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Către, 

 
                               BIROUL PERMANENT  
                                                AL  
                            CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe , trimis Comisiei juridice, de disciplină și imuni tăți 

pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență , cu adresa nr.PL-x 265/2021 din 14 

iunie 2021, înregistrat cu nr.4c-13/498 din 15 iunie 2019. 

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Alexandru Badea 

 

 

florica.manole
Conf cu originalul



 2 

                                                                      
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
Bucureşti, 29 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. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, 

conform adresei cu nr.368 din 25 mai 2021.                                                                                      
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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. 

 

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 
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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 Dezvol tării 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 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. 

După adoptarea proiectului de lege de Camera Deputaților, la data de 23 iunie 2021 

potrivit art.1141 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților , cu modificările și 
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completările ulterioare, s-a decis transmiterea acestei legi Senatului, pentru ca acesta să 

dezbată și să se pronunțe, în procedură de urgență, asupra textelor nou introduse și 

adoptate de plenul Camerei Deputaților. 

In sedinta din data de 24 iunie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunități și validări au analizat forma adoptata de Senat, completarile aduse 

prin forma adoptata de Camera Deputatilor, precum si prevederile Regulamentului 

Senatului incidente. In consecintă, Comisia juridica, de numiri, disciplină, imunităti și 

validări a hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, adoptarea unui raport de 

admitere, fara amendamente, și a supus spre dezbatere și adoptare, Plenului Senatului, 

raportul de admitere, fara amendamente, impreuna cu legea in forma adoptata de 

Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala. 

Comisia juridică, de dsiciplină și imunități a Camerei D eputaților a dezbătut 

proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 29 iunie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deputaţii au fost prezenţi conform 

listei de prezenţă. 

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, adoptarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite 

ordonanţe în forma adoptată de Senat. 

 

 

 

         PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 

                Mihai-Alexandru Badea                      Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 

 

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

