
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

4c-13/1122/2019 

COMISIA PENTRU BUGET, 
FINANŢE ŞI BĂNCI 

4c-2/1034/2019 
                                                          Bucureşti, 18 decembrie 2019  

PL-x 654/2019

 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 

proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr.PL-x 654 din 11 decembrie 2019, Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

legilor ordinare. 

   

 

 

PREŞEDINTE, 
Nicuşor HALICI 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

 

 
 
 
 
 
 

florica.manole
Original



 2

 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
4c-13/1122/2019 

COMISIA PENTRU BUGET, 
FINANŢE ŞI BĂNCI 

4c-2/1034/2019 
 

Bucureşti, 18 decembrie 2019  
PL-x 654/2019 

 
RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 
 

În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 decembrie 2019 s-a decis 
retrimiterea la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci a proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în 
vederea unei noi examinări şi a depunerii unui raport suplimentar. 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi art.113 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci au fost sesizate 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 654 din 11 decembrie 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr. 973 din  4 decembrie 2019.                                                           

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi respins proiectul de 
lege, în şedinţa din ziua de 11 decembrie 2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 
art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe de la încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2019 şi până la 
reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2020.  

Potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 
abilitarea Guvernului se face doar pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice. 

În situaţia menţionării generice a domeniilor în care se vor emite ordonanţe, fiecare 
caz în parte va trebui analizat cu ocazia elaborării proiectului de ordonanţă a Guvernului, 
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astfel încât reglementările emise să nu cuprindă dispoziţii care ar fi de nivelul legilor 
organice. 

 
 Deoarece prin proiect se prevăd şi intervenţii asupra unor legi organice, precum şi 
asupra unor ordonanţe de urgenţă aprobate prin legi organice, este necesar ca schimbările 
dorite să se refere doar la dispoziţii cu caracter ordinar din cadrul respectivelor acte 
normative, pentru a se respecta deciziile Curţii Constituţionale în materie (Decizia 
nr.355/2014, 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 PUBLICE  
II. ECONOMIE, ENERGIE ŞI MEDIU DE AFACERI 
III. LUCRĂRI PUBLICE, DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE 
IV. AFACERI INTERNE 
V. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ŞI COMUNICAŢII 
VI. SĂNĂTATE 
VII. CULTURĂ 
VIII. FONDURI EUROPENE 
IX. 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 2020. Nerespectarea termenului atrage 
încetarea efectelor ordonanţei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege supus aprobării în şedinţa comună  
din ziua de 17 decembrie 2019. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi cei ai Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi conform listelor de prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi din partea 
Guvernului României, domnul Nini Săpunaru – secretar de stat, Cristina Crişu – 
director general - Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, doamna Irina Cajal – 
subsecretar de stat, domnul Cornel Frimu – consilier  - Ministerul Culturii, domnul Nelu 
Tataru – secretar de stat, doamna Andreea Birchi – consilier - Ministerul Sănătăţii, 
doamna Carmen Moraru – secretar de stat, doamna Monalissa Baldovin - consilier  - 
Ministerul Fondurilor Europene, domnul Cătălin Necula – secretar de stat - Ministerul 
Afacerilor Interne, domnul Ovidiu Sîrbu – secretar de stat, doamna Carmen Pop – sef 
serviciu  în Ministerul – Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor, doamna Diana 
Ţenea – director general, doamna Iulia Matei - consilier - Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, domnul Mironel Panţuroiu – secretar de stat, domnul 
Attila Gyorgy -  secretar de stat - Ministerul Finanţelor Publice, Tudorel Andrei – 
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preşedinte – Institutul Naţional de Statistică, doamna  Lidia Barac – secretar de stat,  
doamna Bianca Dumbrava – consilier – Ministerul Justiţiei, domnul Adrian Mitu – 
inspector de concurenţă – Consiliul Concurenţei. 

În timpul dezbaterilor a fost formulat un amendament de către domnul deputat 
Andi Grosaru. Supus la vot amendamentul a fost adoptat de membrii celor două Comisii. 
Amendamentul este redat în anexa la raport comun. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi (26 voturi “pentru”, 20 voturi “ împotrivă”şi 2 “abţineri”), să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a Proiectului de Lege privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentul redat în Anexa la 
raportul iniţial. 

