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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti,  20.06.2007 

 Nr. PL-x475 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind  

abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
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 475 din 18 iunie 
2007, înregistrat sub nr. 31/ 745 din 18 iunie 2007. 
           Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins acest proiect de lege în şedinţa din 13 iunie 
2007.  
            Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională . 
                     Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr. 567/ 4 mai 2007. 
            Proiectul de Lege  are ca obiect de reglementare  abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe de la 
data încheierii primei sesiuni ordinare a anului 2007 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua 
sesiune ordinară a anului 2007, în domenii care nu fac obiectul legilor organice, potrivit art. 115 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 
           În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 20 
iunie 2007. 
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La dezbateri a participat, din partea Guvernului, domnul Mihai Voicu –ministru delegat pentru relaţia 

cu Parlamentul,asistat de reprezentanţi  ai  ministerelor vizate  prin proiectul de lege. 
           În urma examinării proiectului de lege, a expunerii de motive la acesta şi a avizului Consiliului 
Legislativ, membrii Comisiei şi reprezentantul Guvernului au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de vedere. 
           După discuţii cu caracter general, s-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege, 
concomitent cu examinarea amendamentelor depuse în scris şi a celor propuse oral  cu  ocazia examinării. În 
timpul dezbaterilor unele amendamente au fost admise, altele au fost respinse, iar altele retrase. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi  17 deputaţi, din totalul de  28 membri ai comisiei. 
          După dezbateri, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi  pentru  şi  5 

voturi  împotrivă),  să se supună, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamente admise redate în Anexa nr.1 la prezentul 
Raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2. 

          În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 

                                            PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,                                             
                          Sergiu ANDON                                                                  George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Consilier : 
 Dr.Corneliu Manda 
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Anexa nr.1     
                                                                 AMENDAMENTE ADMISE : 
 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

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

       Nemodificat  

3. I. Finanţe publice şi economie: 
 

   Nemodificat  

4. 1.reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;  
 
 

   Nemodificat  

5. 2.rectificarea bugetului de stat pentru anul 
2007; 

 

   Nemodificat  

6. 3.rectificarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pentru anul 2007; 
 
 

 Nemodificat  

7. 4.măsuri privind aprobarea scoaterii de la 
rezerva de stat a unor cantităţi de combustibili; 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

8. 5.modificarea şi completarea 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; 

       Se elimină 
 
 
     
 
       Autor : deputat Florin Iordache 
 

        Reglementarea nu 
este necesară. 

9. 6.reglementări privind majorarea capitalului 
social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar 
de Marfă „CFR Marfă” S.A.; 

 
 

   Nemodificat  

10. 7.modificarea Anexei nr. 2e) la Ordonanţa 
Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea 
procesului de restructurare a Băncii Române de 
Comerţ Exterior – BANCOREX – S.A. şi fuziunea 
prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială 
Română – S.A., aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 702/2001; 

 
 

      Se elimină 
 
 
     
 
 
     Autor : deputat Florin Iordache 

       Reglementarea nu 
este necesară. 

11. 8.modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul privatizării; 

 

    Nemodificat  

12. 9.modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul industriei de apărare. 

 

      Nemodificat  

13.  
II. Transporturi: 
 

       
        Nemodificat 
 
 

 



 5

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

14. 1.modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
82/1998, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

       Se elimină 
 
 
 
 
      Autor : Comisia juridică 
 

  Reglementarea nu este  
necesară. 

15. 2.modificarea şi completarea Ordonanţei de  
urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind 
transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările 
ulterioare; 
 

       Nemodificat  

16. 3.reglementări privind transformarea 
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România SA în Agenţia Naţională de 
Administrare a Drumurilor Publice;  
 

       Se elimină 
 
 
 
         Autori :deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache. 
 

       Această 
transformare se impune 
să fie făcută printr-un 
proiect de lege. 

17. 4.reglementarea unor aspecte legate de 
lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată 
aflate pe coridorul IV pan european supuse 
modernizării; 

 

        Nemodificat  

18. 5.reglementări privind perioadele de 
conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale 
conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de 
înregistrare a activităţii acestora; 

 
 

 
      Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

19. 6.reglementări  privind interoperabilitatea 
sistemelor de taxare rutieră electronică; 

 

      Nemodificat  

20. 7.înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale privind Siguranţa în 
Transporturi; 

 

        Se elimină 
 
 
 
        Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache 
 

         Reglementarea se 
impune a fi făcută printr-
un proiect de lege. 

