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I. Educaţie 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări 

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei de 
Credite pentru Studenţii din Instituţiile de 
Învăţământ Superior de Stat şi Particular 
Acreditate 

MECI Ianuarie 
2009 

- înfiinţarea Agenţiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea MECI ; 
- atribuţiile Agenţiei; 
- modul de constituire a conducerii Agenţiei; 
- modul de finanţare al Agenţiei ( din venituri proprii şi alocaţii de la buget); 
- numărul max. de posturi (30).  

2. Proiect de Lege privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului 
 

MECI 
MS 

Martie 
2009 

- reglementează  modalitatea sistemului de organizare şi finanţare a rezidenţiatului şi introduce stagiatura. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MECI 
MS 

 

Martie 
2009 

- între categoriile de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, vor fi incluşi şi 
studenţii doctoranzi beneficiari ai burselor de studii, finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau de la 
bugetul de stat, dacă nu realizează venituri din muncă (completarea art. 213, alin. (1) prin introducerea, 
după litera a), a literei a1) cu următorul conţinut: ”fac excepţie de la prevederile lit. a, respectiv pot depăşi 
vârsta de 26 de ani, studenţii doctoranzi beneficiari ai burselor de studii, finanţate din fonduri 
nerambursabile şi/sau de la bugetul de stat, dacă nu realizează venituri din muncă”.); 
- această modificare este necesară pentru a asigura implementarea adecvată a proiectelor de ”burse 
doctorale” finanţate din Fondul Social European. 

4. Proiect de Lege privind învăţământul  MECI Aprilie 
2009 

- conţinutul Curriculumului bazat pe competenţe; 
- un sistem de evaluare şcolară; 
- prevederi corelate şi adoptate procesului de descentralizare a învăţământului preuniversitar; 
- conţinutul şi organizarea învăţământului superior (principii, structuri organizatorice, cicluri şi programe 
de studii, organizare, autonomie universitară, asumarea responsabilităţii); 
- conducerea învăţământului superior  (conducerea sistemului, instituţiilor şi componentelor acestora); 
- calitatea învăţământului superior (evaluarea la nivel de sistem, instituţie, componentă, program de studiu, 
autorizarea şi acreditarea, raporturile interinstituţionale); 
- finanţarea învăţământului superior (surse, alocare şi distribuţie, managementul fondurilor la nivelul 
instituţiei de învăţământ superior). 
 

5. Proiect de Lege privind aprobarea  Statutului 
personalului didactic 

MECI Aprilie 
2009 

- cadrul juridic general al raporturilor de muncă şi de serviciu pentru personalul didactic din sistemul de 
educaţie; 
- managementul funcţiei didactice; 
- dezvoltarea carierei ştiinţifice, didactice şi manageriale a personalului didactic. 
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II. Sănătate 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare 

MECI 
MS 

 

Martie 
2009 

- între categoriile de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, vor fi incluşi şi 
studenţii doctoranzi beneficiari ai burselor de studii, finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau de la 
bugetul de stat, dacă nu realizează venituri din muncă (completarea art. 213, alin. (1) prin introducerea, 
după litera a), a literei a1) cu următorul conţinut: ”fac excepţie de la prevederile lit. a, respectiv pot 
depăşi vârsta de 26 de ani, studenţii doctoranzi beneficiari ai burselor de studii, finanţate din fonduri 
nerambursabile şi/sau de la bugetul de stat, dacă nu realizează venituri din muncă”.);  
- această modificare este necesară pentru a asigura implementarea adecvată a proiectelor de ”burse 
doctorale” finanţate din Fondul Social European. 

2. Proiect de Lege privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului 
 

MS 
MECI 

Martie 
2009 

- reglementează  modalitatea sistemului de organizare şi finanţare a rezidenţiatului şi introduce 
stagiatura. 

3. Proiect de Lege privind Legea sănătăţii publice MS Mai  
2009 

- lege cadru care prevede reglementări în domeniul sănătăţii publice, inspecţiei sanitare. 

4. Proiect de Lege privind pregătirea post-
universitară,  inclusiv introducerea stagiaturii 
timp de 2 ani 

MS Iunie  
2009 

- reglementează forma de organizare a pregătirii post universitare înainte de  efectuarea  pregătirii prin 
rezidenţiat. 

5. Proiect de Lege privind trecerea spitalelor şi a 
unor componente administrative în subordinea 
autorităţilor locale 

MS Iunie 
2009 

- reglementează cadrul legal privind descentralizarea sistemului de sănătate în cadrul programului de 
reforma. 

6. Proiect de Lege privind profesiile în domeniul 
medical 

MS Septembrie 
2009 

- reglementează organizarea şi funcţionarea profesiilor în domeniul medical. 

7. Proiect de Lege privind atragerea şi stimularea 
financiară a personalului medical din mediul rural 
şi din zone defavorizate 

MS Septembrie 
2009 

- reglementează cadrul legal de acordare de stimulente financiare pentru medicii care îşi desfăşoară 
activitatea în zona rurală: prima de instalare, spor pentru condiţii de izolare, etc. 

8. Proiect de Lege privind malpraxisul MS 
 

Septembrie 
2009 

- reglementează cadrul legal referitor la  răspunderea profesională medicală având în vedere că aceasta 
poate exista singular sau concomitent sub mai multe forme: 
a) răspunderea juridică – penală sau/şi civilă; 
b) răspunderea disciplinară; 
c) răspunderea administrativă. 

9. Proiect de Lege privind finanţarea asistenţei 
medicale primare prin acordarea de  finanţare de 
la Banca Mondiala  

MS Septembrie 
2009 

- reglementează cadrul legal de finanţare şi  organizare în vederea  funcţionării a asistenţei medicale 
primare prin acordare de fonduri de la Banca Mondiala. 

10. Proiect de Lege privind leasingul în sistemul 
public medical 

MS Septembrie 
2009 

- reglementează cadrul legal care să dea posibilitatea achiziţionării în sistem de leasing a echipamentelor 
şi aparaturii medicale de înalta  performanţă. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

11. Proiect de Lege privind asigurările 
complementare de sănătate 

MS Septembrie 
2009 

- reglementează cadrul legal prin care să fie prevăzută posibilitatea unei alternative la sistemul de 
asigurări sociale de sănătate peste serviciile incluse în pachetele minime obligatorii sau servicii minime 
finanţate din FNASS. 
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III. Piaţa muncii 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind administrarea de către 
Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" a unei suprafeţe din fondul 
forestier  

SGG Ianuarie 
2009 

- reglementarea situaţiei juridice şi a administrării fondului forestier din Complexul Scroviştea.  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.202/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă 

MMFPS Aprilie 
 2009 

- reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Coreea în domeniul 
securităţii sociale, semnat la Seul, la 11 
septembrie 2008 

MMFPS Aprilie  
2009 

- Acordul stabileşte regulile de coordonare în domeniul pensiilor pentru lucrătorii din cele două state. 

4. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de 
muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate 
în muncă  legate de construirea unui nou pod mixt 
(rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, 
peste fluviul Dunărea, la Calafat Vidin, semnat la 
25 iulie 2008 

MMFPS Aprilie  
2009 

- Acordul stabileşte legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în 
muncă  legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste 
fluviul Dunărea, la Calafat Vidin. 

5. Proiect de Lege privind  formarea profesională 
continuă 

MMFPS Mai 
 2009 

- redefinirea unor concepte specifice formării profesionale în concordanţă cu dezvoltările europene în 
domeniu; 
- clarificarea rolurilor instituţionale în domeniul formării profesionale continue; 
- reorganizarea activităţii de autorizare a furnizorilor de formare profesională la nivelul municipiului 
Bucureşti prin înfiinţarea câte unei comisii de autorizare la nivelul fiecărui sector; 
- modificarea structurii comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională; 
- modificarea modului de retribuire a membrilor comisiilor de autorizare, secretariatelor tehnice şi a 
specialiştilor folosiţi în procesul de acreditare; 
- modificarea nivelului taxei de acreditare de la două salarii de bază minime brute pe ţară garantat în 
plată la două salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 
anul în curs; 
- crearea premizelor necesare implementării unui sistem de asigurare a calităţii la nivel de sistem şi de 
furnizor corelat cu Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii (CCAC) pentru Educaţie şi Formare 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

Profesională; 
- crearea premiselor necesare realizării cadrului Naţional al Calificărilor corelat cu Cadrul European al 
Calificărilor. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor 

MMFPS Mai 
2009 

- înfiinţarea comitetelor sectoriale ca  structuri de dialog social, de utilitate publica, organizate la nivelul 
ramurilor de activitate, cu  personalitate juridică şi ordonatori principali de credite; 
- structura comitetelor sectoriale; 
- stabilirea atribuţiilor comitetelor sectoriale; 
- participă la elaborarea strategiei naţionale în domeniul formării profesionale, la dezvoltarea cadrului 
normativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competenţelor; 
- susţin promovarea sistemului de formare profesională şi evaluare pe bază de competenţe; 
- participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea ANC, a calificărilor relevante pentru fiecare 
domeniu; 
- validează calificările şi standardele de pregătire profesională asociate calificărilor; 
- recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale, pentru definirea 
competenţelor şi calificărilor şi pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, precum şi pentru evaluarea 
şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia; 
- participă la încheierea acordurilor sociale sectoriale pentru stabilirea direcţiilor comune de acţiune şi a 
obiectivelor parteneriatelor sociale sectoriale; 
- oferă consultanţă şi/sau asistenţă economică partenerilor sociali.  

7. Proiect de Lege privind sistemul unitar de 
salarizare a personalului contractual bugetar 

 

MMFPS 
MFP 
MAI 

ANFP 
 

Mai 
2009 

- Legea va reglementa salarizarea tuturor categoriilor de personal plătite din fonduri publice, aşa cum 
sunt definite în Legea privind finanţele publice, având un caracter unitar; 
- armonizarea sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice se va realiza ţinând cont 
de importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea 
activităţii. Creşterile salariale necesare realizării acestui obiectiv vor avea în vedere indicatorii 
macroeconomici şi evoluţia indicatorilor sociali; 
- salariul de bază va deveni principalul element al câştigului salarial şi se va realiza prin includerea în 
salariul de bază a unor sporuri care au un caracter general; 
- va fi creată o nouă ierarhie a salariilor de bază, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul 
aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, astfel încât nici o 
persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor 
reglementări. 