 
În şedinţa comună din data de 18 decembrie 2019 membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au decis cu 
unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar 
comun de adoptare a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa la 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. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Nicuşor HALICI 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sorin LAZĂR 

SECRETAR,       
Cristina-Aida CĂRUCERU 

SECRETAR,       
Andrei POP 

 
 

       



               Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare/Observaţii 

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 2019, şi până 
la reluarea lucrărilor Parlamentului în 
prima sesiune ordinară a anului 2020, să 
emită ordonanţe în domenii care nu fac 
obiectul legilor organice, după cum 
urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

3. I. FINANŢE PUBLICE: Nemodificat 
 

 

4. 1. modificarea şi completarea regimului 
insolvenţei pentru instituţiile de credit şi 
firmele de investiţii; 

Nemodificat 
 
 

Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă a 
fost adoptată ca lege organică. 

5. 2. reglementarea unor măsuri privind 
cadrul general aplicabil băncilor 
naţionale de dezvoltare din România; 
 

Nemodificat 
 

 

6. 3. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică, 
aprobată cu modificări şi completări prin 

Se elimină. 
Autor: PNL 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2007 privind 
datoria publică, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
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Legea nr.109/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Legea nr.109/2008, adoptată 
ca lege organică. 

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

Nemodificat 
 

 

8. 5. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2014 privind procedurile naţionale 
în domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.20/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat 
 

 

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

Nemodificat 
 

 

10. 7. abrogarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/2017 privind plata defalcată a 
TVA, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.275/2017; 
 

Nemodificat 
 

 

11. 8. reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare; 
 

Nemodificat 
 

 

12. 9. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

Nemodificat 
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organizaţiile interguvernamentale la care 
România este parte, aprobată prin Legea 
nr.126/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
aprobarea aderării şi plăţii unor cotizaţii 
la organisme internaţionale; 
 

13. 10. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

Nemodificat 
 

 

14. 11. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză, 
republicată. 
 

Nemodificat 
 

 

15. II. ECONOMIE, ENERGIE ŞI 
MEDIU DE AFACERI: 
 

Nemodificat 
 

 

16. 1. modificarea art.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2003 privind 
promovarea, dezvoltarea şi 
monitorizarea activităţilor nucleare, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat 
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17. 2. reglementări privind conversia în 
acţiuni a obligaţiilor fiscale ale unor 
operatori economici din industria de 
apărare care funcţionează sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri; 
 

Nemodificat 
 

 

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

Nemodificat 
 

 

19. 4. modificarea şi completarea Legii 
nr.121/2014 privind efiicienţa 
energetică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat 
 

 

20. 5. modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale 
nr.123/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se elimină. 
Autor: PNL 
 

Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr.123/2012 a 
fost adoptată ca lege organică. 

21. 6. consolidarea poziţiei de acţionar a 
statului şi modificarea unor acte 
normative; 
 

Nemodificat 
 

 

22. 7. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 
privind gospodărirea în siguranţă a 
deşeurilor radioactive şi a 
combustibilului nuclear uzat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat 
 
 
 

 



 9 

23. 8. modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr.21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Se elimină. 
Autor: PNL 

Legea concurenţei nr.21/1996 
a fost adoptată ca lege 
organică. 
Decizia Curţii 
Constituţionale nr.52/2018:  
“atunci când legiuitorul 
constituant s-a referit la 
înfiinţarea unei autorităţi 
administrative prin lege 
organică a avut în vedere atât 
dispoziţia de înfiinţare propriu-
zisă, cât şi cele ce sunt asociate 
în mod intrinsec acesteia, 
respectiv cele prin care se 
stabilesc atribuţiile, categoriile 
de acte administrative emise şi 
efectele acestora.”.  
Soluţiile legislative vizate prin 
ordonanţa Guvernului emisă în 
temeiul acestui punct nu pot 
reglementa aspectele 
menţionate. 

24. 9. modificarea şi completarea Legii 
nr.11/1991 privind combaterea 
concurenţei neloiale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Se elimină. 
Autor: PNL 

Legea nr.11/1991 privind 
combaterea concurenţei 
neloiale reglementează la art.5 
fapte care constituie 
infracţiune. 