21. 8.modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea 
porturilor şi a căilor navigabile, precum şi 
desfăşurarea activităţilor de transport naval în 
porturi şi pe căi navigabile, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 528/2002, republicată; 

 

       Nemodificat  

22. 9.înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile 
Române prin reorganizarea regiei autonome 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română; 

         Se elimină 
 
 
 
       Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache. 
 

       Această 
transformare se impune 
să fie făcută printr-un 
proiect de lege. 

23. 10.modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 
Comerciale "Compania Naţională de Transporturi 
Aeriene Române - TAROM" - S.A., aprobată cu 
modificări prin Legea nr.136/1998, cu modificările 
ulterioare.; 

 

       Nemodificat  



 7

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

24.  III. Dezvoltare regională, lucrări publice şi 
locuinţe: 

 

       Nemodificat  

25. 1.perfecţionarea cadrului legislativ, 
instituţional şi administrativ în domeniul dezvoltării 
regionale, în vederea întăririi  capacităţii 
administrative pentru asigurarea absorbţiei 
fondurilor comunitare şi de la bugetul de stat; 

 

          Se elimină 
 
 
 
       Autor :deputat Augustin Zegrean 

       Reglementarea  nu 
este necesară. 

26. 2.măsuri privind regimul aplicabil în vederea 
acordării finanţărilor nerambursabile în cadrul 
programelor PHARE CBC; 

 

       Nemodificat  

27. 3.măsuri pentru amenajarea, conservarea şi 
dezvoltarea teritorială naţională şi regională;  

 

      Nemodificat  

28. 4.măsuri privind relansarea activităţii în 
domeniul construcţiilor. 

 

      Nemodificat  

29.       IV. Agricultură şi dezvoltare rurală: 
 
 

     Nemodificat  

30. 1.modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

     Se elimină 
 
 
 
 
      Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache. 
 
 

    Reglementarea trebuie 
făcută printr-un proiect 
de lege şi nu printr-o 
ordonanţă. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

31. 2.modificarea şi completarea Legii muntelui, 
nr. 347/2004, cu modificările ulterioare; 

     Se elimină 
 
 
 
       Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache. 
 

     Reglementarea 
trebuie făcută printr-un 
proiect de lege şi nu 
printr-o ordonanţă. 

32. 3.modificarea şi completarea unor prevederi 
din Secţiunea I - Contribuţia asupra producţiei de 
zahăr si izoglucoză - de la Cap. I din Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor 
măsuri financiare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 97/2006,  

 

      Nemodificat  

33. 4.reglementări privind importul produselor de 
protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi 
donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări 
terţe; 
 

      Nemodificat  

34. 5.reglementări privind comercializarea 
produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 
modificarea şi abrogarea unor acte normative din 
domeniul fitosanitar. 

 
 

      Nemodificat  

35. V. Mediu:        Se elimină 
 
 
 
      Autor :Comisia juridică 
 

      Nu se impune    ca 
domeniul să  fie 
reglementat prin 
ordonanţă. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

36. 1.modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 105/2006; 

 

       Se elimină 
  
 
      Autor :Comisia juridică 

 

37. 2.măsuri privind introducerea deliberată în 
mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor 
modificate genetic; 

 

        Se elimină  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Autor :Comisia juridică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Având în vedere 
urgenţa reglementărilor 
propuse la poziţia 2 şi 3 
din proiectul de Lege 
privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, acestea s-au 
realizat prin adoptarea, 
în şedinţa Guvernului 
din data de 23 mai 2007 
a Ordonanţei de urgenţă 
nr. 43/2007, respectiv a 
Ordonanţei de urgenţă 
nr. 44/2007. Ordonanţele 
de urgenţă menţionate au 
fost publicate în 
Monitorul Oficial al 
României şi au fost 
transmise Senatului, în 
calitate de primă Cameră 
sesizată, sub forma 
proiectelor de lege. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

38. 3.măsuri privind utilizarea în condiţii de izolare 
a microorganismelor modificate genetic. 

