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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                    Bucureşti, 28 noiembrie 2013 
                   PL-x 536/2013 

 
 

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, 
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 536/2013 din 
28 noiembrie 2013 şi înregistrat cu nr.4c-11/1385 din 28 noiembrie 2013. 
                    Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform 
adresei cu nr.1266 din 14 noiembrie 2013.                                                                                      

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege, în şedinţa 
din 27 noiembrie 2013. 

 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 
perioada dintre încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2013 şi până la reluarea lucrărilor 
Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2014. 
  Potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Constituţia României, republicată, abilitarea Guvernului se 
face doar pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice.  
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        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. ECONOMIE ŞI FINANŢE; 
II. AFACERI INTERNE; 
III. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE; 
IV. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLARE RURALĂ; 
V. EDUCAŢIE ŞI CERCETARE; 
VI. PROROGAREA SAU MODIFICAREA UNOR TERMENE PREVĂZUTE ÎN ACTE 

NORMATIVE CU PUTERE DE LEGE 
 

                         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 2014. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
                         În conformitate cu prevederile art.61 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 din 28 noiembrie 2013.   
                         În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport. 

                La şedinţă au fost prezenţi 11 deputaţi din totalul de 27 de membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

          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. 
 

                     PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR, 
                            LIVIU-BOGDAN CIUCĂ        CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU  
              
 
 
Consilier parlamentar,           Consilier parlamentar,           
Rodica Penescu                           Paul Şerban 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

 
1. 

 
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 2013, şi până 
la reluarea lucrărilor Parlamentului în 
prima sesiune ordinară a anului 2014, să 
emită ordonanţe în domenii care nu fac 
obiectul legilor organice, după cum 
urmează: 

 
 
 
 
Nemodificat 
 

 

3. I. ECONOMIE ŞI 
FINANŢE: 

 
 

1. reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale şi în domeniul 
bancar; 
 

2. reglementarea unor 
măsuri necesare instituţiilor sistemului 

1. După poziţia 9 de la punctul I 
al art.1 se introduc trei noi 
poziţii, poziţia 10, 11 şi 12, 
având următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
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justiţiei şi administraţiei penitenciare, 
pentru punerea în aplicare a noilor 
coduri; 

3. reglementarea unor 
măsuri speciale în procedura de 
valorificare a creanţelor statului aflate 
în portofoliul Autorităţii pentru 
Administrarea Activelor Statului; 
 

4. măsuri pentru 
reabilitarea structurilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare situate în 
staţiuni turistice aflate în zone de interes 
naţional; 
 

5. modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 61/2011 privind 
reglementarea unor măsuri privind 
finanţarea regiilor autonome 
aeroportuare cu specific deosebit, de 
interes local, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 78/2013; 
 

6. modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
64/1999 pentru aprobarea Programului 
strategic de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă – Bucureşti-Otopeni, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
220/2002, cu modificările şi 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
4. măsuri pentru reabilitarea 
structurilor de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare situate în 
staţiuni turistice aflate în zone de 
interes naţional, precum şi 
măsuri în domeniul sportului; 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
6. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
64/1999 pentru aprobarea 
Programului strategic de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă – 
Bucureşti, aprobată cu modificări 
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completările ulterioare;  
 
 

7. modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de 
noroc, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 246/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

8. modificarea şi 
completarea Legii organizării 
funcţionării statisticii oficiale în 
România nr. 226/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

9. modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului 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. 
 

prin Legea nr. 220/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
8. modificarea şi completarea 
Legii organizării şi funcţionării 
statisticii oficiale în România nr. 
226/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
“10. reglementări privind 
drepturile consumatorilor la 
încheierea contractelor; 
 
11. rambursarea ratelor de 
capital pentru o cotă parte din 
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creditul acordat de Guvernul 
SUA în baza programului CCC 
– Legea publică nr.480/1992, 
precum şi a dobânzii şi a altor 
costuri externe aferente acestei 
cote părţi. 
 
12. reglementări privind 
situaţia juridică a unor bunuri 
confiscate şi a unor bunuri 
provenite din cadouri aflate în 
administrarea şi, respectiv, în 
custodia Regiei Autonome 
“Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat””. 
 
Autor: 
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

4. II. AFACERI INTERNE: 
1. modificarea şi 

completarea Legii nr. 122/2006 privind 
azilul în România cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

2. modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
44/2004 privind integrarea socială a 
străinilor care au dobândit o formă de 
protecţie sau un drept de şedere în 
România, precum şi a cetăţenilor 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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statelor membre ale Uniunii Europene 
şi Spaţiului Economic European, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
185/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

5. III. FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE: 
1. măsuri pentru 

stimularea absorbţiei instrumentelor 
structurale în actualul exerciţiu 
financiar; 
 

2. măsuri pentru 
implementarea Fondurilor Europene 
Structurale şi de Investiţii 2014 – 2020; 
 

3. măsuri necesare 
derulării proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă. 
 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 

6.  
IV. AGRICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE 
RURALĂ: 

 
1. modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 98/2009, cu modificările 
ulterioare; 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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2. modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 141/2002 privind 
reglementarea depozitării seminţelor de 
consum, regimul certificatelor de 
depozit pentru acestea şi constituirea 
Fondului de garantare pentru 
certificatele de depozit, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
149/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

3. măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din 
sectorul agricol; 
 

4. modificarea şi 
completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 97/2001 privind 
reglementarea producţiei, circulaţiei şi 
comercializării alimentelor, republicată; 
 

5. modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
4/1995 privind fabricarea, 
comercializarea şi utilizarea produselor 
de uz fitosanitar pentru combaterea 
bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în 
agricultură şi silvicultură, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 85/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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7. V. EDUCAŢIE ŞI 
CERCETARE: 

 
1. modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesională 
a adulţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 

2. modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 
privind înfiinţarea Unităţii Executive 
pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 150/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

3. reglementări privind 
asigurarea calităţii în sistemul de 
învăţământ; 
 

4. reglementări 
referitoare la finanţarea învăţământului 
preuniversitar, învăţământului superior 
şi cercetării ştiinţifice. 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

 

8. VI. PROROGAREA SAU 
MODIFICAREA UNOR 
TERMENE 
PREVĂZUTE ÎN ACTE 
NORMATIVE CU 
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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 2014. Nerespectarea termenului 
atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
       
 
 Consilier parlamentar,                 Consilier parlamentar,           

Rodica Penescu            Paul Şerban 
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