25. III. LUCRĂRI PUBLICE, 
DEZVOLTARE ŞI 
ADMINISTRAŢIE: 

Nemodificat 
 

 

26. 1. modificarea şi completarea Legii 
nr.372/2005 privind performanţa 
energetică a clădirilor, republicată; 

Nemodificat 
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27. 2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.29/2015 
privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a 
cofinanţării publice naţionale, pentru 
obiectivul “Cooperare teritorială 
europeană”, în perioada 2014-2020, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.12/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Nemodificat  

28. 3. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, 
aprobată prin Legea nr.163/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

Nemodificat 
 

 

29. 4. 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; 
 

Nemodificat 
 

 

30. 5. modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.39/2018 privind parteneriatul public-
privat, cu modificările şi completările 

Nemodificat 
 

 



 11

ulterioare; 
 

31. 6. organizarea şi desfăşurarea 
Recensământului Populaţiei şi 
Locuinţelor din România în anul 2021; 
 

Nemodificat 
 

 

32. 7. efectuarea recensământului general 
agricol din România runda 2020; 
 

Nemodificat 
 

 

33. 8. modificarea şi completarea Legii 
nr.351/2018 privind finanţarea activităţii 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor 
subordonate. 
 

Nemodificat 
 

 

34. IV. AFACERI INTERNE: Nemodificat 
 

 

35. 1. modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii privind 
evidenţa persoanelor şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români; 
 

Nemodificat 
 

 

36. 2. modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple şi serviciilor 
publice comunitare regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.362/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Nemodificat 
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37. 3. modificarea şi completarea 

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

Nemodificat 
 

 

38. V.TRANSPORTURI, 
INFRASTRUCTURĂ ŞI 
COMUNICAŢII: 
 

Nemodificat 
 

 

39. 1. modificarea şi completarea anexelor 
nr.1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din 
România, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.424/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Nemodificat 
 

Ordonanţa Guvernului 
nr.15/2002 privind aplicarea 
tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua 
de drumuri naţionale din 
România, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.424/2002, adoptată 
ca lege organică. 

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

Nemodificat 
 

 

41. 3. modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul transportului 
naval. 

Nemodificat 
 

 

42. VI. SĂNĂTATE: 
 

Nemodificat 
 

 

43. - modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

1. modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
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sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii respectiv modificarea 
anumitor reglementări necesare 
funcţionării Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale din România. 
 

domeniul sănătăţii, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
2. modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sănătăţii 
respectiv modificarea anumitor 
reglementări necesare funcţionării 
Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale din România. 
Autor: PNL 
 

44. VII. CULTURĂ: Nemodificat 
 

 

45. 1. modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea protejării şi punerii 
în valoare a patrimoniului cultural mobil, 
arheologic şi a monumentelor istorice; 
 

Nemodificat 
 

 

46. 2. modificarea unor acte normative în 
scopul asigurării bunei funcţionări a 
instituţiilor publice de cultură. 
 

2. modificarea unor acte normative 
în scopul asigurării bunei 
funcţionări a instituţiilor publice de 
cultură şi a instituţiilor de cultură 
de utilitate publică. 
Autor: PNL 
 
„3. 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” 
Autor: Andi Grosaru 

Se propune completarea 
domeniilor de abilitare cu un 
nou domeniu privind 
modificarea şi completarea 
OUG nr. 42/2019, pentru 
asigurarea unei aplicări 
eficiente şi desfăşurarea în 
bune condiţii a Programului 
cultural naţional "Timişoara - 
Capitală Europeană a Culturii 
în anul 2021. 
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47. VIII. FONDURI EUROPENE: Nemodificat 
 

 

48. - instituirea unor măsuri în domeniul 
fondurilor europene şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 

Nemodificat 
 

 

49. XI. Prorogarea sau modificarea unor 
termene prevăzute în acte normative cu 
putere de lege. 
 

Nemodificat 
 

 

50. 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 2020. 
Nerespectarea termenului atrage 
încetarea efectelor ordonanţei. 
 

Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 

              
 
              
 