 

      Se elimină  
 
  Autor : Comisia juridică 

      Idem 

39.   ___________         V. Cultură   
      
 
 
 
 
        Autor : Comisia juridică 

        La art.1, se 
introduce un punct nou 
care devine pct.V, ca 
urmare a renumerotării, 
după eliminarea 
punctului anterior 
intitulat „Mediu”. 
 

40.  - modificarea unor reglementări 
referitoare la domeniul cinematografiei 
 
   Autor : Comisia juridică 
 

      Reglementarea 
domeniului este necesară 
prin ordonanţă. 

41.  VI. Sănătate:         Nemodificat 
 

 

42. 1.modificarea şi completarea Legii nr. 
457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea 
pentru produsele din tutun; 

 

      Nemodificat  

43. 2.modificarea şi completarea Legii nr. 
264/2004 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările 
ulterioare. 

       Se elimină 
 
 
 
  Autor : deputat Florin Iordache 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

44.           După poziţia 2 de la pct.VI al 
art.1, se introduc două poziţii noi, 
poziţia 3 şi poziţia 4, având următorul 
cuprins : 
   
       Autor : Comisia juridică 

 

45.          „3. modificarea şi completarea 
Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului 
produselor din tutun, cu modificările şi 
completările ulterioare” 
 
 
 
       Autor : Comisia juridică  

Necesitatea emiterii 
unei ordonanţe în acest 
domeniu se datorează 
nevoii urgente de 
compatibilizare deplină a 
legislaţiei naţionale cu cea 
a Uniunii Europene în 
domeniul prevenirii şi 
combaterii efectelor 
consumului de tutun. 

Legea 349/ 2002 
transpune Directiva 
Consiliului şi a 
Parlamentului European 
nr. 2001/ 37/CE privind 
armonizarea dispoziţiilor 
legislative, de 
reglementare sau 
administrative ale Statelor 
Membre cu privire la 
producerea, prezentarea şi 
vânzarea produselor din 
tutun.  

Odată cu intrarea 
completă în vigoare a legii 
– la 31 decembrie 2006 – 
s-a constatat că prevederile 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

unor articole din Directivă 
nu au fost corect transpuse 
în legislaţia română iar 
exprimările ambigue ale 
unor alineate au generat 
interpretări multiple şi 
arbitrarii care împiedică 
implementarea şi controlul 
respectării acestui act 
normativ.  

Se impune 
modificarea prevederilor 
art. 6 care se referă la 
modul de inscripţionare a 
pachetelor şi ambalajelor 
pachetelor de tutun, astfel 
încât să corespundă literei 
şi spiritului Directivei.  

De asemenea, 
proiectul de act normativ 
cuprinde şi reglementări 
privind sancţiunile aplicate 
şi actualizarea amenzilor 
contravenţionale. 

 Neadoptarea 
cadrului normativ necesar 
va conduce la dificultăţi în 
implementarea acestui act 
în conformitate cu litera şi 
spiritul normelor europene 
în domeniu.  

Adoptarea 
proiectului de act normativ 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

propus facilitează 
implementarea coerentă şi 
completă a recomandărilor 
referitoare la 
reglementarea 
inscripţionării pachetelor 
produselor din tutun făcute 
atât de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii cât şi 
de Consiliul Uniunii 
Europene. În plus, 
contribuie la respectarea 
angajamentelor 
internaţionale asumate de 
România.        

46.         „4. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2001 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în 
sectorul sanitar, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare” 

 
 

 

 

 

 

În prezent unităţile 
sanitare publice se 
confruntă cu lipsa 
specialiştilor, fapt care are 
impact asupra asigurării 
asistenţei medicale a 
populaţiei. Modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2001 
este justificată din 
următoarele considerente: 

- unele prevederi nu 
au fost  aplicate până în 
prezent, întrucât nu toate 
unităţile sanitare cu deficit 
de  personal se află în zone 
geo-economice 
defavorizate; 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

 

 

 

 

 

Autor : Comisia juridică 

 

- eliminarea 
discriminării create între 
promoţiile de absolvenţi ai 
facultăţilor de medicină, 
fapt care a dus la 
promovarea de litigii in 
instanţă; 

- prevederile Legii 
nr.173/2004, pentru 
modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
58/2001 au creat 
nemulţumiri şi 
discriminări în modul de 
promovare în rezidenţiat. 

