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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 22 iunie 2021 
     PL-x 265/2021 

RAPORT 
asupra 

 proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.115 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 

265 din 14 iunie 2021 şi înregistrat cu nr.4c-13/498 din 15 iunie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 9 iunie 

2021. 

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 2021, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în 

cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2021. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr.368 din 

25 mai 2021.                                                                                      

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. TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 

V. SĂNĂTATE 

VI. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

VII. MEDIU, APE ȘI PĂDURI 

VIII. CULTURĂ 

IX. TINERET ȘI SPORT 

X. FONDURI EUROPENE 

XI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege. 
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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 2021. 

Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) 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 22 iunie 2021. 

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 Lucian Heiuș, secretar de stat – 

Ministerul Finanțelor, domnul Radu Cuibuș, consilier superior  – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, 

domnul Tudorel Andrei, președinte – Institutul Național de Statistică, domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat – 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, doamna Laura Ioanițescu, șef serviciu – Autoritatea Națională de Management 

al Calității în Sănătate, domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul 

Raul Pop, secretar de stat – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Adrian Ștefan Cîrstea, secretar de stat – 

Ministerul Tineretului și Sportului, doamna Liana Manea, director general – Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice, 

domnul Akos Derzsi, secretar de stat –  Ministerul Energiei, doamna Andra Diana Migiu, secretar de stat - Ministerul 

Sănătății, domnul Cătălin Boboc, secretar de stat – Ministerul Muncii și Protecției Sociale, domnul Gheorghe Sorescu, 

subsecretar de stat - Ministerul Afacerilor Interne și domnul Dragoș Ciuparu, secretar de stat – Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 

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 
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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, 

                                 Mihai-Alexandru Badea                                        Ladányi László-Zsolt 
 
 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar          
Rodica Penescu 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�
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        Anexa nr.1 

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.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 2021, și până la reluarea lucrărilor 

Parlamentului în cea de-a doua sesiune 

ordinară a anului 2021, să emită ordonanțe 

în domenii care nu fac obiectul legilor 

organice, după cum urmează: 

Nemodificat 
 

 

 

 

3. I. FINANŢE PUBLICE ŞI ECONOMIE: Nemodificat  

4. 1. rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021; 

Nemodificat 
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5. 2. rectificarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2021; 

Nemodificat 

 

 

6. 3. reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare; 

Nemodificat 

 

 

7. 4. modificarea și completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

8. 5. modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.77/2017 

privind înființarea Centrului N ațional 

pentru Informații Financiare, aprobată cu 

completări prin Legea nr.99/2018, cu 

completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

9. 6. reglementări privind conversia în 

acțiuni a obligațiilor fiscale ale unor 

operatori economici din industria de 

apărare care funcționează sub autoritatea 

Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului; 

Nemodificat 

 

 

10. 7. stabilirea unor măsuri pentru 

diminuarea arieratelor bugetare ale unor 

Nemodificat 
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operatori economici din industria 

națională de apărare; 

11. 8. modificarea și completarea Legii 

nr.85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

12. 9. modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile Internaționale 

interguvemamentale la care România este 

parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, 

cu modificările și completările ulterioare, 

precum și aprobarea aderării și plății unor 

cotizații la organisme Internaționale; 

Nemodificat 

 

 

13. 10. modificarea Legii nr.422/2006 

privind organizarea și funcționarea 

sistemului statistic de comerț 

internațional cu bunuri; 

Nemodificat 

 

 

14. 11. modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.22/2007 
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privind organizarea și  funcționarea 

Comisiei Naționale de Strategie și 

Prognoză, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

15. 12. modificarea și completarea Legii 

energiei electrice și a gazelor naturale 

nr.123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  

16. 13. modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul achizițiilor 

publice. 

  

17.  14. modificarea și completarea 

Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

Autori amendament: 
Grupul PNL și deputat Andi 
Grosaru – Minorități 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 

Propunerea prevede: 

-Permanentizarea eșalonării la 

plată, în formă simplificată; 

-Permanentizarea 

mecanismului de rambursare, 

cu control ulterior, din cadrul 

procedurii de rambursare a 

taxei pe valoarea adăugată; 

-Implementarea fișierului 

standard de              control 



 10 

imunități 
 

fiscal SAF-T 

18.  15. reglementarea unor măsuri 

privind cadrul general aplicabil 

băncilor naționale de dezvoltare 

din România 

 

Autori amendament: 
Grupul PNL și deputat Andi 
Grosaru - Minorități 
 

Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

Proiectul vizează sprijinirea 

antreprenoriatului, dezvoltarea 

socio-economică și regională 

în România prin promovarea 

investițiilor și facilitarea 

accesului  la finanțare pentru 

beneficiarii eligibili în acele 

sectoare în care au fost 

identificate disfuncționalități 

ale pieței financiare și decalaje 

de finanțare, în baza unei 

analize independente ex-ante, 

în scopul atenuării și reducerii 

lor prin desfășurarea de 

activități de dezvoltare, în 

conformitate cu legislația 

Uniunii Europene aplicabilă și 

cu actele constitutive ale 

băncilor de dezvoltare. 

