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Comisia juhdica, de numiri, 
disciplina, imunitdfi^i validdri

Nr. XIX/314/10.12.2019

RAPORT
asupra Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanpe

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §i validari, prin adresa nr. L623/2019 

din data de 9 decembrie 2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 

dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanpe, initiator; Guvernul Romdniei.

Proiectul legislativ are ca obiect abilitarea Guvernului de a emite ordonan];e, de la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a 

anului 2019, §i pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2020, 

in domenii care nu fac obiectul legilor organice.

in practica parlamentara, legile de abilitare au fost adoptate, de regula, inainte de incbeierea 

sesiunilor parlamentare ordinare, astfel incat Guvernul sa fie imputernicit de a emite ordonanfe, pe 

durata vacan|:ei parlamentare, in domeniile limitativ prevazute de actul normativ.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a avizat favorabil cu observal;ii §i

propuneri.

Comisia economica, industrii si servicii a avizat favorabil cu un amendament admis. 

Comisia pentru administra(ie publica a avizat favorabil, fara amendamente.

Comisia pentru afaceri europene a avizat favorabil, fara amendamente.

Comisia pentru aparare, ordine publica $i siguranfa nafionala a avizat negativ.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital a avizat negativ. 

Comisia pentru comunica^ii ^i tehnologia informal:iei a avizat favorabil, fara 

amendamente.



Comisia pentru cultura §i media a transmis un aviz favorabil cu un amendament

admis.

Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale a avizat

negativ.

Comisia pentru sanatate publica a avizat negativ.

Comisia pentru transporturi §i infrastructura a avizat negativ.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, din partea 

Guvernului, domnul Nini Sapunaru, secretar de stat al Departamentului pentru relatia cu 

Parlamentul.

In §edinfa din 10 decembrie 2019, membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunital:i 

§i validari au analizat proiectul de lege. Supusa votului, propunerea de adoptare a unui raport de 

admitere nu a intrunit numarul necesar de voturi. In consecinta, cu majoritate de voturi ale 

senatorilor prezenji, s-a hotarat adoptarea unui raport de respingere cu amendamente 

respinse.

Amendamentele respinse se regasesc in anexa ce face parte integrants din prezentul raport. 

Men^ionam ca amendamentele cuprinse in anexa sunt de competen^a decizionala a Camerei

Deputa^ilor.

Guvernul i§i propune sa emita, in condi^iile art. 1 din proiectul de lege, pe perioada vacanfei 

parlamentare, de la incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2019 ^i pana la reluarea 

lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2020, ordonante in urmatoarele 

domenii:

I. FINANJE PUBLICE

II. ECONOMIE, ENERGIE Si MEDIU DE AFACERI

III. LUCRARI PUBLICE, DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE

IV. AFACERI INTERNE

V. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURA SI COMUNICATII
VI. sAnAtate

VII. CULTURA

VIII. FONDURIEUROPENE
IX. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu 

putere de lege.



De-a lungul timpului, Comisia juridica a fost de acord cu emiterea de ordonan^e m domeniile 

prezentate de fiecare data in proiectul de lege corespunzator, cu precizarea ca reglementarile care 

urmeaza sa se adopte, printr-un proiect de ordonanja elaborat in baza legii de abilitare, nu trebuie 

sa vizeze dispozi};ii care au caracter organic. Desigur, fie ca modified un act normativ, fie ca este un 

act normativ primar, o ordonan^ia simpla de Guvern nu poate sa cuprinda dispozifii cu caracter 

organic, intrucat, in caz contrar, ar fi neconstituJ:ionala.
De altfel, Consiliul Legislativ precizeaza, in avizul sau, urmatoarele: „in conformitate cu 

prevederile constitufionale ale art. 115 alin.(l), abilitarea Guvernului se face pentru domenii 
care hu fac obiectul legilor organice.

Prin urmare, delegarea legislativa nu poate privi decat aspecte diferite de cele care, 
potrivit Constitu^iei, se reglementeaza numai prin lege organica, a§a cum a rej:inut §i Curtea 

Constitufionala prin Decizia nr.355/2014, chiar daca, data fiind formularea generica a 

domeniilor in care se vor emite ordonanl;e, in unele dintre acestea exista legi adoptate in regim de 

lege organica."