8. Proiect de Lege privind sistemul unitar de 
salarizare a funcţionarilor publici 

MAI 
MMFPS 

 

Mai 
2009 

- sunt instituite reguli, principii şi dispoziţii generale privind modalitatea de stabilire a salariilor 
funcţionarilor publici. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă 

MMFPS Decembrie 
2009 

- modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării direcţiilor de 
acţiune stabilite în scopul îndeplinirii obiectivelor de guvernare cu privire la piaţa muncii, reglementate 
prin Programul de Guvernare 2009-2012. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea  
Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de 
muncă, republicată 

MMFPS Decembrie 
2009 

- prin consultarea partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional se urmăreşte reglementarea în termeni 
moderni a negocierii colective, a conceptelor de reprezentativitate a partenerilor, a procedurilor de încheiere 
şi derulare a contractelor colective de muncă, avându-se în vedere inclusiv situaţia angajatorilor din sectorul 
neconcurenţial (bugetar). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea  
Legii nr.168/1999 privind soluţionarea 
conflictelor de muncă  

MMFPS Decembrie 
2009 

- prin consultarea partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional, pentru eliminarea prevederilor 
caduce şi eficientizarea soluţionării conflictelor colective de muncă, în acord cu prevederile şi normele 
internaţionale. 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea  
Legii sindicatelor nr.54/2003  

MMFPS Decembrie 
2009 

- prin consultarea partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional se urmăreşte compatibilizarea 
funcţionării organizaţiilor sindicale, atât cu modificările vieţii economice şi sociale din România, cât şi cu 
prevederile şi normele internaţionale. 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii patronatelor nr.356/2001 

MMFPS Decembrie 
2009 

- prin consultarea partenerilor sociali reprezentativi la nivel naţional se urmăreşte consolidarea şi 
coagularea mişcării patronale, în vederea echilibrării raporturilor acesteia faţă de sindicate. 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.108/1999 privind înfiinţarea şi 
organizarea Inspecţiei Muncii, republicată 

MMFPS Martie 
 2010 

- introducerea unor sancţiuni pentru situaţiile în care angajatorii nu duc la îndeplinire măsurile dispuse de 
către inspectorii de muncă în timpul controalelor; 
- introducerea unui sistem propriu de selectare, formare şi evaluare profesională a inspectorului de 
muncă; 
- introducerea unui sistem adecvat de protecţie a inspectorului de muncă; 
- modificarea unor prevederi legale ca o necesitate rezultată din aplicarea acestora în vederea 
îmbunătăţirii activităţii de control a inspectorilor de muncă. 

15. Proiect de Lege privind migraţia forţei de muncă MMFPS Aprilie 
 2010 

- dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniul mobilităţii forţei de muncă. 
   Se vor avea în vedere următoarele: 
• flexibilizarea acordării autorizaţiilor de muncă; 
• responsabilizarea angajatorilor care folosesc forţă de muncă străină; 
• asigurarea cadrului legislativ privind detaşarea lucrătorilor din spaţiul extracomunitar; 
• îmbunătăţirea cadrului legislativ privind funcţionarea agenţiilor de mediere a forţei de muncă în 

străinătate; 
• transpunerea celor 3 propuneri de directive care sunt prioritare pe agenda de lucru a Comisiei 

Europene, respectiv: 
 propunere de Directivă privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru 

resortisanţii din ţările terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor 
membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţarile terţe cu şedere legală pe 
teritoriul unui stat membru; 

 propunere de Directivă a Consiliului privind condiţiile de intrare şi şedere a resortisanţilor din 
ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificată; 

 propunere pentru o Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind admisia 
temporară a lucrătorilor sezonieri. 

 



 9 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 

MMFPS Iunie 
 2010 

- introducerea unor sancţiuni contravenţionale noi pentru încălcarea unor obligaţii prevăzute de lege; 
- crearea unei baze legale în vederea adoptării ulterioare a unor acte normative subsecvente; 
- modificarea unor prevederi legale ca o necesitate rezultată din aplicarea acestora în vederea 
îmbunătăţirii activităţii de control a inspectorilor de muncă. 
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IV. Asigurări sociale 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind pensiile unor responsabili 
ai regimului comunist implicaţi în acte de 
represiune  pe motive politice 

CPM 
IICCR 

Februarie 
2009 

- stabilirea cuantumului pensiilor ofiţerilor, subofiţerilor şi angajaţilor civili ai Securităţii, Ministerului 
de Interne şi Direcţiei Generale a Penitenciarelor condamnaţi definitiv pentru abuzuri comise în perioada 
1945-1989 împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unor persoane la nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale  

MMFPS Decembrie 
2009 

- eliminarea inechităţilor şi anomaliilor care mai există în sistemul public de pensii, precum şi a 
discriminărilor conţinute pentru conformitatea cu prevederile Directivei Consiliului 79/7 CEE privind 
aplicarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii 
sociale. 

3. Proiect de lege privind Fondul de garantare a 
pensiilor private 

MMFPS Decembrie 
2010 

- reglementarea prin lege specială a modului de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a 
Fondului de garantare a pensiilor private, precum şi nivelul şi periodicitatea plăţii contribuţiei la acest. 

4. Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de plată a pensiilor 
obligatorii  administrate privat, precum şi a 
pensiilor facultative 

MMFPS Decembrie 
2010 

- reglementarea stabilirii  principiilor elaborării, organizării şi funcţionării unui sistem pentru plata 
pensiilor pentru pilonii II şi III de pensii administrate privat, precum şi  reglementarea şi supravegherea 
funcţionării plăţilor pensiilor private. 
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V. Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse 
 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 
sexuale şi a abuzurilor sexuale 

MMFPS 
ANPDC 
MJLC 

 

Martie 
 2009 

- proiectul de Lege ratifică Convenţia pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a 
abuzurilor sexuale, adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 11 iulie 2007 în cadrul celei de-a 1002-a 
reuniune a Delegaţiilor Miniştrilor şi semnată de România la 25 octombrie 2007, la Lanzarote, Spania cu 
prilejul întâlnirii miniştrilor de justiţie din statele membre UE. 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie 

MMFPS Aprilie 
 2009 

- reorganizarea ANPF şi descentralizarea instituţiilor aflate în subordine precum şi a atribuţiilor de 
monitorizare la nivel teritorial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 
- introducerea măsurilor de protecţie şi siguranţă care se pot lua în cazul comiterii actelor de violenţă în 
familie: ordinul de restricţie, ordinul de protecţie şi ordinul de interdicţie; 
- dezvoltarea unui sistem unitar de servicii specializate pentru victimele violenţei în familie, dar şi a 
agresorilor familiali; 
- informarea asupra drepturilor de care beneficiază victimele violenţei în familie; 
- crearea unui sistem unitar de înregistrare, raportare şi management ale cazurilor de violenţă în familie 
şi implementarea acestuia la nivel naţional în colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, precum 
şi cu furnizorii de servicii sociale în domeniu; 
- instrument necesar pentru realizarea statisticii, studiilor şi cercetărilor, precum şi fundamentării 
politicilor publice în domeniu. 

3. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MMFPS Aprilie 
 2009 

- clarificarea definiţiilor şi conceptelor utilizate; 
- facilitarea acordării dreptului; 
- situaţii speciale (sarcini multiple, perioade diferite de contribuţie). 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

MMFPS 
ANPH 

Aprilie 
 2009 

- se ratifică Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,  adoptată la New York de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006 şi semnată de România, la 26 
septembrie 2007; 
- se desemnează ANPH în calitate de autoritate centrală de coordonare privind implementarea 
Convenţiei. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

5. Proiect de Lege privind înfiinţarea 
Observatorului Social  

MMFPS Iunie 
2009 

- organizarea Observatorului Social ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 
- rolurile principale îndeplinite de Observatorul Social; 
- principiile care stau la baza desfăşurării activităţilor Observatorului Social; 
- atribuţiile şi limitele de competenţă ale Observatorului Social; 
- structura de conducere a Observatorului Social şi atribuţiile; 
- modul de finanţare a activităţii Observatorului Social. 

6. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de educaţie şi îngrijire a 
copiilor pe timpul zilei 

MMFPS 
ANPDC 

Iulie 
2009 

 

- reglementează servicii de sprijin pentru părinţi în vederea asigurării îngrijirii pe timpul zilei a copiilor, 
pentru perioada în care ei lucrează şi care este un obiectiv asumat de România printr-o serie de 
documente programatice importante, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională şi a 
creşterii participării femeilor pe piaţa forţei de muncă. 

7. Proiect de Lege privind serviciile de tip familial MMFPS 
ANPDC 

August 
 2009 

- reglementează serviciile de tip familial acordate copiilor separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii 
lor, respectiv: plasamentul în familia extinsă, la o persoană sau familie din reţeaua socială a copilului, la 
o persoană sau familie de îngrijire şi plasamentul la asistentul maternal; 
- în ceea ce priveşte plasamentul la o persoană sau familie, sunt reglementate : identificarea, recrutarea, 
evaluarea şi selecţia familiilor şi persoanelor care pot primi copii în plasament, stabilirea, punerea în 
aplicare şi monitorizarea punerii în aplicare a măsurii plasamentului, drepturile şi obligaţiile familiilor şi 
persoanelor care primesc copii în plasament, precum şi drepturile copiilor aflaţi în plasament; 
- în ceea ce priveşte  asistenţa maternală, sunt introduse prevederi detaliate şi clare referitoare la 
evaluarea capacităţii unei persoane de a deveni asistent maternal, formarea asistenţilor maternali, 
acordarea şi retragerea atestatului; 
- referitor la contractul de muncă al asistentului maternal, schimbările preconizate sunt menite să elimine 
discrepanţele existente până în prezent în raport cu Codul Muncii. 

8. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 

MMFPS 
ANPH 

Septembrie 
2009 

- stabilirea unui cadru legal unitar care să se alinieze cu legislaţia comunitară în domeniul persoanelor cu 
handicap; 
- modificarea articolelor care dau naştere la interpretări diferite din punct de vedere juridic, conducând 
astfel la aplicarea neunitară a prevederilor legii; 
- adaptarea modificărilor ce vor fi aduce legii, ţinând seama şi de armonizarea cu legislaţia secundară 
modificată şi completată. 

9. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.118/1999 privind înfiinţarea şi administrarea 
Fondului Naţional de Solidaritate, cu modificările 
şi completările ulterioare 

MMFPS Octombrie 
2009 

- prin proiectul de lege se vor reglementa, în principal următoarele: 
• surse suplimentare pentru bugetul de stat prin colectarea taxei de timbru social; 
• asigurarea de resurse financiare pentru finanţarea programelor de asistenţă socială în scopul 

înfiinţării, dezvoltării şi susţinerii serviciilor sociale.  
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

10. Proiect de Lege privind drepturile acordate 
copiilor şi tinerilor care beneficiază de servicii de 
prevenire a separării copilului de părinţii săi sau 
de servicii pentru realizarea protecţiei speciale a 
copilului separat, temporar sau definitiv, de 
părinţii săi 

MMFPS 
ANPDC 

Noiembrie   
2009 

- proiectul de Lege reglementează drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit 
măsura de protecţie specială a plasamentului în servicii de tip rezidenţial sau servicii de tip familial sau 
care beneficiază de servicii de zi. 
Drepturile reglementate sunt : 

• dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale 
igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive ; 

• cheltuieli de locuit ; 
• sume de bani pentru nevoi personale ; 
• indemnizaţie lunară de integrare pe o perioadă de până la 4 luni de zile, alocaţie de hrană. 

11. Proiect de Lege privind protecţia persoanelor 
vârstnice 

 

MMFPS Mai 
 2010 

- proiectul de lege are în vedere stabilirea cadrului de reglementare a drepturilor şi măsurilor de protecţie 
a persoanelor vârstnice în concordanţă cu principiile ONU, respectiv locuire, sănătate, independenţă, 
participare, îngrijire, îngrijire personală, respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei; 
- se are în vedere îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire destinate persoanelor vârstnice dependente prin 
instituirea unui sistem de asigurare a finanţării îngrijirii de lungă durată. 

12. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat 

MMFPS Iunie 
 2010 

- proiectul de lege are în vedere îmbunătăţirea criteriilor şi formelor de acordare a venitului minim 
garantat. 

13. Proiect de Lege privind prestaţiile familiale MMFPS Noiembrie 
2010 

- asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea familiilor tinere, facilitarea 
reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională, raţionalizarea şi eficientizarea diferitelor tipuri de 
asistenţă socială acordate familiilor şi asigurarea unui echilibru socio-economic al familiilor cu copii, 
creşterea calităţii vieţii copilului. 

