
EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Constitulia Romaniei, republicata, 
Parlamentul Romaniei poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvemului pentru a 

emite ordonan^e in domenii care nu fac obiectul legilor organice.
A

In practica parlamentara, legile de abilitare au fost adoptate, de regula, inainte de 

incheierea sesiunilor parlamentare ordinare, Guvemul fiind imputemicit sa emita 

ordonanle pe durata vacanlei parlamentare, in domenii limitativ prevazute de actul 
normativ, domenii care nu fac obiectul legilor organice stabilite de art. 73, alin. (3) din 

Constitulie sau in alte domenii pentru care in Constitulie se prevede adoptarea de legi 
organice.

Potrivit art. 115 alin. (2) din Constitulie, legea de abilitare va stabili, in mod 

obligatoriu, domeniul §i data pana la care se pot emite ordonan^e.
Mentionam ca potrivit jurisprudentei Cur^ii Constitulionale’, dispozi^iile 

art. 115 alin. (l)din Constitulie nu impun o limita anume intinderii delegarii, fiind de 

resortul exclusiv al puterii legiuitoare de a aprecia care sunt materiile ce urmeaza a fi 
reglementate prin ordonan^e. De asemenea, tinand seama de faptul ca, potrivit art. 
115 alin. (3) din Constitulie, ordonanlele se supun aprobarii Parlamentului prin lege 

intr-un termen stabilit prin insu§i conlinutul legii de abilitare, libera apreciere a 

Parlamentului cu privire la obiectul legii de abilitare este tocmai expresia oferirii 
posibilita^ii pentru executiv de a emite reglementari prin ordonan^e pe timpul vacan^ei 
parlamentare. Totodata, asa cum a statuat Curtea Constitutionala, dispozitiile 

115 alin. (1) §i (2) din Constitulie se refera, in general, la domeniile in care Guvemul 
este abilitat sa emita ordonanle, respectiv circumscrierea acestor domenii in afara 

obiectului de reglementare al legilor organice, iar nu la dispozilii exprese ale unor acte 

normative sau la masuri legislative individualizate. Pe cale de consecinla, este evident 
ca un domeniu de reglementare nu poate avea aceea§i precizie sau claritate cu o 

dispozilie expresa, domeniul de reglementare fiind reprezentat de sfera relafiilor sociale 

care sunt vizate de reglementare, in vreme ce masurile legislative delegate constituie 

solufia normativa concreta cuprinsa in dispozifiile actului normativ §i sub incidenfa 

careia se afla relafiile sociale pe care le vizeaza. A§a fiind, legea de abilitare prezinta un 

grad suficient de general itate care sa permita Guvemului sa determine, sa 

individualizeze §i sa reglementeze masurile ce vor face obiectul ordonanfelor pe care la 

emite.

art.

A

Intrucat, potrivit art. 66 alin. (1) din Constitufie, cea de-a doua sesiune 

parlamentara ordinara a anului 2019 se incheie la sfar§itul lunii decembrie^^^e^bfa 
elaborat alaturatul proiect de lege prin care, la propunerea minister^^^^^^m^
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interesate, se solicita Parlamentului abilitarea pentru legiferare prin ordonan^e simple, 
pe perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a legii §i pana la reluarea lucrarilor 

Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2020.

Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile in care Guvemul va putea emite 

ordonan^e pe perioada vacan^ei parlamentare din luna ianuarie 2020, si anume:
I. FINANTE PUBLICE»
II. ECONOMIE, ENERGIE §I MEDIU DE AFACERI
III. LUCRArI PUBLICE, DEZVOLTARE SI ADMINISTRATIE
IV. AFACERI INTERNE
V. TRANSPORTURI, INFRASTRUCTURA §I COMUNICATII
VI. sAnAtate
VII. CULTURA
VIII. FONDURI EUROPENE
IX. Prorogarea sau modificarea unor termene prev^ute in acte normative cu 

putere de lege

A

In coiiformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Constitu^ie, in proiectul de 

lege se prevede ca ordonanlele emise de Guvem vor fi supuse spre aprobare 

Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului 
in prima sesiune ordinara a anului 2020. Nerespectarea termenului atrage incetarea 

efectelor ordonan^ei.

Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind abilitarea 

Guvemului de a emite ordonan^e pentru care, avand in vedere perioada pentru care se 

doreste abilitarea, se va solicita Parlamentului adoptarea acestuia cu procedura de 

urgen^a prevazuta de art. 76 alin. (3) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

Potrivit art. 75 alin. (1) teza fmala din Constitu^ie, proiectul de Lege privind 

abilitarea Guvemului de a emite ordonanie va fi supus spre dezbatere §i adoptare 

Senatului, ca prima Camera sesizata, rolul decizional aparfinand Camerei Deputafilor.

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de catre Consiliul Legislativ, prin 

avizul nr. 973/2019.
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Fa^a 'de cele prezentate, a fdst elaborat proiectul de Lege’ privind abilitarea■. 
Guvemului de a emite ordonante, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare, cu 
procedura de urgen^a prevazuta la art. 76 alin. (3) din Constituiia Ronianiei, 
republicata.
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