Schimbările 
preconizate prin prezentul 
proiect de act normativ 
sunt următoarele: 

- stabilirea unor 
criterii privind desemnarea 
unităţilor sanitare pentru 
care se organizează 
rezidenţiat pe post; 

  - asigurarea unui 
criteriu unitar de admitere 
în rezidenţiat; 

  - crearea 
posibilităţii pregătirii 
profesionale în vederea 
obţinerii dreptului de 
liberă practică pentru 
absolvenţii de medicină.      
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

47.  VII. Turism: 
 

      Nemodificat  

48. 1.modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  
755/2001, cu modificările ulterioare; 

 

      Nemodificat  

49. 2.reglementări privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor turistice pe litoralul 
românesc. 

 

      Se elimină 
 
 
 
 
      Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache 
 

       Formularea este 
ambiguă şi dovedeşte că 
iniţiatorul are gânduri 
ascunse pentru a susţine 
anumite grupuri de 
interese, probabil 
oligarhice. 

50. VIII. Administraţie publică: 
 
 

      Nemodificat  

51. 1.măsuri privind recensământul populaţiei şi al 
locuinţelor; 

 
 

      Nemodificat  

52. 2.modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează evidenţa persoanelor, 
eliberarea actelor de identitate şi activitatea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor; 

 
 
 

       Se elimină 
 
 
      Autor : Comisia juridică 

     Reglementarea nu 
este necesară. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

53.      3.reorganizarea/restructurarea Regiei Autonome 
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”; 
 

       Se elimină 
 
 
 
 
    Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache 
 

       Formularea este 
ambiguă şi dovedeşte că 
iniţiatorul are gânduri 
ascunse pentru a susţine 
anumite grupuri de 
interese, probabil 
oligarhice. 

54. 4.transmiterea, cu titlu gratuit, a pachetului de 
acţiuni deţinut de statul român la Societatea 
Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara – 
Traian Vuia – SA către Consiliul Judeţean Timiş; 
 

       Se elimină 
 
 
 
 
      Autor : Comisia juridică 
 

     Reglementarea nu 
este necesară. 

55. 5.reglementări privind organizarea şi 
funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie 
şi a centrelor regionale de formare continuă pentru 
administraţia publică locală; 
 

       Se elimină 
 
 
 
 
      Autor : Comisia juridică 
 

     Reglementarea nu 
este necesară. 

56. 6.reglementări privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului. 
 

      Se elimină 
 
 
 
 
 
      Autori :deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache 
 

        Formularea este 
ambiguă şi dovedeşte că 
iniţiatorul are gânduri 
ascunse pentru a susţine 
anumite grupuri de 
interese, probabil 
oligarhice. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

57. IX. Comunicaţii :      Nemodificat 
 

 

58. - reglementări privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă. 
 

       Nemodificat  

59. X. Salarizare: 
 
 

      Nemodificat 
 

       

60. 1.reglementări privind sistemul unitar de 
salarizare a funcţionarilor publici; 
 

  Se elimină 
 
       Autori : deputaţii Augustin Zegrean,  
Sergiu Andon şi Comisia juridică 
 

     Acest domeniu nu se 
reglementează prin 
ordonanţe ci prin 
proiecte de lege. 

61. 2.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; 
 

       Se elimină 
 
 
 
 
 
       Autori : deputaţii Augustin Zegrean,  
Sergiu Andon şi Comisia juridică 
 

      Idem 

62. 3.modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

      Se elimină 
 
 
 
 
      Autori : deputaţii Augustin Zegrean,  
Sergiu Andon şi Comisia juridică 
 

      Idem 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

63. ___________ - reglementări privind salarizarea 
personalului Institutului de 
Investigare a Crimelor 
Comunismului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Autor :  Comisia juridică. 

La  pct. X 
Salarizare se introduce un 
sub punct privind 
salarizarea personalului 
Institutului de Investigare 
a Crimelor Comunismului. 
Reglementarea  este  
necesară întrucât prin 
aceasta se urmăreşte 
asigurarea unui sistem de 
salarizarea unitar pentru 
categoriile de experţi care 
au atribuţii de 
documentare şi investigare 
a arhivelor fostei 
Securităţi, având în vedere 
şi răspunderea acestora în 
redactarea finală a 
sesizărilor penale 
împotriva categoriilor de 
persoane care au făcut 
poliţie politică, săvârşind 
crime şi abuzuri. 