14. Proiect de Lege privind contractarea serviciilor 
sociale în domeniul protecţiei copilului 

MMFPS 
ANPDC 

Noiembrie 
2010 

- proiectul de lege vizează crearea cadrului normativ necesar contractării serviciilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, către organizaţiile neguvernamentale; 
- proiectul  are ca scop creşterea calităţii serviciilor sociale acordate copiilor şi diversificarea acestora; 
- contractarea serviciilor sociale se va face în baza unor indicatori de performanţă cuprinşi într-un caiet 
de sarcini. 
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VI. Tineret şi sport 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1.  Proiect de Lege privind completarea şi 
modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000 

MTS Mai 
2009 

Modificările vizează două direcţii principale: 
• atragerea unei noi surse de venituri prin introducerea unor noi categorii de taxe şi accize care, 

procentual, să constituie surse de finanţare  pentru activităţile sportive; 
• redirecţionarea veniturilor provenind din încasările realizate din pronosticurile sportive către 

Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru o gestionare mai eficientă şi mai echilibrată a fondurilor. 
2.  Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii voluntariatului nr.  195/2001 
MTS Septembrie 

2009 
- reglementarea unor standarde de activitate a voluntarilor: condiţii decente de cazare, masă, acces la 
facilităţile minime şi recunoaşterea muncii lor la nivelul întregii societăţi, prin Europass. Voluntarilor 
cetăţeni străini care participă la Serviciul European de Voluntariat în cadrul programului comunitar 
«Tineret în Acţiune» le va fi garantată rezidenţa pe durata stagiului de voluntariat. 

3.  Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Naţional de Disciplină 
Sportivă 

MTS Februarie 
2010 

- crearea unui cadrul legal funcţional pentru reglementarea instituţionalizată a etapelor procedurale de 
aplicare a normelor de deontologie sportivă. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de 
informare şi consiliere pentru tineri 

MTS Februarie 
2010 

- introducerea obligaţiei autorităţilor administraţiei publice locale de a pune la dispoziţia centrelor de 
informare şi consiliere pentru tineri spaţii adecvate desfăşurării activităţii, precum şi introducerea de  
sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legii. 

5.  Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii tinerilor nr.350/2006 

MTS Martie 
 2010 

- simplificarea procedurilor de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul 
tineret şi sport, precum şi actualizarea unor prevederi din lege pentru a fi în acord cu modificările 
legislaţiei în vigoare. 

6.  Proiect de Lege privind Legea sportului 

 

MTS Noiembrie 
2010 

- crearea unui nou cadru legislativ în domeniul sportului, armonizat cu reglementările europene din 
materie, cuprinse în Carta Albă a Sportului, document ce urmează a fi adoptat de către Parlamentul 
European. 

 



 15

 
VII. Competitivitate, mediul de afaceri şi IMM-urile 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării 

CPM 
AVAS 
MEc. 

Mai 
2009 

- modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 în vederea armonizării legislaţiei în domeniul privatizării 
societăţilor comerciale, cu prevederile comunitare în materie. 
 
 
 
 
 

2. Proiect de Lege privind activitatea de acreditare a 
organismelor de evaluare a  conformităţii 

MEc. Septembrie  
2009 

- stabilirea de măsuri naţionale pentru implementarea Regulamentului Parlamentului European şi 
Consiliului nr.765/2008 privind stabilirea cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei.  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformităţii 
produselor, republicată, cu modificările ulterioare  

MEc. Septembrie  
2009 

- stabilirea de măsuri naţionale pentru  implementarea Regulamentului  Parlamentului European şi 
Consiliului nr.765/2008 privind stabilirea cerinţelor de acreditare şi supraveghere a pieţei  şi a Deciziei 
Parlamentului European şi Consiliului nr.768/2008 privind un cadru comun pentru comercializarea 
produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002, privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

CPM 
Agenţia de 
Compensa
re pentru 
Achiziţii 

de 
Tehnică 
Specială 

Octombrie 
2009 

- creşterea flexibilităţii activităţilor compensatorii în România si alinierea la practicile similare din tarile 
membre ale Uniunii Europene; 
- stimularea exporturilor de produse cu grad înalt de prelucrare şi facilitarea accesului IMM-urilor pe 
pieţele externe. 

5. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea 
şi funcţionarea cooperaţiei 

MIMMCMA Decembrie 
2009 

- urmare propunerilor elaborate de Consiliul Consultativ al Cooperaţiei. 
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VIII. Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi inovarea 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-
cadru privind statutul de candidat pentru aderarea 
României la Organizaţia Europeană pentru 
Cercetări Nucleare (CERN) 

MECI 
ANCS 

Aprilie 
2009 

- admiterea României ca stat candidat pentru aderarea la Organizaţia Europeană pentru Cercetări 
Nucleare (CERN); 
- drepturile şi obligaţiile României pe o durată de 5 ani privind participarea la sesiunile Consiliului 
CERN, la întâlnirile Comitetului Consiliului, ale Comitetului Ştiinţific şi  Financiar; de asemenea 
reglementează dreptul cetăţenilor români de a deveni angajaţi ai CERN, participarea românească la 
activităţile ştiinţifice din cadrul CERN, la programul de burse şi la licitaţiile organizate de CERN; 
- angajamentul financiar pe care îl presupune calitatea de stat candidat constă în plata anuală a unei cote 
din cotizaţia anuală completă care ar reveni României în anul respectiv. Conform Acordului, pentru 
perioada în care România va fi stat candidat, contribuţia va fi plătită astfel: 25% în primul an, 35% în al 
doilea an, 50% în al treilea an, 60% în al patrulea an, şi 75% în al cincilea an. În prezent, nivelul estimat 
al cotizaţiei anuale complete pentru România este de circa 9,5 milioane CHF. 

2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi 
tehnologice aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.50/2003 

 

MECI 
ANCS 

Octombrie 
2009 

- modificarea art.1, alin (5) privind administrarea parcului ştiinţific şi tehnologic de către societatea 
comercială denumită administrator, prin eliminarea restricţiei ca societatea administrator să aibă 
activitate exclusivă de administrare a parcului ştiinţific şi tehnologic şi  extinderea  obiectului de 
activitate al acestei societăţi comerciale cu alte activităţi conexe activităţii de administrare a parcului 
ştiinţific şi tehnologic; 
 - modificarea este impusă de transpunerea şi implementarea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 dec.2006 privind Serviciile în cadrul pieţei interne. 
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IX. Infrastructura de transport 
 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere  în 
vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în 
România 

MTI Februarie 
2009 

 

- având în vedere modificarea legislaţiei comunitare în domeniu, prin adoptarea Directivei 2007/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru 
omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru), este necesară modificarea OG 
nr.78/2000 astfel încât să se ţină cont de prevederile noii directive; 
- principalele modificări şi completări care trebuie introduse se referă la obligaţiile producătorilor, 
clauzele de salvgardare şi sancţiunile aplicabile. 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.85/2007 privind unele 
măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare  a 
infrastructurii aeroportuare  la Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă Bucureşti  

MTI Martie 
2009 

 

- asigurarea publicităţii listei imobilelor supuse exproprierii; 
- corelarea activităţii entităţilor implicate în procedura de elaborare a documentaţiei premergătoare 
exproprierii; 
- facilitarea obţinerii certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor 
necesare realizării măsurilor premergătoare implementării Programului strategic de dezvoltare 
aeroportuară la Aeroportul Internaţional Henri Coandă  Bucureşti.   

3. Proiect de Lege pentru completarea alineatului 1 
al art. 201 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal 

MTI Aprilie  
2009 

- în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil 
pentru motor în transportul aerian şi cel naval sunt scutite de plata accizelor. Având în vedere importanţa 
acordată încurajării dezvoltării transportului feroviar de către Uniunea Europeană în scopul reducerii 
accidentelor rutiere, decongestionarea traficului rutier, reducerea poluării precum şi pentru o susţinere 
echitabilă şi echilibrată a modurilor de transport, este necesar ca şi transportul feroviar să beneficieze de 
aceste prevederi. 

4. Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile 
pentru realizarea lucrărilor de interes naţional 
pentru reţeaua de metrou 

MTI Aprilie 
2009 

- reglementează procedurile de expropriere pentru cauză de utilitate publică specifice execuţiei lucrărilor 
de extindere a reţelei de metrou necesare pentru accelerarea procedurilor, dat fiind necesitatea extinderii 
cât mai rapide a reţelei de metrou pentru a contribui la îmbunătăţirea transportului public în Municipiul 
Bucureşti. 

5. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea 
Tarifului intern de călători în transportul feroviar 

MTI Aprilie 
2009 

- călătorul poate opta pentru călătoria cu o altă categorie de tren decât cea pentru care şi-a procurat iniţial 
legitimaţia de călătorie în situaţia când trenurile aparţin aceluiaşi operator de transport feroviar de 
călători, caz în care acesta va plăti tarif doar pentru sporul de confort oferit în plus la transport;  
- corelarea tarifului plătit de călător pentru transport cu distanţa parcursă de acesta pentru fiecare tren în 
parte. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

6. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2005 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
transportul pe căile ferate din România 

 

MTI Aprilie 
2009 

- elaborarea normelor privind aplicarea derogărilor de la Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul 
feroviar. 

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 
407/2005 privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de reabilitare şi extindere a 
infrastructurii feroviare publice 

MTI Aprilie 
2009 

 - reglementează procedurile de expropriere pentru cauză de utilitate publică pentru sectorul feroviar 
pentru accelerarea realizării lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare.. 

8. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

 

SGG 
ANRMAP 

Aprilie 
2009 

- perfecţionarea sistemului de rezolvare a contestaţiilor având în vedere şi obligaţia de transpunere, până 
la data de 20 decembrie 2009, a Directivei Parlamentului European nr. 66/2007/CE, care modifică 
Directivele 665/89/CEE şi 13/92/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de 
atac în materia atribuirii contractelor de achiziţie publică. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/1998 privind 
organizarea activităţii de asistenţă medicală şi 
psihologică a personalului din transporturi cu 
atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi 
înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
Locuinţei 

MTI Iunie 
2009 

- actualizarea denumirilor instituţiilor reorganizate, restructurate sau care şi-au schimbat în vreun fel 
titulatura, cât şi a structurilor funcţionale ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie; 
- adaptarea prevederilor referitoare la activitatea specifică privind examinările medicale şi psihologice 
ale personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei la modificările 
legislative intervenite de la aprobarea OUG 41/1998 prin Legea nr.773/ 2001; 
- reglementarea clară a unor probleme privind organizarea, finanţarea şi efectuarea activităţilor specifice 
prevăzute mai sus; 
- realizarea modificărilor necesare pentru a face posibilă punerea în aplicarea prevederilor Programului 
de guvernare 2009-2012. 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2003 
privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome 
"Administraţia Naţională a Drumurilor din 
România" 

MTI Iulie 
2009 

 

- în vederea reorganizării activităţii de construcţie şi întreţinere a infrastructurii de transport rutier prin 
înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi a Companiei Naţionale de Drumuri este necesara 
modificarea actului normativ. 

