
 
PARLENTUL ROMÂNIEIAM 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 Bucureşti, 5 decembrie 2011 

                         Nr. PL-x 702/2011 
 

RAPORT 
asupra 

 proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

                        În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi 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. PL-x 702/2011 din 5 decembrie 2011 şi înregistrat cu nr.31/1165 din 5 decembrie 2011. 
                       Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului 
nr.1150 din 2 noiembrie 2011.                                                                                      
                       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 29 
noiembrie 2011. 
                        Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

        În conformitate  cu  prevederile art.115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prin acest 
proiect de lege se solicită Parlamentului abilitarea Guvernului pentru a emite ordonanţe pe perioada cuprinsă între 
data încheierii celei de a doua sesiuni parlamentare ordinare a anului 2011 şi până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2012. Abilitarea Guvernului se face doar pentru domenii care nu 
fac obiectul legilor organice. 

       Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare pentru care se solicită abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare (decembrie-ianuarie), şi anume: 

I. Finanţe publice şi economie; 
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                                          II. Transporturi; 
                          III. Educaţie şi cercetare; 

  IV. Comunicaţii. 
                                 

                         Proiectul de lege prevede ca ordonanţele emise de Guvern să fie supuse spre aprobare Parlamentului, 
potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2012. 
Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
                         În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările  
ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării în şedinţa din 5 decembrie 2011.  La 
Comisie au fost depuse amendamente  din partea Guvernului României. 
                          La dezbateri a participat domnul Valentin Iliescu – ministru, Departamentul pentru Relaţia cu 
Parlamentul. 
                            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexă. 

                La şedinţă au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

          În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

                                         PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                                                         Daniel BUDA                               Gabriel ANDRONACHE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu                                                                                                                                                                      
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                          ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
Nr. 
crt. 
 

 
Text adoptat de Senat 

 

 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1. 
 

Lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite 

ordonanţe 
 

 
Nemodificat 

 

2. Art.l. - 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 2011, şi până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune ordinară a 
anului 2012, să emită ordonanţe în domenii 
care nu fac obiectul legilor organice, după cum 
urmează: 
 

 
 
 

 
Nemodificat 

 

3. I. Finanţe publice şi economie: 
 

Nemodificat  
 

4. 1. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

 
 
Nemodificat 

 

5. 2. modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul instituţiilor de credit;

 

 
Nemodificat 
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6. 3. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei 
Uniunii Europene care armonizează condiţiile 
de comercializare a produselor; 
 

 
 
 
Nemodificat 

 

    7. 4. modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea 
producţiei de apă grea în vederea punerii în 
funcţiune şi pentru completarea necesarului 
tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 
de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, 
aprobată prin Legea nr.78/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

    8. 5. măsuri pentru derularea exercitării opţiunii 
de vânzare de acţiuni, în cadrul contractului de 
privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea 
de acţiuni la Filiala de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud”- 
S.A.; 
 

 
 
Nemodificat 

 

    9. 6. modificarea şi completarea legislaţiei în 
domeniul privatizării societăţilor comerciale; 
 

 
Nemodificat 

 

  10.  „7. modificarea şi completarea Legii 
nr.36/2008 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii 
Comerciale “Automobile Craiova” 
S.A.;” 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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  11.  „8. modificarea şi completarea Legii 
bibliotecilor nr.334/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

 

  12. II. Transporturi şi infrastructură: 
 

Nemodificat  

  13. 1. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.81/2000 privind certificarea 
încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei 
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia 
tehnică periodică, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.167/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare;

 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

 14. 2. implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului rutier şi 
pentru interfeţele cu alte moduri de transport; 

 
 
Nemodificat 

 

  15. 3. modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea şi 
sancţionarea unor fapte contravenţionale în 
operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.200/2003;

 
Nemodificat 

 

16. 4. reglementarea unor aspecte legate de 
efectuarea de lucrări de modernizare şi 
reabilitare la infrastructura feroviară publică; 

 
 
Nemodificat 

 

   
17. 

5. asigurarea condiţiilor de finanţare a 
activităţilor legate de organizarea şi 
desfăşurarea proceselor de privatizare derulate 
de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. 

 
 
Nemodificat 
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18. 

III. Educaţie şi cercetare: Nemodificat  

    
19. 

1. modificarea şi completarea Legii 
nr.287/2004 a consorţiilor universitare; 

 
Nemodificat 

 

    
20. 

2. modificarea şi completarea Legii 
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional al 
Calificărilor şi al Formării Profesionale a 
Adulţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
 
Nemodificat 

 

    
21. 

IV. Comunicaţii: Nemodificat  

    
22. 

- modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.31/2002 privind serviciile poştale, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea 
nr.642/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 
 
Nemodificat 

 

 23. 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 2012. nerespectarea 
termenului atrage încetarea efectelor 
ordonanţei. 

 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, 
Rodica PENESCU 
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