
   
L E G E   

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 

 

   Parlamentul României adoptă prezenta 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 2016, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua  
sesiune ordinară a anului 2016, 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 2016; 
2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016; 
3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor 

acte normative; 
4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență 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 și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;   

5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, și pentru modificarea și completarea  
Ordonanței de urgență Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea             
nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 10/2015; 

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

8. reglementări privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de 
bază; 

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

10. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 
privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare; 

11. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2014 

privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 
economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare, aprobată prin Legea nr. 45/2015; 

12. reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 
imobile; 



 2 

13. măsuri referitoare la îmbunătățirea legislației de concurență în trei sectoare 
cheie ale economiei românești: sectorul construcțiilor (materiale de construcții 
și proiectarea pe baze concurențiale a licitațiilor aferente lucrărilor de 
construcții civile), sectorul transporturi de mărfuri (terestru și naval) și sectorul 
procesării agro - alimentare; 

14. măsuri privind autorizarea și plata obligațiilor financiare la organisme și 
organizații internaționale la care România este parte. 
 
 

II. DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ: 
1. modificarea şi completarea Ordonanței 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 și completările ulterioare; 

2. reglementări privind serviciile publice de transport călători; 
3. modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
4. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri 

pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

5. modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în 
România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

6. stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

7. măsuri referitoare la eficientizarea activității unor structuri ale administrației 
publice centrale și întreprinderi publice cu capital de stat, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 

8. modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea 
Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
III. AFACERI INTERNE: 

1. modificarea Anexei la Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea 
unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de 
Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu 
modificările ulterioare; 

2. modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor . 
 

IV. JUSTIȚIE: 
- reglementări privind statutul personalului de probațiune . 

 
V. CULTURĂ: 

1. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

2. modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

  
VI. FONDURI EUROPENE: 

- modificarea și completarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
105/2016; 
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VII. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ: 
1. organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine 

animală; 
2. modificarea și completarea unor acte normative în domeniul agriculturii și 

dezvoltării rurale. 
 

VIII. SĂNĂTATE: 
1. modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu 
modificările și completările ulterioare; 

2. modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

3. modificarea și completarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plătii 
TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate in cadrul Programului privind 
reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de 
control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la 
medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi 
abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 
2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal. 
 

IX. COMUNICAȚII ȘI SOCIETATE INFORMAȚIONALĂ: 
1. stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privind achizițiile 

publice;  
2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 

privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea         
nr. 187/2013; 

3. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor; 
4. stabilirea unor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaționale a 

Telecomunicațiilor, precum și pentru semnarea acordurilor tehnice de 
coordonare a utilizării frecvențelor radio în zonele de frontieră; 

5. măsuri pentru simplificarea procesului de  autorizare a rețelelor de comunicații 
electronice și pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructuri și 
rețele de comunicații electronice, finanțate din fonduri nerambursabile . 
 

X. TRANSPORTURI: 
- înființarea  Agenției de Reformă Feroviară – ARF. 

 
XI. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT: 

1. măsuri privind eficientizarea activității Regiei Autonome ”Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" prin creșterea de venituri; 

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri 
mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome 
”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare;  

3. reglementări privind plata unor investiții și a unor modernizări finalizate și 
achiziționate din fondurile proprii ale regiei, precum și ale unor bunuri mobile 
aflate în proprietatea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat", aferente unor imobile transmise în domeniul public al statului și în 
administrarea unor instituții publice; 
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4. modificarea și completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. 
 

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 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor 
ordonanţei. 
 
 