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere cu amendamente respinse §i proiectul de 

lege.
in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi adoptatin conformitate cu prevederile art.76 alin.[2] din Constitujie.
Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitu^ia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 

alin.[7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 

prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Serbati NICOLAE Senator Adrian Nicolae Diaconu

Intocmit, consilier Costel Gruia



Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §i validari Anexa la raportul nr. XIX/ 314 /10.12.2019

AMENDAMENTE RESPINSE

la Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

(L623/2019)

ObservatiiText proiect lege abilitare Amendamente respinseNr.crt.

LEGE1.

privind abilitarea Guvernului de a emite 

ordonante

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

Constitufia Romaniei, republicata, Guvernul 

este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, dar nu inainte de incheierea 

celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 

2019, §i pana la reluarea lucrarilor 

Parlamentului in prima sesiune ordinara a

2.
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anului 2020, sa emita ordonanje m domenii 

care nu fac obiectul legilor organice, dupa 

cum urmeaza:

1. Punctul I al Art. 1. se elimina. Amendament respins de Comisia 

juridica ca urmare a adoptarii, cu 

majoritate de voturi, unui raport de 

respingere a proiectului de lege.

I. FINANJE PUBLICE:3.

Amendament admis cu majoritate de 

voturi de catre Comisia economica, 

industrii si servicii.

4. 1. modificarea §i completarea regimului 

insolvenfei pentru institufiile de credit §i firmele 

de investi^ii;
5. 2. reglementarea unor masuri privind cadrul 

general aplicabil bancilor nafionale de 

dezvoltare din Romania;
6. 3. modificarea §\ completarea Ordonanfei de 

urgent a Guvemului nr. 64/2007 privind 

datoria publica, aprobata cu modificari §i 

completari prin Legea nr. 109/2008, cu
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modificarile completarile ulterioare;

4. modificarea §i completarea Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 

cu modificarile §i completarile ulterioare;

7.

5. modificarea ^i completarea OrdonanJ;ei de 

urgenja a 77/2014 privind procedurile 

nafionale m domeniul ajutorului de stat, 

modificarea §i completarea Legii concurenfei 

nr. 21/1996, aprobata completari prin Legea 

nr. 20/2015, cu modificarile §i completarile 

ulterioare;

8.

9. 6. modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile ^i 

completarile ulterioare;
10.

7. abrogarea Ordonanl;ei Guvemului nr. 23/2017 

privind plata defelcata a TVA, aprobata cu 

modificari §i completari prin Legea nr. 275/2017;



11. 8. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

12. 9. modificarea completarea Ordonan^ei 

Guveraului nr. 41/1994 privind autorizarea pla^i 

cotiza^ilor la organiza^ile intemafionale 

interguvemamentale la care Romania este parte, 

aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile 

§i completarile ulterioare, precum §i aprobarea 

aderarii §i plafii unor cotizafii la organisme 

interna^ionale;

10. modificarea §i completarea Ordonanl;ei de 

urgen^a a Guvernului nr.114/2018 privind 

instituirea unor masuri m domeniul investi^iilor 

publice §i a unor masuri fiscal-bugetare, 

modificarea §i completarea unor acte normative 

5i prorogarea unor termene, cu modificarile §i 

completarile ulterioare;

13.

14. 11. modificarea §i completarea Ordonanfei
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Guveraului nr. 22I2QQ7 privind organizarea §i 

funcjionarea Comisiei Na^onale de Prognoza, 

republicata.

15.

VII. CULTURA:16.

1. modificarea §i completarea unor acte 

normative m vederea protejarii punerii in 

valoare a patrimoniului cultural mobil, 

arheologic §i a monumentelor istorice;

17.

2. modificarea unor acte normative m scopul 

asigurarii bunei funcfionari a institujiilor 

publice de cultura.

18.

La art. I pet. VII, dupa pozi^ia 2, se 

introduce o noua pozi^ie, poz. 3, cu 

urmatorul cuprins:

Amendament respins de Comisia 

juridica ca urmare a adoptarii, cu 

majoritate de voturi, unui raport de 

respingere a proiectului de lege.

19.

modificarea §i completarea„3.
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OrdonanJ:ei de urgenj:a a Guvernului 

nr. 42/2019 privind stabilirea unor 

masuri financiare pentru susj:inerea 

desfa^urarii Programului cultural 

national "Timisoara - Capitala 

Europeana a Culturii in anul 2021"

Amendament admis cu unanimitate 

de voturi de catre Comisia pentru 

cultura si media.

20.
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