
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

L E G E 

 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

  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 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima 
sesiune ordinară  a anului 2017, să emită ordonanţe în domenii care 
nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: 
    I. Finanţe publice şi economie: 
    1. reglementarea unor măsuri financiare şi fiscal-bugetare, 
precum şi de modificare şi completare a unor acte normative în 
domeniu; 
    2. măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici;  
    3. modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
    4. modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
    5. măsuri  privind îmbunătăţirea mediului de afaceri; 
    6. reglementări privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
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conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază. 
     II. Administraţie publică şi dezvoltare regională:  
     1. măsuri privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
publice din cadrul administraţiei publice centrale, pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu; 
  2. măsuri privind programul naţional de dezvoltare locală, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu; 
  3. măsuri privind reglementarea unor programe 
guvernamentale - construcţii, urbanism, educaţie, infrastructură şi 
social. 
  III.  Sănătate, muncă şi protecţie socială: 
  1. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi reglementarea unor măsuri privind 
comisiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate; 
  2. măsuri privind asigurarea accesului populaţiei la 
medicamente şi la serviciile de urgenţă; 
  3. măsuri privind creşterea calităţii vieţii pensionarilor; 
  4. reorganizarea şi funcţionarea activităţii de plată a 
beneficiilor de asistenţă socială, a activităţii de inspecţie socială, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniu; 
  5. măsuri privind sprijinirea însoţitorilor persoanelor cu 
handicap; 
  6. măsuri privind salarizarea în domeniile cultură, sănătate, 
educaţie şi administraţie publică locală, precum şi modificarea unor 
acte normative în domeniu. 
  IV. Fonduri europene: 
  1. reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei 
instrumentelor structurale în exerciţiul financiar 2007-2013; 
  2. reglementarea unor măsuri pentru implementarea Fondurilor 
Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020. 
  V. Educaţie şi cercetare:  
  1. reglementarea unor măsuri pentru învăţământul 
preuniversitar; 
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  2. reglementări în domeniul cercetării ştiinţifice şi 
învăţământului superior; 
  3. reglementări privind asigurarea calităţii în învăţământul 
superior şi pentru stimularea şi încurajarea studenţilor. 
  VI. Agricultură şi dezvoltare rurală:  
     1. reglementarea unor măsuri de încurajare şi susţinere pentru 
domeniul agriculturii, precum şi pentru completarea şi modificarea 
unor acte normative; 
  2. măsuri privind reglementarea unor programe pentru 
susţinerea produselor deficitare în domeniul agriculturii şi al creşterii 
animalelor; 
  3. măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în 
subordonarea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
  VII. Turism: 
  1. înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Organizaţiilor de 
Management al Destinaţiilor - OMD; 
  2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului                        
nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de 
servicii turistice, republicată. 
  VIII. Antreprenoriat şi mediul de afaceri:  
  - stabilirea unor măsuri privind promovarea exporturilor. 
  IX. Mediu: 
  - măsuri privind ecologizarea siturilor contaminate. 
  X. Comunicaţii şi societatea informaţională: 
  - măsuri privind facilitarea accesului la comunicaţii 
electronice. 
  XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în 
acte normative cu 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  2017. Nerespectarea termenului 
atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 5 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76                
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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