19.  16. măsuri pentru asigurarea Motivare amendament: 
În luna iunie 2021, Guvernul 
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 conservării și pazei activelor 

realizate de România pentru 

Combinatul minier de îmbogățire 

a minereurilor acide cu conținut 

de fier de la Krivoi Rog – 

Ucraina până la data valorificării 

acestora și abrogarea Legii nr 

95/1993 privind continuarea 

participării României la 

construirea Combinatului minier 

de îmbogăţire a minereurilor 

acide cu conţinut de fier de la 

Krivoi Rog - Ucraina şi 

asigurarea resurselor de 

finanţare necesare. 

Autor amendament: 
Deputat Claudiu Năsui – USR 

Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
 

României a aprobat 
Memorandumul cu tema 
Identificarea celei mai bune 
soluții pentru vânzarea/ 
valorificarea participației 
României pe platforma CIM 
Krivoi Rog cu toate drepturile 
și obligațiile aferente.  
Potrivit memorandumului, este 
necesară abrogarea Legii nr 
95/1993 privind continuarea 
participării României la 
construirea Combinatului 
minier de îmbogăţire a 
minereurilor acide cu conţinut 
de fier de la Krivoi Rog - 
Ucraina şi asigurarea 
resurselor de finanţare 
necesare. 

20. II. DEZVOLTARE, LUCRĂRI 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE: 

Nemodificat  
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21. 1. modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții 

„C.N.I.”-S.A., aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 117/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

22. 2. modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea 

spațiului maritim, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.88/2017; 

Nemodificat 

 

 

 

 

23. 3. aprobarea unor măsuri necesare pentru 

pregătirea și realizarea obiectivului de 

investiții „Cartierul pentru justiție”, 

precum și a lucrărilor de interes public 

național și de utilitate publică aferente 

acestuia, necesare funcționării sistemului 

judiciar. 

Nemodificat  

24. III. AFACERI INTERNE Nemodificat  

25. - stabilirea unor măsuri de facilitare a 

utilizării informațiilor financiare și de alt 

tip în scopul prevenirii, depistării, 

Nemodificat  
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investigării sau urmăririi penale a anumitor 

infracțiuni. 

26. IV. TRANSPORTURI ȘI 

INFRASTRUCTURĂ: 

Nemodificat  

27. 1. modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Nemodificat  

28. 2. completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat  

29. 3. completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Nemodificat  

30. 4. modificarea și completarea Legii 

nr.265/2008 privind gestionarea siguranței 

circulației pe infrastructura rutieră, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Nemodificat  
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31. 5. reglementări privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră electronică și 

facilitarea schimbului transfrontalier de 

informații cu privire la neplata tarifelor 

rutiere. 

Nemodificat 

 

 

32. V. SĂNATATE: Nemodificat  

33. 1. modificarea și  completarea Legii nr. 

185/2017 privind asigurarea calității în 

sistemul de sănătate, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

34. 2. modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sanătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Nemodificat  

35. 3. modificarea și completarea Legii nr. 

134/2019 privind reorganizarea Agenției 

Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, precum și pentru 

modificarea unor acte normative; 

 

Nemodificat 
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36. 4. modificarea și completarea altor acte 

normative, cu putere de lege, în domeniul 

sănătății. 

Nemodificat  

37. VI. AGRICULTURĂ ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ: 

Nemodificat 

 

 

38. 1. modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.34/2000 

privind produsele agroalimentare 

ecologice, aprobată prin Legea nr.38/2001, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

39. 2. modificarea Legii nr. 246/2020 privind 

utilizarea, conservarea și protecția solului, 

precum și pentru modificarea și 

completarea altor acte normative. 

Nemodificat  

40. VII. MEDIU, APE ȘI PĂDURI: Nemodificat  

41. 1. modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și 

finanțarea programelor multianuale 

prioritare de mediu și gospodărire a apelor, 

aprobată cu modificări și completări prin 

Nemodificat  
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Legea nr.61/2007, cu modificările 

ulterioare; 

42. 2. reglementări privind regimul deșeurilor; Nemodificat 

 

 

43. 3. modificarea și completarea Legii 

nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

44. 

 

4. reglementări privind depozitarea 

deșeurilor. 

Nemodificat 

 

 

45. 

 

 

..................................................................... 

5. modificarea și completarea 

Legii nr. 407/2006 a vânătorii și a 

protecției fondului cinegetic, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
 

 

Necesitatea creării unui cadru 

unitar necesar aplicării rapide 

al unui mod de lucru la nivelul 

țării în cazul existenței unor 

potențiale pericole în ceea ce 

privește siguranța și securitatea 

oamenilor, animalelor, 

culturilor agricole și silvice, în 

cazul atacurilor exemplarelor 

ce aparțin unor specii înscrise 
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în anexa nr. 2 la Lege. 

