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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

 

 
         București, 19.06.2018 

                                                  Nr.4c-3/278/2018 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 

abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară 

şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României,   transmis cu adresa nr. P.L.x. 

359 din 04 iunie 2018. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 

 

simona.tarzioru
comisii
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Camera Deputaţilor 
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 București, 19.06.2018 

                                                  Nr.4c-3/278/2018 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra Propunerii legislative pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe 
teritoriul României 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea 

legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea 

orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României, transmis cu adresa 

nr.P.L.x. 359 din 04 iunie 2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/278 din 05  iunie 

2018. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.293/03.04.2018, avizează negativ 

propunerea legislativă.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge propunerea 

legislativă în şedinţa din 29 mai 2018. 

 Guvernul, prin punctul de vedere nr.795/27.04.2018, nu susţine adoptarea 

acestei propuneri legislative. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/1997, vizându-se stabilirea orei oficiale a României ca fiind 

+2UTC pe tot parcursul anului. 

 Comisia pentru industrii şi servicii a examinat propunerea în şedinţa din 19 

iunie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 20 

membri ai comisiei. 
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 La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi doamna Domnica 

Chiriţă-consilier superior în cadrul Ministerului Transporturilor şi domnul 

Iacobescu Fănel-director general în cadrul Biroului Român de Metrologie Legală. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor  respingerea propunerii legislative din următorul 

considerent: Ordonanţa Guvernului nr.20/1997 a transpus în ordinea juridică 

internă prevederile directivei 2000/84/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 ianuarie 2001. Această Directivă produce efecte la nivelul 

Uniunii. Având în vedere calitatea de stat membru UE a României şi 

obligativitatea conformării sau aplicării în legislaţia naţională a legislaţiei UE, 

abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 este de natură a aduce atingere 

obligaţiilor asumate de România prin aderarea la UE. 

   

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 

 
                              PREȘEDINTE,                                SECRETAR, 
 
                               Iulian Iancu                                   Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