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile 
lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri 
naţionale 

MTI Iulie 
2009 

 

- se impune actualizarea acestor norme ca urmare a modificărilor şi completărilor legislative recente. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 
privind transporturile rutiere  

MTI Iulie 
2009 

- înfiinţarea Inspectoratului de Control în conformitate cu obiectivele Programului de Guvernare 2009-
2012. 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea şi modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor 

MTI Octombrie 
2009 

 

- propunerile sunt în sensul completării acestui act normativ cu o noua categorie de drumuri de interes 
naţional, respectiv categoria drumurilor turistice. 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind 
introducerea tarifului de utilizare a reţelei de 
drumuri naţionale din România 

MTI Noiembrie 
2009 

 

- instituirea unor taxe echitabile pentru utilizarea infrastructurii conform principiului “plăteşti cât şi cum 
foloseşti”. 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
 

Noiembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991, republicată în 2004,  privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
MM 

 

Decembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

17. Proiect de Lege privind securitatea aviaţiei civile MTI Ianuarie 
2010 

 

- atribuirea competenţelor şi responsabilităţilor autorităţilor şi instituţiilor, operatorilor şi entităţilor cu 
obligaţii de aplicare a măsurilor de securitate a aviaţiei civile, stabilite prin legislaţia comunitară. 
Desemnarea autorităţilor şi instituţiilor, operatorilor şi entităţilor cărora li se adresează Programul 
naţional de securitate aeronautică, Programul naţional de control al calităţii în domeniul securităţii 
aviaţiei civile şi Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile.       

18. Proiect de Lege privind derularea transporturilor 
intermodale 

MTI Iunie 
2010 

- cadrul de derulare a transporturilor intermodale; 
- documentul de transport intermodal unic (valabil pentru toate modurile de transport); 
- rolul şi răspunderea operatorilor de transport intermodal; 
 - finanţarea activităţilor de transport intermodal. 
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X. Societatea informaţională 
 
Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1.  Proiect de Lege pentru ratificarea actelor finale 
ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii 
2006 

MCSI Martie 
 2009 

- aprobarea actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii 2006. 

2.  Proiect de Lege pentru ratificarea actelor finale 
ale Congresului Uniunii Poştale Universale 2008  

MCSI Martie 
 2009 

- aprobarea actelor finale ale Congresului Uniunii Poştale Universale 2008. 

3.  Proiect de Lege privind bazele de date unice MCSI Martie 
 2009 

- stabilirea organizaţiilor responsabile cu gestionarea fiecărui tip de informaţie; 
- modul de gestionare, accesare şi interconectare a bazelor de date.  

4.  Proiect de Lege privind cadrul de 
interoperabilitate al sistemelor Societăţii 
Informaţionale 

MCSI Martie 
 2009 

- condiţii şi modalităţi de interconectare în cadrul Sistemului Electronic Naţional; 
- eliminarea dublei înregistrări şi reutilizarea informaţiei. 

5.  Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 
accelerarea dezvoltării Societăţii Informaţionale 

MCSI Martie 
 2009 

- obligaţii ce revin instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale în legătură cu soluţiile funcţionale 
în cadrul Sistemului Electronic Naţional. 

6.  Proiect de Lege privind condiţiile minime de 
securitate ale sistemelor informatice din 
administraţia publică 

MCSI Martie 
 2009 

- clasificarea sistemelor informatice din administraţia publică în funcţie de tipul informaţiilor 
tranzacţionate; 
- stabilirea condiţiilor minime de securitate pentru fiecare tip de sistem informatic. 

7.  Proiect de Lege privind modificarea  şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2002 
privind serviciile poştale 

MCSI Iunie 
2009 

- redefinirea unor termeni; 
- eliminarea serviciului de trimitere recomandată aplicabil la coletele poştale; 
- reglementarea posibilităţii acordării tarifelor speciale pe baza unor politici comerciale proprii 
furnizorilor de servicii poştale şi a unor instrumente de marketing; 
- introducerea unui articol care să reglementeze conectarea utilizatorilor finali la reţeaua poştală.   

8. Proiect de Lege pentru ratificarea actelor finale 
ale Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţii 
2007  

MCSI Septembrie 
2009 

- aprobarea actelor finale ale Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţii 2007.   
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

9.  Proiect de Lege privind infrastructura reţelelor de 
comunicaţii electronice 

MCSI 
ANC 
CPM 

Noiembrie 
2009 

- regimul accesului pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale a fost 
detaliat, stabilindu-se o procedură transparentă şi nediscriminatorie în vederea exercitării dreptului de 
acces;  
- titularii dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale vor avea obligaţia de a publica condiţiile şi tarifele de exercitare a accesului;  
- proiectul de lege propune crearea cadrului legal necesar în vederea realizării concomitente a proiectelor 
de construire a reţelelor şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, pe de o parte, şi a 
lucrărilor de construire a drumurilor şi a reţelelor de utilităţi publice, pe de altă parte. De asemenea, 
reţelele de comunicaţii electronice vor fi construite prin utilizarea unor trasee sistematizate, iar aceste 
trasee vor fi marcate în mod corespunzător; 
- stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea 
instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de 
infrastructură necesare susţinerii acestora, condiţiilor în care se realizează utilizarea partajată a 
infrastructurii, precum şi a unor măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. 

10.   Proiect de Lege privind definirea infrastructurilor 
critice şi a cadrului minimal obligatoriu necesar 
bunei funcţionări a acestora în caz de calamităţi 
naturale sau provocate 

MCSI Decembrie 
2009 

- definirea infrastructurilor; 
- definirea cadrului general de reglementare; 
- facilităţi şi responsabilităţi ale proprietarului; 
- autorităţi cu atribuţii de verificare, control; 
- regim sancţionator. 

11.  Proiect de Lege privind reglementarea asigurării 
nivelului minim de securitate al reţelelor 
informatice şi de comunicaţii definite ca 
infrastructuri critice  

MCSI Februarie 
2010 

- definirea nivelului minim de securitate; 
- stabilirea documentaţiei minime care să definească serviciile şi reţeaua de comunicaţii precum şi 
sistemul de securitate;  
- stabilirea mecanismelor şi criteriilor de evaluare în vederea acreditării sistemului; 
- facilităţi şi responsabilităţi; 
- regim sancţionator; 
- stabilirea autorităţilor cu drept de verificare a aplicării legii. 

12.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poştale 

MCSI 
ANC 
CPM 

Martie 
 2010 

- transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2008/6/EC a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 februarie 2008 care amendează Directiva 97/67/EC cu privire la realizarea completă a 
unei pieţe unice la nivelul serviciilor poştale. 

13.  Proiect de Lege privind reglementarea utilizării şi 
evaluării mijloacelor criptografice necesare 
asigurării nivelului minim de securitate în 
infrastructurile critice 

MCSI Iunie 
2010 

- stabilirea criteriilor de evaluare a mijloacelor criptografice;  
- stabilirea autorităţilor care au atribuţii de evaluare şi echivalare a mijloacelor criptografice; 
- stabilirea criteriilor de acreditare şi a entităţilor cu atribuţii de evaluare; 
- stabilirea criteriilor minimale de securitate pentru managementul cheilor de criptare. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

14.  Proiect de Lege privind crearea cadrului de 
cooperare între structurile de securitate din 
infrastructura critică pentru a asigura coordonarea  
răspunsurilor în cazul unor incidente majore 

MCSI Iunie 
2010 

- definirea incidentelor semnificative; 
- obligativitatea comunicării către autoritate a incidentelor de securitate şi a cadrului de cooperare în 
cazul producerii unor incidente de securitate majore; 
- obligativitatea comunicării unui set de informaţii minimale necesare pentru crearea unei baze de date 
naţionale; 
- stabilirea criteriilor în baza cărora se definesc incidentele de securitate; 
- stabilirea unui set de măsuri minimale care să reglementeze cooperarea între utilizatori, isepişti şi 
autorităţi. 

15.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul 
general de reglementare a comunicaţiilor, 
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 
nr.591/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MCSI 
CPM 
ANC 

Iunie 
2010 

în funcţie de 
data 

adoptării 
directivelor 

de PE şi 
Consiliu 

 - implementarea Directivei Parlamentului European şi Consiliului de modificare a Directivelor 
Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de 
comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la 
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice. 

16.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele 
publice de comunicaţii electronice şi la 
infrastructura asociată, precum şi interconectarea 
acestora 

MCSI 
CPM 
ANC 

Iunie 
2010 

în funcţie de 
data 

adoptării 
directivelor 

de PE şi 
Consiliu 

 

- implementarea Directivei Parlamentului European şi Consiliului de modificare a Directivelor 
Consiliului 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de 
comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la 
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi 
serviciilor de comunicaţii electronice. 

17.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile 
utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de 
comunicaţii electronice, republicată  

MCSI 
ANC 
CPM 

 

Iunie 
2010 

în funcţie de 
data 

adoptării 
directivelor 

de PE şi 
Consiliu 

- transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului ce 
modifică directivele 2002/22/EC privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor legate de reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice şi 2002/58/EC privind datele cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

18.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii  nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice, cu completările 
ulterioare 

MCSI 
ANC 
CPM 

 

Iunie 
2010 

în funcţie de 
data 

adoptării 
directivelor 

de PE şi 
Consiliu  

- transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului ce 
modifică directivele 2002/22/EC privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor legate de reţelele şi 
serviciile de comunicaţii electronice şi 2002/58/EC privind datele cu caracter personal şi protecţia vieţii 
private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

19.  Proiect de Lege pentru ratificarea Actelor Finale 
ale Conferinţei Plenipotenţiare a Uniunii 
Internaţionale de Telecomunicaţii 2010 

MCSI Iunie 
2011 

- aprobarea Actelor Finale ale Conferinţei Plenipotenţiare a Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii 
2010. 
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XI. Agricultură şi dezvoltare rurală 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieţei 
laptelui de vacă  

MAPDR 
APIA 

Ianuarie 
2009 

- Ordonanţa Guvernului nr.48/2005 a fost elaborată înainte de aderarea României la Uniunea Europeană 
pentru a crea cadrul instituţional de aplicare a măsurilor de piaţă, fiind parţial armonizată cu legislaţia 
comunitară în domeniul cotei de lapte. 
 

