
 

 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 

 

Camera Deputaților 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 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: 

 

I. FINANŢE PUBLICE: 

1. modificarea şi completarea regimului insolvenţei pentru 

instituţiile de credit şi firmele de investiţii; 

2. reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil 

băncilor naţionale de dezvoltare din România; 

3. modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. 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 
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concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata 

defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea        

nr. 275/2017; 

7. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

8. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale 

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; 

9. 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; 

10. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului           

nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 

Prognoză, republicată. 

 

II. ECONOMIE, ENERGIE ŞI MEDIU DE AFACERI: 

1. modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 

privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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; 

3. măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 

operatori economici din industria naţională de apărare; 

4. modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind 

eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare; 
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5. consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi modificarea 

unor acte normative; 

6. 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. 

 

III. LUCRĂRI PUBLICE, DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE: 

1. modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 

performanţa energetică a clădirilor, republicată; 

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; 

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; 

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; 

5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi 

Locuinţelor din România în anul 2021; 

7. efectuarea recensământului general agricol din România 

runda 2020; 
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8. modificarea şi completarea Legii nr. 351/2018 privind 

finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a 

unităţilor subordonate. 

 

IV. AFACERI INTERNE: 

1. modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 

dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români; 

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; 

3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

V. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURĂ ŞI COMUNICAŢII: 

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; 

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului             

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

transportului naval. 

 

VI. SĂNĂTATE: 

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

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
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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. 

 

VII. CULTURĂ: 

1. modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 

protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural mobil, arheologic 

şi a monumentelor istorice; 

2. modificarea unor acte normative în scopul asigurării bunei 

funcţionări a instituţiilor publice de cultură şi a instituţiilor de cultură de 

utilitate publică; 

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”. 

 

VIII. FONDURI EUROPENE: 

- instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 

IX. 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 2020. Nerespectarea termenului atrage 

încetarea efectelor ordonanţei. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 18 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 

 

 

 

 

 