Atribuţiile şi 
complexitatea activităţii 
desfăşurate de personalul 
Institutului de Investigare 
a Crimelor Comunismului 
sunt similare celor 
realizate de salariaţii 
Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, care 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

beneficiază de drepturi şi 
sporuri speciale. În aceste 
condiţii, adoptarea 
prezentului proiect de act 
normativ este necesară, ca 
o consecinţă a respectării 
principiului 
nediscriminării sociale faţă 
de categorii profesionale 
cu atribuţii specifice 
similare. 

Activitatea în arhive 
justifică acordarea 
sportului pentru condiţii de 
risc şi suprasolicitare 
neuropsihică şi a sporului 
pentru condiţii 
vătămătoare. 

De asemenea, 
având în vedere obţinerea 
certificatelor eliberate de 
Oficiul Român pentru 
Informaţiile Secrete de 
Stat, pentru experţii 
Institutului, obligaţia de 
păstrarea a 
confidenţialităţii trebuie 
corelată cu acordarea 
sporului de 
confidenţialitate. 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului) 

Motivare 

64. XI. Prorogarea unor termene prevăzute în 
acte normative cu putere de lege 

 

      Nemodificat  

65. 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 2007. Nerespectarea termenului atrage 
încetarea efectelor ordonanţei. 

 

       Nemodificat  
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Anexa nr.2  
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Textul Iniţial Amendamentul propus  şi 
autorul acestuia 

Motivarea 
1. Argumente pentru  admitere 
2.Argumente  pentru  respingere 
 

Camera  
Decizională 

1 I. Finanţe publice şi 
economie: 

 
1.reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale;  
 

      Eliminare 
 
 
 
 
  
 
 
 
      Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache. 
 

      1.Formularea este  ambiguă 
şi dovedeşte că iniţiatorul are 
gânduri ascunse pentru a 
susţine anumite grupuri de 
interese, probabil oligarhice. 
     2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 
 

Camera  
Deputaţilor 

2. 2.rectificarea bugetului de 
stat pentru anul 2007; 

 

      Eliminare 
 
 
 
 
 
  
 
      Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 

      1.Ca principiu nu trebuie 
acceptat ca Guvernul printr-o 
ordonanţă să modifice Legea 
bugetului de stat adoptată de 
către Parlament. Se impune în 
acest domeniu un proiect de 
lege,  pe care Guvernul putea şi 
trebuia să-l înainteze 
Parlamentului. 
       2. Prin vot  amendamentul 
a fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 

Camera  
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Textul Iniţial Amendamentul propus  şi 
autorul acestuia 

Motivarea 
1. Argumente pentru  admitere 
2.Argumente  pentru  respingere 
 

Camera  
Decizională 

3. 3.rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru 
anul 2007; 

 
 

      Eliminare 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 
 

      1.Ca principiu nu trebuie 
acceptat ca Guvernul printr-o 
ordonanţă să modifice Legea 
bugetului de stat adoptată de 
către Parlament. Se impune în 
acest domeniu un proiect de 
lege,  pe care Guvernul putea şi 
trebuia să-l înainteze 
Parlamentului. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 

Camera  
Deputaţilor 

4. 4.măsuri privind aprobarea 
scoaterii de la rezerva de stat a 
unor cantităţi de combustibili; 

 
 
 

       Eliminare 
 
 
 
 
 
 
 
           Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 
 
 

      1. Formularea este  ambiguă 
şi dovedeşte că iniţiatorul are 
gânduri ascunse pentru a 
susţine anumite grupuri de 
interese, probabil oligarhice. 
     2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 
 

Camera  
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Textul Iniţial Amendamentul propus  şi 
autorul acestuia 

Motivarea 
1. Argumente pentru  admitere 
2.Argumente  pentru  respingere 
 

Camera  
Decizională 

5. 6.reglementări privind 
majorarea capitalului social al 
Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Marfă „CFR Marfă” 
S.A; 

 

       Eliminare 
 
 
 
 
 
 
 
            Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 

     1.Formularea este  ambiguă 
şi dovedeşte că iniţiatorul are 
gânduri ascunse pentru a 
susţine anumite grupuri de 
interese, probabil oligarhice. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 
 

Camera  
Deputaţilor 

6. I. Finanţe publice şi 
economie: 

8.modificarea şi completarea 
unor acte normative în domeniul 
privatizării; 

 

Eliminare 
 
 

      Autori : deputaţii Ioan Rus, Mircea 
Costache şi Florin Iordache. 