2. Proiect de Lege privind gestionarea contribuţiilor 
şi altor taxe colectate în cadrul aplicării politicii 
agricole comune şi care fac parte din sistemul de 
finanţare al fondurilor europene pentru 
agricultură, precum şi din sistemul resurselor 
proprii ale Comunităţilor Europene 

 

MAPDR 
APIA 

Februarie 
2009 

 - transpunerea în legislaţia naţională a tuturor obligaţiilor de plată instituite de legislaţia comunitară în 
contextul organizării comune a pieţelor agricole, precum şi asigurarea unui sistem rapid şi eficient de 
protejare a intereselor financiare ale Comunităţilor Europene şi ale României. 
Prin acest act normativ se urmăreşte : 
- reglementarea unitară a gestionarii de către România a contribuţiilor şi altor taxe colectate în cadrul 

aplicării politicii comune agricole şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene 
pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii tradiţionale ale Comunităţii Europene ;  

- stabilirea autorităţilor cu competenţe în gestionarea contribuţiilor şi taxelor instituite prin politica 
agricolă comună; 

- stabilirea competenţelor autorităţilor cu competenţe în gestionarea contribuţiilor şi taxelor instituite 
prin politica agricolă comună. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.67/2006 privind 
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate 
finanţării politicii agricole comune alocate de la 
Comunitatea Europeană 

MAPDR 
APIA 

Februarie 
2009 

- reglementarea unui sistem de recuperare prin compensare a creanţelor generate de derularea în paralel 
de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură a FEGA şi FEADR, prin stabilirea expresă a 
autorităţilor responsabile, a termenilor si condiţiilor de aplicare; 
- se impune stabilirea fluxului financiar în cazul admiterii contestaţiilor administrative sau judiciare cu 
privire la debitele înregistrate şi încasate. Considerăm stabilirea acestui flux o necesitate în acelaşi 
context al delegării de atribuţii, şi având în vedere faptul că admiterea unei contestaţii pentru un debit 
înregistrat şi încasat implică restituirea unor fonduri. 
 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.123/2006 pentru 
aprobarea acordării sprijinului financiar 
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, 
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al 
organizării şi sistematizării teritoriului 

MAPDR 
APIA 

Februarie 
2009 

- reglementarea activităţii de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din acordarea sprijinului 
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic; 
- stabilirea documentelor care reprezintă titlu de creanţă, respective titlu executoriu; 
- stabilirea autorităţilor responsabile, precum şi a competenţelor acestora pentru recuperarea prin 
executare silită a creanţelor bugetare rezultate din acordarea sprijinului financiar producătorilor agricoli 
din sectorul vegetal, zootehnic. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi/sau 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.125/2006 privind aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură 

MAPDR 
APIA 

Februarie 
2009 

- armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană, precum şi clarificarea unor aspecte practice cu 
privire la aplicabilitatea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006, respectiv: 

• modificarea şi completarea art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 în 
vederea stabilirii de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a documentelor 
doveditoare privind utilizarea terenului agricol pentru care fermierul solicită sprijin şi pe care 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

trebuie să le prezinte la solicitarea APIA; 
• stabilirea limitei minime de plată a ajutorului financiar la 10 lei; 

- conform art. 70 din Regulamentul  796/2004 – Plăţile minime Statele Membre pot decide sa nu acorde 
sprijin financiar daca solicitarea de sprijin nu depăşeşte 100 Euro; 
- având în vedere faptul că totalul cheltuielilor pentru instrumentarea plăţilor pot fi mai mari faţă de 
sumele cuvenite, stabilite de APIA, legislaţia naţională trebuie să prevadă neacordarea sumelor de plată 
mai mici sau egale cu 10 lei.  

6. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 
138/2004   

MAPDR Februarie 
2009 

- asigurarea cadrului legal pentru continuarea transferului infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al 
statului către organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi pentru creşterea suprafeţei irigate. 

7. Proiect de Lege privind înfiinţarea Camerelor 
agricole 

MAPDR Februarie 
2009 

- înfiinţarea reţelei de Camere agricole prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru consultanţă 
agricolă. Descentralizarea administraţiei agricole. 

8. Proiect de Lege privind modificare şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2005 
pentru accelerarea procedurilor de recuperare a 
sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor 
Statului de către partenerii contractuali, aprobată 
prin Legea nr.368/2005  

MAPDR 
ADS 

Martie 
2009 

- modificările şi completările constau  în aplicarea procedurii de executare simplificată, precum şi a 
termenului de prescripţie prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998  şi  pentru ADS. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 
privind vânzarea bunurilor imobile în care se 
desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-
veterinară, aprobată prin Legea nr.111/2005 

 

MAPDR Martie 
2009 

- vânzarea bunurilor imobile proprietate privată a statului ce reprezintă sediile CSV se va efectua la 
valorile rezultate din rapoartele de evaluare elaborate de evaluatori autorizaţi ANEVAR, motivat de 
faptul că vânzarea se face către medicii veterinari concesionari şi nu pe o piaţă liberă. 

10. Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor 
degradate şi realizarea Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de protecţie 

MAPDR Martie 
2009 

- stabileşte procedurile de inventariere şi constituire în perimetre de ameliorare a terenurilor degradate, 
modalităţi de finanţare a împăduririi acestor terenuri, realizarea Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere şi procedurile de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare creării 
acestui Sistem. 

11. Proiect de  Lege pentru reglementarea unor măsuri 
financiare pentru stimularea gradului de absorbţie 
a fondurilor comunitare alocate pentru agricultură 

 

MAPDR Martie 
2009 

- reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare. 

12. Proiect de  Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2008 
privind gestionarea fondurilor nerambursabile 

MAPDR Martie 
2009 

- reglementează gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la comunitatea europeană din Fondul 
European pentru pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, 
aprobată prin Legea nr. 168/2008. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

alocate de la comunitatea europeană din Fondul 
European pentru pescuit şi a fondurilor de 
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de 
stat, aprobată prin Legea nr.168/2008 

13. Proiect de Lege privind compensarea debitelor 
datorate şi neachitate de producătorii agricoli unor 
unităţi din subordinea MAPDR, cu sumele 
cuvenite acestora cu titlul de susţinere financiară 

MAPDR Martie 
2009 

- reglementează compensarea debitelor datorate şi neachitate de producătorii agricoli unor unităţi din 
subordinea MAPDR. 

14. Proiect de  Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei de Plăti pentru Dezvoltare  Rurală şi 
Pescuit  prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare 
prin Legea nr.198/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare 

MAPDR Aprilie 
2009 

- îmbunătăţirea activităţii de funcţionare a APDRP privind absorbţia fondurilor europene. 

15. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură cu modificările şi 
completările ulterioare 

MAPDR Aprilie 
2009 

- îmbunătăţirea activităţii de funcţionare a APIA. 

16. Proiect de Lege privind contravenţiile silvice 

 

 

 

MAPDR Aprilie 
2009 

- stabileşte faptele de natură contravenţională din domeniul silvic, precum şi modul de sancţionare al 
acestor fapte. 

17. Proiect de Lege privind programul de încurajare a 
consumului de fructe în şcoli 

MAPDR 
MECI 
MAI 

Aprilie 
2009 

- stabilirea strategiei pentru punerea în aplicare a programului; 
- stabilirea produselor din sectorul fructelor şi legume, a produselor transformate din fructe, legume şi 
banane care vor fi eligibile; 
- grupul ţintă la care se referă; 
- modul de stabilire a operatorilor care vor asigura necesarul de fructe în vederea realizării acestui 
program. 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a statului cu 

MAPDR Mai 
2009 

- restructurarea şi reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, cu modificările şi 
completările ulterioare 

19. Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi 
protecţia solului 

MAPDR Mai 
2009 

- reglementează normele, măsurile şi acţiunile unitare obligatorii privind cunoaşterea, protecţia, 
ameliorarea şi utilizarea durabilă, inclusiv evaluarea capacităţii bioproductive şi monitoringul sistematic 
al calităţii solurilor din România, bonitarea economică a acestora. 

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.381/2002 privind acordarea 
despăgubirilor în caz de calamităţi în agricultura 

MAPDR 
 

Mai 
2009 

- stabilirea unui nou sistem privind acordarea despăgubirilor. 

21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 
privind reglementarea depozitării seminţelor de 
consum, regimul certificatelor de depozit pentru 
acestea şi constituirea Fondului de garantare 
pentru certificatele de depozit aprobată şi 
modificată prin Legea nr. 149/2003  

MAPDR 
 
 

Mai 
2009 

- reglementarea în domeniul certificatelor de depozit, astfel încât acestea sa fie funcţionale şi 
tranzacţionabile. 

22. Proiectul Legii agricole pentru punerea în aplicare 
a Politicii Agricole comune 

MAPDR 
APIA 

Mai 
2009 

- creşterea exportului de produse agricole şi echilibrarea balanţei comerciale agricole; 
- susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; corelarea cu legislaţia fiscală 
(penalităţi, TVA, etc.); 
- promovarea produselor agricole pe piaţa internă şi în terţe ţări (produse de calitate ridicată, tradiţionale 
româneşti, ecologice, proaspete, etichetare); susţinerea organizaţiilor profesionale şi interprofesionale în 
vederea stimulării exportului de produse agricole şi a promovării acestora; 
- crearea unei baze de date comună instituţiilor implicate în punerea în aplicare a P.A.C. (APIA, 
MAPDR, ANV, ANSVSA, INS, etc.) necesară pentru realizarea şi transmiterea notificărilor către 
Comisia Europeană;  
- stabilirea prin lege a cadrului instituţional de punere în aplicare a P.A.C. (instituţii responsabile, 
asumare regulamente comunitare, colaborare interinstituţională, etc.); 
- regimul juridic al garanţiilor, colaborarea prin sistemul informatic cu Trezoreria/bănci în vederea 
reducerii sarcinilor administrative şi îndeplinirii în termen a obligaţiilor de emitere a licenţelor de 
import/export către operatorii economici şi a reţinerii cu celeritate a garanţiilor; 
-  proceduri speciale pentru achiziţii publice, derogatorii de la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006; 
- prevederea în legislaţia agricolă a formei, forţei  juridice necesare şi a posibilităţii de executare rapidă a 
angajamentelor pe care le prevăd regulamentele comunitare în domeniul PAC în sarcina operatorilor 
economici; 
- forţa majoră (definirea, aplicarea şi dovedirea); 
- alte aspecte. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

23. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.244/2002 a viei şi vinului în sistemul 
organizării comune a pieţei vitivinicole-
republicare 

MAPDR 
 

Noiembrie 
2009 

- reglementarea  instituţională şi organizatorică a sectorului vitivinicol;  
- modificarea Legii 244/2002 în sensul că toate măsurile privind organizarea comună de piaţă a 
sectorului vitivinicol vor fi gestionate de APIA. 

24. Proiect de Lege privind conservarea resurselor 
acvatice vii în vederea exploatării durabile 

 

MAPDR Noiembrie 
2009 

- reglementează protejarea resurselor acvatice vii în conformitate cu cerinţele UE şi specificul local. 

25. Proiect de Lege privind modalităţile de producere, 
comercializare şi utilizare a materialelor forestiere 
de reproducere 

 

MAPDR Iunie 
2010 

- transpune adecvat Directiva nr.105/1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere. 

26. Proiect de Lege privind Statutul personalului 
silvic 

MAPDR Decembrie 
2010 

- corelarea Statului personalului silvic cu actualele reglementări şi cu realităţile derivate din evoluţia 
domeniilor de activitate în care funcţionează personalul silvic. 

27. Proiect de Lege pentru aprobarea Planului de 
amenajarea teritoriului naţional-secţiunea 
dezvoltare rurală 

MDRL 
MADR  

2010 - oferirea unui cadru strategic de orientare a politicilor de dezvoltare a zonelor rurale, constituindu-se 
într-un instrument de gestiune eficient atât pentru administraţia publică centrală cât şi pentru 
administraţiile publice locale; 
- definirea conceptului de dezvoltare rurală  
- stabilirea metodologiei de diagnosticare a spaţiului rural, alegerea setului de criterii şi indicatori 
relevanţi pentru potenţialul endogen, a şanselor şi restricţiilor de dezvoltare a zonelor rurale; 
- zonificarea spaţiului rural  cu evidenţierea disparităţilor teritoriale cu privire la resursele şi şansele de 
dezvoltare; 
- elaborarea unui cadru strategic de dezvoltare spaţială a zonelor rurale în funcţie de particularităţile 
cadrului social-economic, politic şi cultural al României . 
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XII. Politica de dezvoltare regională 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
 

Noiembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991, republicată în 2004,  privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
MM 

 

Decembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
locuinţei 

MDRL 
SGG 

Decembrie 
2009 

- unificarea legislaţiei existente astfel încât să se reglementeze toate aspectele sociale, economice, 
tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor; 
- armonizarea tuturor reglementărilor legate de responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 
centrale, locale precum şi ale partenerilor privaţi legate de administrarea locuinţelor şi a fondului de 
locuinţe; 
- încurajarea bunei gestiuni a localităţilor şi asigurarea unei dezvoltări eficiente a construcţiilor în cadrul 
acestora, în strânsă legătură cu necesităţile, caracteristicile şi dinamica populaţiei locale; 
- realizarea corelării între dezvoltarea construcţiilor de locuinţe şi dezvoltarea urbană în general, aşa 
încât locuinţa să nu fie o realizare izolată, ci integrată în ansamblul social şi economic al localităţii; 
- realizarea coordonării obiectivelor, acţiunilor şi bugetelor necesare în vederea dinamizării pieţei locale 
a locuinţelor şi a reabilitării urbane prin întocmirea Planului Local de Locuire; 
- stabilirea politicilor locale de terenuri şi constituirea de rezerve funciare suficiente şi dispuse în 
amplasamente, în vederea realizării viitoarelor construcţii de locuinţe sociale; 
- întărirea responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte administrarea 
fondului de locuinţe publice, coordonarea intervenţiilor în perimetrele urbane afectate de degradare 
fizică şi excluziune socială, asigurarea sprijinului asociaţiilor de proprietari în dificultate, a reducerii 
cazurilor de locuire insalubră.   

