amendamentului: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

 

 
  Amendamente respinse: 
 

Nr. 
Crt. 

Articol 
(text iniţial) 

Text respins de  comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Art.1 

     3. Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, impozite, 
tarife şi amenzi cu caracter administrativ: 
     j) modificarea Legii nr.83/1996 privind 
serviciile poştale, în scopul netarifării trimiterilor 
poştale ale muzeelor şi bibliotecilor. 

   Domnul deputat George Şerban propune 
eliminarea textului de la lit.j), întrucât vizează 
modificarea unei legi organice.   

     S-a respins 
amendamentul formulat, 
întrucât în text se 
menţionează expres 
limitele modificărilor 
propuse a se face prin 
legea de abilitare, care nu 
vizează caracterul legii. 

2. 
 
 
 
 
 
 

      Art.1 
     3. Finanţe,  contabilitate, taxe, accize, impozite, 
tarife şi amenzi cu caracter administrativ: 
     p) modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor 
pe salarii şi /sau venituri realizate de consultanţi 
străini pentru activităţile desfăşurate în România 
în cadrul unor acorduri de împrumut; 
 

      Domnul deputat George Şerban propune 
eliminarea textului de la lit.p), întrucât  Ordonanţa 
Guvernului nr.66/1997  are alt obiect decât cel 
precizat în  proiectul legi. 
 
 
 
 
 

     Se respinge, întrucât s-
a făcut rectificarea la pct. 
5.   din raport. 
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0. 1. 2. 3. 
3.      Art.1 

     5. Agricultură: 
     b) organizarea şi funcţionare coperaţiei rurale; 
     d) creditul agricol; 
     e) creditul mutual agricol; 

     Domnul deputat George Şerban propune 
eliminarea textului de la lit.b), d) şi e) întrucât  
consideră că domeniile prevăzute la aceste litere 
reglementează relaţii sociale superioare ca 
importanţă celor reglementate de odonanţe. 
  
 

     Se respinge, întrucât 
textul de la lit. b) s-a 
eliminat, conform 
precizărilor de la pct.10. 
din raportul la acest 
proiect de lege, iar 
prevederile de la lit.d) şi 
e) pot face obiectul unor 
reglementări prin 
ordonanţă. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Domnul deputat Ioan Avram Mureşan - 
minstrul agriculturii şi alimentaţiei propune 
completarea pct.5. Agricultură, cu următoarele 
regelemntări care privesc: 
     - alocarea de la bugetul de stat a  fondurilor 
necesare acoperirii cheltuielilor de recepţionare, 
depozitare şi păstrare a grâului din recolta anului 
1999; 
     - completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor 
şi a altor taxe indirecte şi a Ordonaţei Guvernului 
nr.3/1992, republicată,  privind taxa pe valoarea 
adăugată; 
     - completarea şi modificarea unor reglementări 
privind taxa pe valoarea adăugată; reducerea taxei 
pe valoarea adăugată pentru zahăr rafinat, 
conserve de legume şi fructe precum şi pentru alte 
produse agroalimentare; 

     Nu se justifică, 
modificările propuse 
întrucât, se regăsesc în 
proiectul legii la Art.1. 
pct.3. lit.h), i), precum şi 
la pct.9 lit. d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

0. 1. 2. 3. 
  - măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor 

legate de aplicarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
     - reorganizarea activităţii de cercetare în 
agricultură. 

 

5.      Art.1 
     8. Transporturi: 
     d) reglementarea transferului unor echipamente 
specifice sectorului de drumuri achiziţionate din 
împrumuturi acordate de către instituţiile 
financiare internaţionale, către societăţile 
comerciale înfiinţate prin reorganizarea 
Administraţiei Naţionale a Drumurilor; 

     Art.1 
     8. Transporturi: 
     d) reglementarea transferului unor echipamente 
specifice sectorului de drumuri achiziţionate din 
împrumuturi acordate de către instituţiile 
financiare internaţionale, către societăţile 
comerciale cu capital majoritar de stat  înfiinţate 
prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a 
Drumurilor; 
      Autorul amendamentului domnul deputat 
Liviu Bujor. 
 

     S-a respins 
amendamentul, nu se 
justifică introducerea 
sintagmei “cu capital 
majoritar de stat”, textul 
fiind excesiv. 

 
P R E S E D I N T E,                                                                             SECRETAR, 

Emil Teodor Popescu                                                                      Nicolae Grădinaru 
 
 
 

 
red. Diaconu Dumitra 
       consilier 


