
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

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, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a 
anului 2019, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua 
sesiune ordinară a anului 2019, să emită ordonanţe în domenii care nu 
fac obiectul legilor organice, după cum urmează: 

 
I. FINANŢE PUBLICE ŞI ECONOMIE: 
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2019; 
2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 
3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 
4. reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de 

control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea 
unor acte normative; 

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

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

7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările 
ulterioare; 
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8. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

10. 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; 

11. consolidarea poziţiei de acţionar al statului şi unele măsuri 
privind administrarea participaţiilor statului; 

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

13. reglementări privind conversia în acţiuni a obligaţiilor 
fiscale ale unor operatori economici din industria de apărare care 
funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei; 

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

15. reglementări privind cadrul general aplicabil băncilor 
naţionale de dezvoltare din România. 

 
II. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DEZVOLTARE 

REGIONALĂ: 
1. modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la 
programe guvernamentale naţionale; 

3. modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor, republicată; 
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4. aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor 
pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau 
înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale 
localităţilor; 

5. 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; 

6. măsuri în domeniul transportului rutier de persoane. 
 
III. AFACERI INTERNE: 
1. 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; 

2. modificarea anexei la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de 
Interne de a angaja şi presta servicii;  

3. modificarea art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din 
funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea  
nr. 28/2001, cu modificările ulterioare; 

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

 
IV.  MUNCĂ ŞI PROTECTIE SOCIALĂ: 
- stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 

2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 
privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă 
(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai 
bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1296/2013. 
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V. COMUNICAŢII ŞI SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ: 
1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor 
informatice, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu 
modificări şi completări prin  Legea nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. modificarea şi completarea Legii nr. 159/2016 privind 
regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 
instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

VI. SĂNĂTATE: 
1. modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii; 

2. modificarea art. 134 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 
VII. CULTURĂ ŞI IDENTITATE NAŢIONALĂ: 
1. modificarea alin. (8) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului  

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu completările ulterioare; 

2. reglementarea unor măsuri în domeniul finanţării şi 
promovării proiectelor şi investiţiilor în domeniul culturii; 

3. modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 
protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural mobil, arheologic, 
cinematografic şi monumentelor de for public; 
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4. modificarea unor acte normative în scopul asigurării bunei 
funcţionări a instituţiilor publice de cultură, a instituţiilor de spectacole 
şi concerte. 

 
VIII. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ: 
1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, 
aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Legii nr. 52/2015 privind 
aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru 
organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din 
sectorul agricol şi agroalimentar; 

3. reglementarea unor măsuri de reorganizare a administraţiei 
agricole; 

4. modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
îmbunătăţirilor funciare. 
 

IX. TRANSPORTURI: 
1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 

privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării 
sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare;  

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor 
de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de 
introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. 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; 

4. reglementări privind siguranţa feroviară; 
5. modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea 

sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european; 
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6. modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la 
emiterea autorizaţiei de construire, în domeniul mediului şi în domeniul 
achiziţiilor publice; 

7. reglementări privind eficientizarea activităţii Companiei 
Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 

 
X. FONDURI EUROPENE: 
1. măsuri pentru implementarea şi gestionarea Fondurilor 

Europene Structurale şi de Investiţii; 
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. 

 
XI. APĂRARE:  
- modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul  
cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, 
terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor 
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 13/2018, cu completările ulterioare.  

 
XII. 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 cea 
de-a doua sesiune ordinară a anului 2019. Nerespectarea termenului 
atrage încetarea efectelor ordonanţei. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 12 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

ION-MARCEL CIOLACU 

 

 
 