4. Proiect de Lege privind vânzarea de locuinţe şi 
spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile 
statului şi din fondurile unităţilor economice sau 
bugetare de stat 

MDRL 
 

Decembrie 
2009 

- revizuirea, sistematizarea şi înlocuirea unor prevederi legislative cu caracter caduc şi adaptarea la 
principiile economiei de piaţă: Decretul-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din 
fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 85/1992 privind 
vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor 
economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare teritorială a României  

MDRL Decembrie 
2010 

- definirea Strategiei de dezvoltare teritorială a României pe termen lung, ca document programatic pe 
termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară 
regională, inter-regională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi 
transnaţional. Strategia se bazează pe cele 9 linii directoare: racordarea la reţeaua europeană a polilor şi 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

coridoarelor de dezvoltare teritorială, structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane, afirmarea 
solidarităţii urban-rural adecvata a categoriilor de teritorii, consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături 
interregionale, valorificarea patrimoniului natural şi cultural; 
- formularea strategiei pe termen lung a României, privind: valori, viziune, obiective şi politicile de 
dezvoltare teritorială pe termen lung a României. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Planului de amenajarea teritoriului naţional, 
secţiunea a IV a - Reţeaua de localităţi, aprobat 
prin Legea  nr.351/2001 

MDRL 2010 - revizuirea ierarhizării localităţilor pe ranguri; 
- prevederi pentru zonele metropolitane; 
- corelarea cu polii de creştere şi politica de competitivitate şi coeziune. 
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XIII. Turism 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind tichetele de vacanţă MT Martie 
2009 

- stabileşte modalităţile de acordare a tichetelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul public şi privat 
precum şi dezvoltarea turismului intern. 
 

2. Proiect de Lege privind turismul MT Iunie 
2009 

- stabileşte principalele norme legislative privind derularea activităţii din domeniul turismului. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
 

Noiembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991, republicată în 2004,  privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
MM 

 

Decembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 
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XIV. Energie şi resurse minerale 
 
Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
art.91 din Legea gazelor nr.351/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare  

MEc. Martie 
 2009 

- modificarea şi completarea art. 91 din Legea gazelor nr.351/2004. 

2. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 
400/2005 pentru modificarea  şi  completarea 
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  
107/2002  privind  înfiinţarea  Administraţiei  
Naţionale “Apele Române” 

MEc. Martie 
 2009 

- se va modifica nivelul contribuţiei pentru utilizarea resurselor de apă prevăzut în Anexa 5 a Legii 
nr.400/2005. 

3. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii minelor nr.85/2003 

MEc. 
CPM 

ANRM 

Septembrie  
2009 

- adaptarea unor articole din Legea minelor care să corespunda noii etape de dezvoltare a sectorului 
minier.  
- instituirea posibilităţii titularului de a extinde suprafaţa perimetrului de explorare, cu aprobarea 
autorităţii competente; 
- instituirea obligativităţii existenţei, la momentul negocierii licenţei de exploatare, a acordul/autorizaţia 
de mediu şi/sau aviz/autorizaţia de gospodărire a apelor, după caz, eliberate  în condiţiile legii; 
- aprobarea intrării în vigoare a licenţelor prin ordin al autorităţii competente, cu excepţia resurselor 
minerale energetice; 
- reformularea instituţiei renunţării la licenţa de explorare/exploatare; 
- reformularea instituţiei închiderii minelor. 

4.   Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completare Legii petrolului nr.238/2004 

CPM 
ANRM 

Septembrie 
2009 

- reglementarea concesionării operaţiunilor petroliere de înmagazinare subterană a gazelor naturale;  
- instituirea cadrului normativ necesar realizării de investiţii de natura celor care alcătuiesc sistemul 
naţional de transport al petrolului şi terminalul naţional petrolier; 
- instituirea regimului juridic al bunurilor ce alcătuiesc sistemul naţional de transport al petrolului şi 
terminalul naţional petrolier, al bunurilor de preluare şi al celor proprii titularilor acordurilor petroliere; 
- instituirea de noi obligaţii în sarcina titularilor şi noi atribuţii pentru autoritatea competentă; 
- norme specifice determinării preţului de referinţă pe baza căruia se determină redevenţa pentru petrolul 
extras în România. 

5. Proiect de Lege privind înfiinţarea Autorităţii 
Miniere din România  

MEc. Octombrie 
2009 

- compatibilizarea structurilor instituţionale din România cu structurile  existente în ţările din 
Comunitatea Europeana. 

6. Proiect de Lege privind reorganizarea Agenţiei 
Naţionale pentru Zonele Miniere  

MEc. Octombrie 
2009 

- realizarea unei structuri  care să corespundă noii etape de dezvoltare  a industriei miniere.  
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii gazelor nr.351/2004 

CPM 
ANRE 
MEc. 

 

Februarie 
2010 

- definirea mai precisă a unor concepte de bază ale legii;  
- reconsiderarea atribuţiilor ANRE, în domeniul gazelor naturale; 
- introducerea unor prevederi noi privind piaţa de gaze; 
- abrogarea prevederilor privind regimul concesiunilor, ca urmarea a promovării unor noi acte 
normative în acest domeniu; 
reconsiderarea problematicii privind accesul şi refuzul de acces. 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.111/1996 privind autorizarea, 
reglementarea şi controlul activităţilor nucleare 

CPM 
CNCAN 

Februarie 
2010 

- modificarea cadrului legislativ în domeniul nuclear. 
 

9. Proiect de Lege privind apele minerale  MEc. 
ANRM 

Octombrie 
2010 

- elaborarea unei legi prin care să fie reglementat regimul apelor minerale. 

10. Proiect de Lege privind unele măsuri de 
diminuare a arieratelor unităţilor miniere prin 
stingerea obligaţiilor financiare faţă de bugete 
pentru minele închise 

MEc. Octombrie 
2010 

- rezolvarea în cadru legal a obligaţiilor financiare restante faţă de bugete pentru capacităţile miniere cu 
activitate sistata.  

11. Proiect de Lege privind modificarea  şi 
completarea Legii petrolului nr.238/2004 

MEc. Martie  
2012 

- propunerea de modificare are în vedere îmbunătaţirea regimului juridic  al servitutilor  legale instituite 
prin actul normativ respectiv, în scopul asigurării securităţii juridice a sistemului naţional de transport al 
ţiţeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid. 
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XV. Protecţia mediului înconjurător 
 
 
Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru completarea anexei III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 
privind răspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 
mediului, aprobată prin Legea 19/2008 

MM Februarie 
2009 

- completează anexa nr.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată  prin Legea 
nr.19/2008 cu un nou punct referitor la activitatea de gestionare a deşeurilor din industriile extractive, 
transpunând art. 15 din Directiva 2006/21/CE care completează Directiva 2004/35/CE; 
- se preiau în mod cumulativ condiţiile la îndeplinirea cărora starea de conservare a unui habitat, 
respectiv a unei specii, este considerată „favorabilă”;  
- actul normativ  asigură şi transpunerea tuturor definiţiilor prevăzute de Directiva 2004/35, prin 
introducerea definiţiei „stării iniţiale”. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii Apelor nr.107/1996 

MM Martie 
2009 

- transpunerea Directivei 2007/60 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii şi preluarea 
observaţiilor Comisiei Europene în ceea ce priveşte transpunerea Directivei Cadru pentru Apă. 

3. Proiect de Lege privind prelungirea Acordului 
dintre România şi Organizaţia Europeană  pentru 
Exploatarea Sateliţilor Meteorologici 
(EUMETSAT) privind statutul  de stat cooperant 

MM Martie 
2009 

- prelungirea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană  pentru Exploatarea Sateliţilor 
Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul  de stat cooperant. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi 
completările ulterioare 

MM Martie 
2009 

- pentru armonizarea prevederilor Legii nr. 82/1993 cu legislaţia specifică ulterioară este necesară 
modificarea şi completarea acesteia în vederea creării unui cadru legal unitar şi coerent necesar pentru o 
mai eficientă administrare a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.  
 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
privind evaluarea strategică de mediu la 
Convenţia privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontier, adoptată la 
Espoo, Finlanda, la data de 25 februarie 1991 şi 
ratificată prin Legea nr.22 din 22 februarie 2001 

MM Aprilie 
 2009 

- extinde aplicarea evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la nivelul statelor nemembre ale UE; 
- introduce sintagmele „evaluarea strategică de mediu” şi „efecte asupra mediului şi sănătăţii” ceea ce 
accentuează importanţa acestui instrument juridic pentru deciziile de mediu la nivel strategic şi 
importanţa acordată în mod egal mediului şi sănătăţii umane; 
- structurează etapele evaluării strategice de mediu astfel: încadrare, definirea domeniului, elaborarea 
raportului de mediu, participarea publicului şi consultarea autorităţilor de mediu şi sănătate încă de la 
prima versiune a planului/programului, consultarea publicului şi autorităţilor învecinate în context. 

6. Proiect de Lege privind protecţia şi conservarea 
resurselor naturale geologice  

MM Octombrie 
2009 

- elemente de protecţie şi conservare a resurselor geologice naturale pentru activităţile de investigare, 
cunoaştere şi exploatare, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. 
 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
 

Noiembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

8. Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanţei 
Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial 
şi introducerea de restricţii la utilizarea 
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de 
ozon 

MM Decembrie 
2009 

- se creează cadrul legislativ necesar pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind substanţele care 
epuizează stratul de ozon având în vedere că la nivel comunitar urmează să fie adoptat în cursul acestui 
an un nou regulament comunitar în materie. 

9. Proiect de Lege privind calitatea aerului MM Decembrie 
2009 

- transpunerea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 

MDRL Decembrie  
2009 

- clarificarea atribuţiilor şi obligaţiilor factorilor implicaţi în realizarea construcţiilor (proiectarea, 
execuţia, exploatarea şi postutilizarea) şi conceptul de profesii reglementate în condiţiile legii speciale în 
domeniu; 
- extinderea aplicării prevederilor Legii nr. 10/1995 la toate categoriile de construcţii; 
- completarea componentelor sistemului calităţii în construcţii cu certificarea conformităţii tehnice a 
produselor de construcţii, certificarea operatorilor economici cu activitate în executarea lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii în construcţii, precum şi cu atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;  
- conştientizarea proprietarilor cu privire la obligaţiile ce le revin în exploatarea construcţiilor, îndeosebi 
cu privire la pericolul pe care îl reprezintă construcţiile încadrate în clasa I de risc seismic şi care 
prezintă pericol public; 
- creşterea eficacităţii sancţiunilor în scopul descurajării atitudinii de nerespectare a legii. 
 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991, republicată în 2004,  privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
MM 

 

Decembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

12. Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor MM Iunie 
2010 

- transpune prevederile Directivei 2008/98 privind deşeurile. 

