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Către, 

 

                               BIROUL PERMANENT  

                                                AL  

                            CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr.PL-x 290/2022 din 

23 mai 2022, înregistrat cu nr.4c-13/447 din 23 mai 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

andreea.sarbu
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 31 mai 2022 

                                                                                            PL-x 290/2022 

 
RAPORT 

asupra 

 proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și 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 290 din 23 mai 2022 şi înregistrat cu nr.4c-13/447 din 23 mai 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din ziua de 18 mai 2022. 

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 domenii care nu fac obiectul legilor organice, de la încheierea primei sesiuni 

ordinare a anului 2022, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 

conform adresei cu nr.509 din 6 iunie 2022.  

Potrivit prevederilor art.115 alin.(1) din Constituţia României, republicată, abilitarea 

Guvernului se face doar pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice.                                                                                    

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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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, 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 adoptate la nivel 

organic, 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. 

       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 ŞI ECONOMIE 

II. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE 

III. AFACERI INTERNE 

IV. SĂNĂTATE  

V. TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

VI. CERCETARE ŞI DIGITALIZARE  

VII. CULTURĂ  

VIII. TURISM 

IX. MEDIU 

X. FAMILIE, TINERET ŞI EGALITATEA DE ŞANSE 

XI. Reglementări legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi țintelor din 

Planul National de Redresare si Reziliență. 

XII. 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 cea 

de-a doua sesiune ordinară a anului 2022. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor 

ordonanţei. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege 

supus aprobării în şedinţa desfășurată în sistem mixt din ziua de 31 mai 2022. 
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La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi din partea 

Guvernului României, domnul Nini Săpunaru, secretar de stat – Departamentul pentru Relaţia 

cu Parlamentul, domnul Bogdan-Radu Balanișcu, secretar de stat – Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor, domnul Lucian-Ioan Rus, secretar de stat – Ministerul Antreprenoriatului 

și Turismului, domnul Aurel-George Mohan, secretar de stat - Ministerul Sănătății. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de adoptare a proiectului de Lege 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise din Anexa 

nr. 1 și cu amendamentele respinse din Anexa nr. 2 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, SECRETAR, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Andreea Sârbu 
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    Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare/Observaţii 

 

1. 

Lege privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe 

Nemodificat  

2. Art.1.- În temeiul art. 115 alin.(l) din 

Constituția 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 2022, și până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2022, să emită ordonanțe 

în domenii care nu fac obiectul legilor 

organice, după cum urmează: 

Nemodificat 

 

 

 

 

3. I. FINANŢE ŞI ECONOMIE: Nemodificat 

 

 

4. 1. modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvemamentale la care 

Nemodificat 
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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; 

5. 2. reglementări privind regimul de control 

al operaţiunilor cu produse cu dublă 

utilizare; 

Nemodificat 

 

 

6. 3. rectificarea bugetului de stat pe anul 

2022; 

Nemodificat 

 

 

7. 4. rectificarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2022; 

Nemodificat 

 

 

8. 5. reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale și bugetare; 

Nemodificat 

 

 

9. 6. modificarea și completarea Legii 

nr.672/2002 privind auditul public intern, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

10. 7. modificarea și completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Nemodificat 
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11. 8. modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

12. 9. reglementări privind autorizarea și 

funcționarea în România a 

reprezentanțelor societăților și 

organizațiilor economice străine; 

Nemodificat 

 

 

13. 10. reglementări privind licența 

industrială unică; 

Nemodificat 

 

 

14.  După pct. 10 al art. I se introduce 

un nou punct, pct. 11, cu 

următorul cuprins: 

 

15.  11. Modificarea unor acte 

normative privind organizarea și 

funcționarea Autorității pentru 

Administrarea Activelor Statului, 

referitoare la stingerea în timp a 

obligațiilor față de foștii 

investitori FNI. 

Autor amendament: Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 
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16. II. DEZVOLTARE, LUCRĂRI 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE: 

Nemodificat  

17. 1. modificarea Legii nr. 152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Nemodificat  

18. 2. 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  

19. 3. măsuri pentru derularea Programului 

naţional de dezvoltare locală etapele I şi 

II şi a Programului Naţional de Investiţii 

„Anghel Saligny”. 

Nemodificat Consiliul Legislativ 

De menționat actele normative care 

reglementează programele la care 

se face referire. 

20. 

 

III. AFACERI INTERNE Nemodificat  

21. 1. modificarea şi completarea Legii 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia 

Nemodificat  
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persoanelor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

22. 2. modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Nemodificat  

23. IV. SĂNĂTATE 

 

Nemodificat  

24. 1. modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare 

prin centrele de permanenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Nemodificat  

25. 2. modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Nemodificat  

26. V. TRANSPORTURI ŞI 

INFRASTRUCTURĂ: 

Nemodificat  

27. 1. reglementări privind transmiterea 

Agenției Române de Salvare a Vieții 

Nemodificat  
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Omenești pe Mare - ARSVOM din 

subordinea Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii în structura Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, aflat în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

28. 2. modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de 

România prin aderarea la Convenţia 

internaţională EUROCONTROL privind 

cooperarea pentru securitatea navigaţiei 

aeriene şi la Acordul multilateral privind 

tarifele de rută aeriană, precum şi a unor 

obligaţii care rezultă pentru România din 

regulamentele adoptate la nivelul Uniunii 

Europene în domeniul serviciilor de 

navigaţie aeriană, aprobată cu modificări 

prin Legea nr.52/1999, cu modificările 

ulterioare; 

Nemodificat  

29. 3. modificarea anexei la Ordonanţa 

Guvernului nr.8/2022 privind 

Nemodificat  
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interoperabilitatea sistemelor de tarifare 

rutieră electronică şi facilitarea schimbului 

transfrontalier de informaţii cu privire la 

neplata tarifelor rutiere; 

30. 4. modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

12/1998 privind transportul pe căile ferate 

române şi reorganizarea Societăţii 

Naţionale a Căilor Ferate Române, 

aprobată cu modificări şi completări, prin 

Legea nr.89/1999, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative care reglementează activitatea 

din domeniul feroviar. 

4. modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 12/1998 privind transportul pe 

căile ferate române şi reorganizarea 

Societăţii Naţionale a Căilor Ferate 

Române, aprobată cu modificări şi 

completări, prin Legea nr.89/1999, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi modificarea 

şi completarea unor acte normative 

care reglementează activitatea din 

domeniul feroviar. 

Tehnică legislativă  

Departamentul Legislativ 

Eliminarea termenului „pentru” din 

expresia „precum si pentru 

modificarea si completarea unor 

acte normative” (din partea a doua 

a acestui punct), intrucat nu se 

coreleaza cu prima parte a textului; 

31. VI. CERCETARE ŞI 

DIGITALIZARE: 

 

Nemodificat  

32. 1. reglementarea unor măsuri în 

domeniul cercetare - dezvoltare - inovare, 

comunicaţii şi digitalizare; 

Nemodificat 
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33. 2. reglementări privind sprijinirea 

integrării organizaţiilor de cercetare, 

dezvoltare, inovare din România în Spaţiul 

european al cercetării. 

Nemodificat  

34. VII. CULTURĂ: 

 
Nemodificat 

 

 

35. 1. modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr.269/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Nemodificat  

36. 2. modificarea şi completarea Legii 

nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

37. 3. modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau 

concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 

Nemodificat  
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de impresariat artistic, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr.353/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

38. VIII. TURISM: Nemodificat 

 

 

39. - 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 şi completările ulterioare. 

Nemodificat 

 

 

40. IX. MEDIU: Nemodificat 

 

 

41. 1. modificarea şi completarea Legii 

nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 

protecţie, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Nemodificat  

42. 2. reglementarea unor măsuri de 

implementare a sistemului de garanţie 

returnare pentru ambalaje nereutilizabile, 

 Departamentul Legislativ 

Reanalizarea si reformularea (poate 

prin completare) a partii finale a 

acestui punct, care dispune 
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precum şi pentru modificarea unor acte 

normative; 

„precum și pentru modificarea unor 

acte normative” cu precizarea cel 

putin a domeniului de reglementare. 

Altfel, norma juridică are caracter 

general și superfluu. 

43. 3. stabilirea certificatului de calitate a 

aerului și de instituire a zonelor cu nivel 

scăzut de emisie; 

3. stabilirea certificatului de calitate 

a aerului și instituirea zonelor cu 

nivel scăzut de emisie; 

Tehnică legislativă  

Departamentul Legislativ 

Reanalizarea normei juridice din 

perspectiva realizării acordului 

gramatical in acord cu sensul 

normei reglementate. Astfel cum 

este in prezent redat rezulta ca e 

vorba despre „ stabilirea 

certificatului de calitate (a aerului) 

și de instituire a zonelor...” adica 

certificatul de instituire, desi sensul 

pare a fi stabilirea certificatului și 

instituirea zonelor. 

44. 4. modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

115/2011 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi autorizarea Guvernului, 

prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la 

licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 

Nemodificat  



15 

 

efect de seră atribuite României la nivelul 

Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 

163/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

45. X. FAMILIE, TINERET ŞI 

EGALITATEA DE ŞANSE: 

Nemodificat  

46. - reglementări privind domeniile familiei, 

protecţiei copilului, tineretului şi egalităţii 

de şanse. 

Nemodificat Tehnică legislativă  

Departamentul Legislativ 

Caracterul general al normei 

instituite, domeniile enumerate 

reiterând insusi titlul capitolului 

respectiv 

47. 

 

XI. Reglementări legislative necesare 

pentru îndeplinirea jaloanelor şi țintelor 

din Planul National de Redresare si 

Reziliență 

Nemodificat  

48. XII. Prorogarea sau modificarea unor 

termene prevăzute în acte normative cu 

putere de lege. 

Nemodificat  

49. 

 

Art.2.- În conformitate cu dispoziţiile 

art.115 alin.(3) din Constituţia României, 

republicată, ordonanţele emise de Guvern 

Nemodificat  
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în temeiul art.l vor fi înaintate spre 

aprobare Parlamentului, potrivit procedurii 

legislative, până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2022. Nerespectarea 

termenului atrage încetarea efectelor 

ordonanţei. 
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     Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare respingere 

 I. FINANŢE ŞI ECONOMIE:   

1. 7. modificarea și completarea 

Legii nr.207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu 

modificările și completările 

ulterioare; 

Se elimină. 

 

Autor amendament: Oana Murariu 

deputat USR 

Respins la vot 

 

 

 

2. 8. modificarea și completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Se elimină. 

 

Autor amendament: Oana Murariu 

deputa USR 

Respins la vot 

 

 

 

 


