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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonante pentru prelungirea termenului 

prevazut la art.X alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi 

termene, privind unele masuri pentru Unalizarea activitatilor cuprinse 

in contractele incheiate in cadrul Acordului de imprumut dintre Romania 

si Banca International^ pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru 

finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 

Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 

cu modificarile si completarile ulterioare

Analizand proiectul de Ordonanta pentru prelungirea 

termenului prevazut la art.X alin.(2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 

finalizarea activitatilor cuprinse in contractele incheiate in cadrul 

Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala 

pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului 

privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 

ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si 

completarile ulterioare, transmis de Secretariatul General al 
Guvernului cu adresa nr.21 din 27.01.2020 si inregistrat la Consiliul 

Legislativ cu nr.D40/27.01.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV
In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fimctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil proiectul de ordonanta, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Proiectul de ordonanta are ca obiect prelungirea termenului 

prevazut la art.X alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi



termene, privind unele masuri pentm flnalizarea activitatilor cuprinse 

in contractele incheiate in cadrul Acordului de imprumut dintre 

Romania si Banca Internationala pentm Reconstructie si Dezvoltare 

pentm fmantarea Proieetului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bueuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 

nr.205/2006, precum si pentm modificarea si completarea unor acte 

normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr.l 11/2017, cu modificarile ulterioare.
2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunfa asupra oportunitatii solu^iilor legislative 

preconizate.
3. Proiectul are ca temei dispozitiile art.l pct.IX din Legea 

nr.262/2019 privind abilitarea Guvemului de a emite ordonante, 
potrivit camia Guvemul este abilitat sa emita ordonante in domenii 

care nu fac obiectul legilor organice, privind „Prorogarea sau 

modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de 

lege”. Pentru corelare cu dispozitiile Legii nr.262/2019, in sensul 

utilizarii aceleiasi terminologii, la titlu, expresia „pentru prelungirea 

termenului” trebuie inlocuita cu sintagma „pentru prorogarea 

termenului”, iar la articolul unic, expresia „se prelungeste cu trei ani” 

trebuie inlocuita cu formularea „se proroga cu 3 ani”.
4. Pentru respectarea normelor de tehnica legislative, din fmalul 

titlului trebuie eliminate sintagma „cu modificerile si completerile 

ulterioare”.
5. La articolul unic, randul 5, din considerente de redactare, 

cuvantul „prevezute” trebuie redat sub forma „prevazut”.
Totodate, pentru corectitudinea informatiei, expresia „cu 

modificerile si completerile ulterioare”, din fmalul textului, se va 

inlocui cu sintagma „aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr.l 11/2017, cu modificarile ulterioare”.

dr.

Bucure§ti
Nr.44/27.01.2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...
M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016

Ordonanlct de urgenlS pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele 
- masuri pentru finalizarea activitStilor cuprinse m contractele fncheiate m cadrul Acordului de 

fmprumut dintre Romania §i Banca Internationals pentru Reconstructie §i Dezvoltare pentru 
finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucure§ti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative 

aprobata cu modificari §i completari prin L. nr. 111/2017 \J

f O.U.G. nr. 98/2016

M. Of. nr. 399/26 mai 2017

1 modificari prin L. nr. 111/2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfS a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele mSsuri pentru finalizarea 
activitatilor cuprinse tn contractele incheiate in cadrul 
Acordului de imprumut dintre Romania §i Banca Internafionaia 
pentru Reconstructie |i Dezvoltare pentru finantarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucure§ti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.
205/2006, precum §1 pentru modificarea §i completarea unor

M. Of. nr. 399/26 mai 2017 modifica art. I pet. 2 fi 3 fi art. XVIII pet. 2; 
introduee pet. 2_I, pet. 3_I-3_7 §i pet. 5 la 
art. I. pet. 3-6 la art. XVIII fi art. XIX; 
abroga art. Ill- VI

2 aprobata cu 
modificari §i 
completari prin

L. nr. 111/2017 M. Of. nr. 399/26 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentS a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele mSsuri pentru finalizarea 
activitatilor cuprinse In contractele Incheiate In cadrul 
Acordului de Imprumut dintre RomSnia ?! Banca Internationals 
pentru Reconstructie $i Dezvoltare pentru finantarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucure$tl la 27 Ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.
205/2006, precum $i pentru modificarea §i completarea unor

3 modificari prin M. Of. nr. 705/31 aug. 2017
Ordonanta pentru reglementarea unor mSsuri fiscal-bugetare 
$i modificarea §i prorogarea unor termene

aprobata prin L. nr. 110/2018 M. Of. nr. 422/17 mai 2018

O.G. nr. 20/2017 abroga art. XVI p XVII

4 modificari prin L. nr. 110/2018 M. Of. nr. 422/17 mai 2018
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2017 
pentru reglementarea unor mSsuri fiscal-bugetare |i 
modificarea §i prorogarea unor termene

aprobd O.G. nr. 20/2017
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

r- M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019L. nr. 262/2019
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanle

1 promulgate prin D. nr. 1331/2019 M. Of. nr. 1053/30 dec. 2019
Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonante
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