46. VIII. CULTURĂ; Nemodificat  

47. 1. modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 189/2008 

privind managementul instituțiilor publice 

de cultură, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.269/2009, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat  

48. 2. modificarea și completarea Ordonanței 

de urgența a Guvernului nr.42/2019 

privind stabilirea unor măsuri financiare 

pentru susținerea desfășurării Programului 

cultural național „Timișoara - Capitala 

Europeană a Culturii în anul 2021”, 

aprobată cu completări prin Legea 

nr.198/2019; 

Nemodificat  

49. 3. modificarea și completarea Legii 

nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Nemodificat 

 

 

50. 4. modificarea și completarea Ordonanței Nemodificat  
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Guvernului nr.43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes 

național, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

51. IX. TINERET ȘI SPORT: Nemodificat  

52. - modificarea și completarea Legii 

educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Nemodificat 

 

 

53. X. FONDURI  EUROPENE Nemodificat  

54. 1. măsuri pentru gestionarea financiară și 

implementarea fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2021 -2027; 

Nemodificat 

 

 

55. 2. măsuri în vederea implementării 

Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) după adoptarea de către 

Consiliul Uniunii Europene. 

Nemodificat 

 

 

56. XI. Prorogarea sau modificarea unor 

termene prevăzute în acte normative cu 

putere de lege. 

 

Nemodificat 
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57. Art.2.- În conformitate cu dispozițiile 

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

republicată, ordonanțele emise de Guvern 

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 2021. Nerespectarea 

termenului atrage încetarea efectelor 

ordonanței. 

Nemodificat  
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                       Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE: 

 

Nr. 

crt. 

Text 

proiect de Lege 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentului) 

1. Motivare adoptare 

2. Motivare respingere 

1. V. SĂNATATE: 

......................................................... 

5. reglementări în domeniul 
investițiilor în sănătate. 

 
 
Autori amendament: 
 
Diana STOICA (USR PLUS) 
Liviu Ionuț MOȘTEANU (USR 
PLUS) 
Oana MURARIU (USR PLUS) 
Adrian WIENER (USR PLUS) 
Tudor-Rareș POP (USR PLUS) 
Silviu DEHELEAN (USR PLUS) 
Mihai-Alexandru BADEA (USR 
PLUS) 
 

1. Prioritățile Ministerului Sănătății 
din perioada imediat următoare 
includ  aplicarea Programului de 
Guvernare 2020-2024, care vizează 
și înființarea unei agenții 
specializate în învestițiile din 
domeniul sănătății. 
Structura nou înființată va avea ca 
și atribuție implementarea la 
standarde înalte de calitate a 
proiectelor de investiții în 
infrastructura de sănătate, precum 
și gestionarea unitară a proiectelor 
de infrastructură sanitară majoră cu 
precădere în subordinea 
Ministerului Sănătății.   

2. V. SĂNATATE: 

.......................................................... 

 

 

 

5. reglementări în domeniul 
investițiilor în infrastructura din 
domeniul sănătății. 
 
Autor amendament: 
Deputat Andi Grosaru 
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3.  

......................................................... 

După articolul X se introduce un nou 
articol, art. X1 cu următorul cuprins: 
 
„X1

 

 Muncă și protecție socială: 
 
1. Modificarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea ocupării forței 
de muncă  

2. Măsuri de sprijin destinate 
angajatorilor 
 
3. Măsuri în domeniul pensiilor din 
domeniul public.” 
 
Autor: 
Grupul parlamentar al PNL, 
Camera Deputaților 

Aprobat: 

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

4.  

......................................................... 

“La Art. 1 al legii privind abilitarea 

guvernului de a emite ordonanțe, se 

adaugă un punct nou, după cum 

urmează: 

XII. CERCETARE, DEZVOLTARE, 

INOVARE 

1. Amendamentul este necesar 

astfel încât Guvernul să poată 

modifica și completa art.49 al 

Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea științifi că și 

dezvoltarea tehnologică prin 
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Modificarea și completarea 

Ordonanței nr. 57 din 16 august 2002 

privind cercetarea științifică și 

dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările și completările 

ulterioare.” 

 

Autor amendament: 

D-na Diana Buzoianu – deputat USR 

 

introducerea unor dispoziții care să 

reglementeze instalațiile și 

obiectivele speciale de interes 

național din punct de vedere al 

înființării, organizării și 

funcționării, evaluării periodice 

precum și prevederi care să 

constituie temei de drept pentru 

aprobarea prin hotărâre a 

Guvernului a criteriilor de evaluare 

și selectare și a normelor 

metodologice privind susținerea 

financiară a acestora. Instituirea 

unor astfel de prevederi vor 

conduce la asigurarea unei bune 

predictibilități financiare, a unei 

stabilități în funcționarea IOSIN, 

precum și la alocarea fondurilor de 

la bugetul de stat în condiții de 

eficiență economică.  

    