 

  

7. II. Transporturi: 
10.modificarea şi 

completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 45/1997 privind 
înfiinţarea Societăţii Comerciale 
"Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române - 
TAROM" - S.A., aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.136/1998, cu modificările 
ulterioare; 

      Eliminare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache. 

      1.Se impune  ca această 
transformare să se facă  printr-
un proiect  de lege, nu  să  fie  
sfidat  Parlamentul. 
       2. Prin vot  amendamentul 
a fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 

Camera  
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Textul Iniţial Amendamentul propus  şi 
autorul acestuia 

Motivarea 
1. Argumente pentru  admitere 
2.Argumente  pentru  respingere 
 

Camera  
Decizională 

8.  III. Dezvoltare regională, 
lucrări publice şi locuinţe: 

   Eliminare. 
 
 
 
 
 
 
 

            Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 
 
 

      1.Formularea este  ambiguă 
şi dovedeşte că iniţiatorul are 
gânduri ascunse pentru a 
susţine anumite grupuri de 
interese, probabil oligarhice. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 
 

Camera  
Deputaţilor 

9. 2. măsuri privind regimul 
aplicabil în vederea acordării 
finanţărilor nerambursabile în 
cadrul programelor PHARE CBC; 

 

      Se elimină. 
 
 
 
 
 
      Autor: deputat Cosmin Popp 
 

      1. Reglementarea  nu  este 
necesară. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 

 

Camera  
Deputaţilor 

10. 4.reglementări privind 
importul produselor de protecţie a 
plantelor şi al mostrelor, 
ajutoarelor şi donaţiilor de 
produse de protecţie a plantelor 
din ţări terţe; 

Eliminare. 
 
 
 

 
      Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 
 
 

     1.Formularea este  ambiguă 
şi dovedeşte că iniţiatorul are 
gânduri ascunse pentru a 
susţine anumite grupuri de 
interese, probabil oligarhice. 
       2. Prin vot  amendamentul 
a fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 

Camera  
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Textul Iniţial Amendamentul propus  şi 
autorul acestuia 

Motivarea 
1. Argumente pentru  admitere 
2.Argumente  pentru  respingere 
 

Camera  
Decizională 

11.         IV. Agricultură şi 
dezvoltare rurală: 

5.reglementări privind 
comercializarea produselor de 
protecţie a plantelor, precum şi 
pentru modificarea şi abrogarea 
unor acte normative din domeniul 
fitosanitar. 

      Eliminare. 
 
 
 
 
 
 
 

     Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache. 

       1. Formularea este  
ambiguă şi dovedeşte că 
iniţiatorul are gânduri ascunse 
pentru a susţine anumite 
grupuri de interese, probabil 
oligarhice. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 

 

12. VI. Sănătate: 
1.modificarea şi completarea 

Legii nr. 457/2004 privind 
publicitatea şi sponsorizarea 
pentru produsele din tutun; 

      Eliminare. 
 
 
 
 
       Autori : deputaţii Ioan Rus şi 
Mircea Costache 
 

     1. Se impune  ca această 
transformare să se facă  printr-
un proiect  de lege  şi  nu  
printr-o ordonanţă. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  
din proiect. 

 

13.      VIII. Administraţie  
publică: 

1.măsuri privind 
recensământul populaţiei şi al 
locuinţelor; 

        Eliminare. 
  
 
 

 
 
 

Autori : deputaţii Ioan Rus şi Mircea 
Costache 

      1.Formularea este  ambiguă şi 
dovedeşte că iniţiatorul are 
gânduri ascunse. O ordonanţă în 
acest  domeniu  nu  se justifică 
deoarece următorul recensământ 
va avea  loc în anul 2012 şi   până  
atunci  Guvernul  poate iniţia  un 
proiect  de lege. 
      2. Prin vot  amendamentul a 
fost  respins  de comisie, 
menţinându-se forma iniţială  din 
proiect. 
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