13. Proiect de Lege cadru a produselor chimice MM Decembrie 
2010 

- se modifică şi se completează cadrul legislativ naţional în conformitate cu prevederile comunitare 
privind chimicalele. 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2007 
privind utilizarea în condiţii de izolare a 
microorganismelor modificate genetic 

MM Decembrie 
2012 

- transpunerea Directivei privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, 
aflată în curs de elaborare la nivel comunitar.  

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 
privind introducerea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic  

MM Decembrie 
2012 

- corelarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007  cu alte acte normative în 
domeniu, inclusiv cele referitoare la  controlul mişcării transfrontieră a organismelor modificate genetic.  
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.5/2000 privind amenajarea teritoriului 
naţional, secţiunea III, Zone Protejate 

MM 
MDRL 

Decembrie 
2012 

- actualizarea anexelor  la Legea nr.5/2000, prin completarea listei cu ariile protejate nou constituite şi 
actualizarea suprafeţelor ariilor protejate urmare a măsurătorilor. 

17. Proiect de Lege privind conservarea ”Ex situ„ a 
speciilor de floră şi faună sălbatică 

 
MM 

 
Decembrie 

2012 

- reglementarea menţinerii speciilor de faună sălbatică în captivitate, inclusiv activitatea grădinilor 
zoologice, circurilor, pet-shop-urilor, băncilor de seminţe, etc. 
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XVI. Politica fiscal-bugetară 
 
 

Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 
2009 

MFP Ianuarie 
2009 

- proiectul legii prevede şi autorizează pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi 
reglementări specifice exerciţiului bugetar.  

2. Proiect de Lege privind asigurările sociale de stat 
pe anul 2009 

MFP 
MMFPS 

Ianuarie 
2009 

- veniturile şi cheltuielile  sistemului public de pensii şi ale sistemului asigurărilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale cuprinse  în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat;  
- veniturile şi cheltuielile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi ale Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cuprinse în bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
- reglementări specifice exerciţiului bugetar 2009 (valoarea punctului de pensie, salariul mediu brut luat 
în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii de asigurări sociale, 
cuantumul ajutorului de deces pentru persoana asigurată şi pensionar, etc.). 

3. Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/1999  
privind valorificarea şi transmiterea fără plată, a 
unor bunuri provenite din cadouri şi confiscări, 
devenite proprietate privată a statului, aflate în 
administrarea şi respectiv în custodia Regiei 
Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” 

SGG Ianuarie 
2009 

- valorificarea unor bunuri provenite din confiscări şi cadouri care au aparţinut fam. Ceauşescu, rămase 
în stoc în regim de consignaţie, prin magazinul Economat ce aparţine de SRP Sinaia. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 privind unele 
măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului 
locativ de protocol, proprietate publică a statului, 
şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate 
privată a statului, aflate în administrarea Regiei 
Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat”, aprobată prin Legea nr. 
229/2008 

 

 

SGG Ianuarie 
2009 

- modificarea O.G. 28/2007 în sensul precizării exacte a cheltuielilor aferente imobilelor vândute (de ex. 
Cheltuieli cu amortizarea, cadastru, etc.) şi care se deduc din sumele încasate în urma vânzării;  
- modificarea art. 18 alin. (4)  cu privire la condiţiile de organizare a celei de a treia licitaţie şi stabilirea 
concretă a modalităţii de prezentare şi selectare a ofertelor; 
- stabilirea unui procent de minim 25% din vânzarea bunurilor imobile care să rămână la dispoziţia 
Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi obligaţia de 
reactualizare a rapoartelor de evaluare a imobilelor, după parcurgerea a două proceduri de licitaţie, dar 
nu mai devreme de 6 luni; 
- crearea posibilităţii regiei de exploatare prin formele prevăzute de lege, pe termen scurt sau foarte scurt, 
a imobilelor care sunt propuse la vânzare; 
- clarificarea unor termeni utilizaţi de Legea nr. 229/2008, precum şi modificarea legii, a termenelor, 
precum şi propunerea ca lista imobilelor transferate la PMB să fie aprobată de S.G.G. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 

SGG 
MFP 

Februarie 
2009 

- completarea  art. 250 al Codului Fiscal în vederea reglementării scutirii de la plata impozitelor pe 
clădire şi pe teren a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”  pentru spaţiile 
atribuite instituţiilor publice. Completarea art. 21 alin. (5) cu încă o literă prin care să se prevadă că 
amortizarea aferentă imobilelor din domeniul privat al statului atribuite instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial de la bugetul statului şi care sunt scutite de la plata chiriei să fie deductibilă la 
calculul profitului impozabil. 

6. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri 
pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de 
serviciu necesare unor categorii de personal din 
cadrul ministerelor, celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
instituţiilor publice 

 

SGG Februarie 
2009 

- precizarea exactă a categoriilor de personal  care pot beneficia de locuinţe de serviciu şi precum şi a 
instituţiilor la care sunt încadrate. De ex.  Precizarea exactă a funcţiilor din cabinetul demnitarului care 
au dreptul la locuinţe de serviciu, precum şi includerea altor funcţii, cum ar fi secretarul general adjunct 
din cadrul ministerelor. 

7. Proiect de Lege pentru stabilirea tarifului lunar al 
chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea 
locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în 
domeniul public şi privat al statului, administrate 
de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” 

SGG Februarie 
2009 

- reanalizarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2008 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2008 şi întocmirea unui proiect de act normativ care să rezolve problemele apărute în aplicarea 
ordonanţelor sus amintite. 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 
execuţie al bugetului fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi a contului general 
al datoriei publice aferent anului 2007 

MFP Februarie 
2009 

- în urma deciziilor Curţii de Conturi nr.10/22.12.2008 şi nr.11/22.12.2008 contul general al datoriei 
publice aferent anului 2007 a fost modificat, urmând ca legea de aprobare să se retransmită la Guvern. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/1999 
privind activitatea de audit financiar, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

MFP Martie 
2009 

- definiţia auditorului statutar; 
- modalitatea de înscriere la stagiu; 
- modalitatea de exercitare a profesiei;  
- atribuirea calităţii de auditor statutar;  
- înscrierea în Registrul auditorilor. 
- au fost abrogate prevederi care sunt reglementate în OUG nr.90/2008; 
 - se ţine cont şi de evoluţia reglementărilor emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) în 
domeniul auditului, în special în ceea ce priveşte controlul calităţii, educaţie profesională, standardele 
internaţionale de audit şi alte standarde. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

10. Proiect de Lege privind Codul fiscal MFP Martie 
2009 

- abrogarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, având în vedere numeroasele modificări şi 
completări care au fost aduse acesteia şi elaborarea unui Cod fiscal nou; 
- elaborarea noii legi va implica şi: 

• transpunerea prevederilor unor directive europene în domeniul impozitării;  
• implementarea măsurilor cuprinse in Programul de Guvernare. 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.112/1999 privind 
călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în 
interes personal pe căile ferate române, 
republicată 

MTI Aprilie   
2009 

- contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române de care beneficiază, în 
mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin.(1) şi (4) este deductibilă fiscal şi se suportă din bugetul 
Ministerului Transporturilor, cu excepţia contravalorii celor de care beneficiază persoanele prevăzute la 
alin.1 lit.b), şi membrii de familie ai acestora şi care se suportă de fiecare autoritate sau instituţie 
publică cu profil feroviar din bugetul propriu. 

12. Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea jocurilor de noroc 

MFP 
 

Mai 
2009 

- reglementarea şi autorizarea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc ca urmare a 
elaborării unei politici publice, conf. Art. 14 din HG nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central. 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 

MFP Mai 
2009 

- realizarea auditului intern în sistem asociativ, pentru entităţile publice mici care nu au capacitatea 
instituţională de a realiza prin forţe proprii funcţia de audit intern; 
- atestarea profesională a auditorilor interni  din sistemul public; 
- elemente de organizare şi funcţionare a Comitetelor de audit intern. 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate şi a contului general anual al 
datoriei publice pe anul 2008 

MFP 

 

Iunie 
2009 

- execuţia veniturilor bugetare şi a cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru 
bugetul de stat, Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe 
nerambursabile şi sumele alocate din venituri proprii; 

15. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2008, şi a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2008 

MFP 

 

Iunie 
2009 

- execuţia veniturilor şi cheltuielilor sistemului public de pensii,  sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; 
 

16. Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 
2010 

MFP Septembrie 
2009 

- prevede şi autorizează pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări 
specifice exerciţiului bugetar. 

17. Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor 
sociale de stat pe anul  2010 

 

MFP Septembrie 
2009 

- veniturile şi cheltuielile  sistemului public de pensii şi ale sistemului asigurărilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale cuprinse  în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat;     
- veniturile şi cheltuielile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi ale Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cuprinse în bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
- reglementări specifice exerciţiului bugetar anual (valoarea punctului de pensie, salariul mediu brut luat 
în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii de asigurări sociale, 
cuantumul ajutorului de deces pentru persoana asigurată şi pensionar, etc.). 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată 

 

MFP 
 

Septembrie 
2009 

- modificările aduse la Legea nr.82/1991 se referă, în principal, la următoarele prevederi: 
• efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ şi de pasiv deţinute de operatorii economici; 
• organizarea şi conducerea contabilităţii; 
• registrele de contabilitate; 
• întocmirea situaţiilor financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau încetării activităţii 

operatorilor economici; 
• termenele de păstrare a situaţiilor financiare anuale; 
•  contravenţii şi infracţiuni; 

- introducerea unor prevederi care să instituie un cadru organizat de informare, consultare şi schimb de 
informaţii între instituţiile care emit reglementări contabile, organismele profesionale şi mediul 
academic. 

19. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2009 

MFP Noiembrie 
2009 

- rectifică legea bugetară anuală ca urmare a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar.  

20. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 2009 

MFP Noiembrie 
2009 

- asigurarea finanţării măsurilor luate în domeniile sistemului public de pensii, sistemului asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, ca urmare a modificărilor indicatorilor care au stat la baza 
fundamentării bugetului. 

21. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
357/2005 privind bursele de mărfuri 

MFP 
MJLC 
BRM 

CNVM 
 

Noiembrie 
2009 

- acordarea Bursei Române de Mărfuri (BRM) a dreptului de tranzacţionare a instrumentelor derivate pe 
mărfuri; 
- modificări funcţionale ale organizării interne BRM.  
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

22. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
locuinţei 

SGG 
MDRL 

 

Decembrie 
2009 

- unificarea legislaţiei existente astfel încât să se reglementeze toate aspectele sociale, economice, 
tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor; 
- armonizarea tuturor reglementărilor legate de responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice 
centrale, locale precum şi ale partenerilor privaţi legate de administrarea locuinţelor şi a fondului de 
locuinţe; 
- încurajarea bunei gestiuni a localităţilor şi asigurarea unei dezvoltări eficiente a construcţiilor în cadrul 
acestora, în strânsă legătură cu necesităţile, caracteristicile şi dinamica populaţiei locale; 
- realizarea corelării între dezvoltarea construcţiilor de locuinţe şi dezvoltarea urbană în general, aşa 
încât locuinţa să nu fie o realizare izolată, ci integrată în ansamblul social şi economic al localităţii; 
- realizarea coordonării obiectivelor, acţiunilor şi bugetelor necesare în vederea dinamizării pieţei locale 
a locuinţelor şi a reabilitării urbane prin întocmirea Planului Local de Locuire; 
- stabilirea politicilor locale de terenuri şi constituirea de rezerve funciare suficiente şi dispuse în 
amplasamente, în vederea realizării viitoarelor construcţii de locuinţe sociale; 
- întărirea responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale în ceea ce priveşte administrarea 
fondului de locuinţe publice, coordonarea intervenţiilor în perimetrele urbane afectate de degradare 
fizică şi excluziune socială, asigurarea sprijinului asociaţiilor de proprietari în dificultate, a reducerii 
cazurilor de locuire insalubră.   

23. Proiect de Lege privind despăgubirea persoanelor 
fizice care şi-au transferat depozitele constituite 
pentru achiziţionarea de autoturisme de la Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni  – CEC SA la BRD 
SA 

MFP Decembrie 
2009 

 

- despăgubirea persoanelor fizice care şi-au transferat depozitele constituite pentru achiziţionarea de 
autoturisme de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni  – CEC SA la BRD SA. 
 

24. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate si a contului general anual al 
datoriei publice pe anul 2009 

MFP 

 

Iunie 
2010 

- execuţia veniturilor bugetare şi a cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru 
bugetul de stat, Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe 
nerambursabile şi sumele alocate din venituri proprii. 

25. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2009, si a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2009 

MFP 

 

Iunie 
2010 

- execuţia veniturilor şi cheltuielilor sistemului public de pensii,  sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. 
 
 

26. Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 
2011 

MFP Septembrie 
2010 

- prevede şi autorizează pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări 
specifice exerciţiului bugetar. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

27. Proiect de Lege privind bugetul asigurările sociale 
de stat pe anul  2011 

 

MFP Septembrie 
2010 

- veniturile şi cheltuielile  sistemului public de pensii şi ale sistemului asigurărilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale cuprinse  în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat; 
- veniturile şi cheltuielile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi ale Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cuprinse în bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
- reglementări specifice exerciţiului bugetar anual (valoarea punctului de pensie, salariul mediu brut luat 
în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii de asigurări sociale, 
cuantumul ajutorului de deces pentru persoana asigurată şi pensionar, etc.). 

28. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2010 

MFP Noiembrie 
2010 

- rectifică legea bugetară anuală ca urmare a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar. 

29. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 2010 

MFP Noiembrie 
2010 

- asigurarea finanţării măsurilor luate în domeniile sistemului public de pensii, sistemului asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, ca urmare a modificărilor indicatorilor care au stat la baza 
fundamentării bugetului. 

30. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate si a contului general anual al 
datoriei publice pe anul 2010 

MFP Iunie 
2011 

- execuţia veniturilor bugetare şi a cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru 
bugetul de stat, Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe 
nerambursabile şi sumele alocate din venituri proprii. 

31. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2010, si a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2010 

MFP Iunie 
2011 

- execuţia veniturilor şi cheltuielilor sistemului public de pensii,  sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. 
 

32. Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 
2012 

MFP Septembrie 
2011 

- prevede şi autorizează pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări 
specifice exerciţiului bugetar. 

33. Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor 
sociale de stat pe anul  2012 

 

MFP Septembrie 
2011 

- veniturile şi cheltuielile  sistemului public de pensii şi ale sistemului asigurărilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale cuprinse  în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat; 
- veniturile şi cheltuielile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi ale Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cuprinse în bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
- reglementări specifice exerciţiului bugetar anual (valoarea punctului de pensie, salariul mediu brut luat 
în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii de asigurări sociale, 
cuantumul ajutorului de deces pentru persoana asigurată şi pensionar, etc.) 

34. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2011 

MFP Noiembrie 
2011 

- rectifică legea bugetară anuală ca urmare a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

35. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 2011 

MFP Noiembrie 
2011 

- asigurarea finanţării măsurilor luate în domeniile sistemului public de pensii, sistemului asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, ca urmare a modificărilor indicatorilor care au stat la baza 
fundamentării bugetului. 

36. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 
execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate si a contului general anual al 
datoriei publice pe anul 2011 

MFP Iunie 
2012 

- execuţia veniturilor bugetare şi a cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatorii principali de credite pentru 
bugetul de stat, Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe 
nerambursabile şi sumele alocate din venituri proprii. 

37. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general 
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2011, si a contului general anual 
de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj 
pe anul 2011 

MFP Iunie 
2012 

- execuţia veniturilor şi cheltuielilor sistemului public de pensii,  sistemului asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale. 
 

38. Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 
2013 

MFP Septembrie 
2012 

- prevede şi autorizează pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări 
specifice exerciţiului bugetar. 

39. Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor 
sociale de stat pe anul  2013 

 

MFP Septembrie 
2012 

- veniturile şi cheltuielile  sistemului public de pensii şi ale sistemului asigurărilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale cuprinse  în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat; 
- veniturile şi cheltuielile sistemului asigurărilor pentru şomaj şi ale Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cuprinse în bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
- reglementări specifice exerciţiului bugetar anual (valoarea punctului de pensie, salariul mediu brut luat 
în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, cotele de contribuţii de asigurări sociale, 
cuantumul ajutorului de deces pentru persoana asigurată şi pensionar, etc.). 

40. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2012 

MFP Noiembrie 
2012 

- rectifică legea bugetară anuală ca urmare a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar. 

41. Proiect de Lege privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 2012 

MFP Noiembrie 
2012 

- asigurarea finanţării măsurilor luate în domeniile sistemului public de pensii, sistemului asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale, ca urmare a modificărilor indicatorilor care au stat la baza 
fundamentării bugetului. 
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Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

42. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2002 privind 
aprobarea statutului CNVM 

MFP 
MJLC 
BNR 

CNVM 
 

Urmează a fi 
stabilit în 

urma 
aprobării la 
nivel UE a 

Regulament
ului privind 
agenţiile de 

rating 

- conform prevederilor Regulamentului UE privind agenţiile de rating, fiecare stat membru va desemna o 
autoritate competentă care să asigure înregistrarea, supravegherea şi retragerea autorizării agenţiilor de 
rating pe teritoriul naţional. În prezent reglementarea şi supravegherea pieţei de capital este realizată de 
către CNVM.  În acest sens, va fi necesară introducerea în statutul CNVM a atribuţiilor de  înregistrare, 
supraveghere şi retragere a autorizaţiilor agenţiilor de rating pe teritoriul naţional. 

43. Proiect de Lege privind ratificare a Acordurilor de 
împrumut încheiate de România şi Instituţiile 
Financiare Internaţionale 

MFP 
 

În funcţie de 
data 

semnării 
Acordului de 

împrumut 

- ratificarea prevederilor Acordului de împrumut contractat pentru finanţarea deficitului bugetar şi 
sprijinirea reformelor structurale, economice şi sociale. 
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XVIII. Reforma administraţiei publice 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Camerelor 
agricole 

MAPDR Februarie 
2009 

- înfiinţarea reţelei de Camere agricole prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru consultanţă 
agricolă. Descentralizarea administraţiei agricole. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European. 

 

MAI Martie 
2009 

- în vederea armonizării cu aquis-ul comunitar, se va elabora un proiect de act normativ privind 
modificarea Legii nr.33/2007 care să reglementeze modul de  exercitare a dreptului de vot şi a dreptului 
de a fi ales pentru cetăţenii statelor membre ale UE, care au domiciliul sau reşedinţa în România. De 
asemenea, având în vedere faptul că a fost abrogată Legea nr. 373/2004 care instituia unele elemente de 
natură logistică pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor europarlamentare, este necesară 
introducerea acestor elemente în cuprinsul Legii nr.33/2008. 

3. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Român 
pentru Adopţii 

 

SGG 
ORA 

 

Martie 
2009 

- întărirea capacităţii instituţionale a Oficiului Român pentru Adopţii în ceea ce priveşte exercitarea 
funcţiei de autoritate de stat; 
- completarea atribuţiilor existente cu o serie de atribuţii ce vizează urmărirea şi controlul modului de 
aplicare a dispoziţiilor legale din materia adopţiei şi atribuţii vizând facilitarea contactului persoanei 
adoptate cu familia biologică. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

 

SGG 
ANRMAP 

Aprilie 
2009 

- perfecţionarea sistemului de rezolvare a contestaţiilor având în vedere şi obligaţia de transpunere, până 
la data de 20 decembrie 2009, a Directivei Parlamentului European nr. 66/2007/CE, care modifică 
Directivele 665/89/CEE şi 13/92/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de 
atac în materia atribuirii contractelor de achiziţie publică. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.94 din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MEc. 
MFP 
ANFP 

 

Mai 
 2009 

- cu privire la activităţile ce pot fi desfăşurate de funcţionarii publici, care nu au legătură cu activitatea 
desfăşurata în instituţia publica; 
- punerea de acord a prevederilor actuale din actele normative în vigoare, respectiv clarificarea 
interpretării art.159 alin.(4) din Legea nr.31/1990 coroborate cu art.94 alin.(2) din Legea nr.161/2003 
privind incompatibilitatea calităţii de funcţionar public cu cea de cenzor; 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare 

MAI Mai 
2009 

- reglementarea urmăreşte punerea de acord cu modificările intervenite prin legile electorale din 2008 şi 
prin Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

7.  Proiect de Lege privind sistemul unitar de 
salarizare a funcţionarilor publici 

MAI 
MMFPS 

 

Mai 
2009 

- sunt instituite reguli, principii şi dispoziţii generale privind modalitatea de stabilire a salariilor 
funcţionarilor publici. 

8.  Proiect de Lege privind Criza financiară şi 
insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale 

 

MAI Iunie 
2009 

- completează un set larg de reforme ale politicilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi are 
ca scop întărirea situaţiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi sprijinirea disciplinei 
economico-financiare a acestora;  
- reglementează procedura privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, 
modul de implicare al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-
teritoriale în situaţia de criză financiară şi de insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale.  
Procedura privind criza financiară şi insolvenţa dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale 
de a: 

• îmbunătăţi situaţia economico financiară a unităţilor administrativ-teritoriale astfel încât să asigure 
furnizarea serviciilor esenţiale cetăţenilor; 

• îndeplini la termen obligaţiile de plată; 
• îndeplini obligaţiile financiare faţă de angajaţi, comercianţi şi furnizori; 
• promova procedurile financiar – contabile, practicile bugetare şi de impozitare necesare redresării 

economico financiare. 
9.  Proiect de Lege privind modificarea Legii   

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 
României. 

MAI August 
2009 

 - noile prevederi constituţionale, care consfinţesc un mandat de 5 ani al Preşedintelui României   precum 
şi abrogarea Legii nr.373/2004, care instituia cadrul logistic de organizare şi desfăşurare a alegerilor 
prezidenţiale  impun modificarea cadrului legal privind organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 
alegerii Preşedintelui României în anul 2009. 

10.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările 
ulterioare 

MAI August 
2009 

- în vederea continuării procesului de descentralizare se va elabora un proiect de modificare a Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, modificări care privesc numai următoarele aspecte: 

•  reglementarea trecerii unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în 
domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale;  

•  reglementarea posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale de a decide asupra oricăror 
modificări intervenite ulterior în regimul juridic al bunurilor atestate, fără a fi necesară adoptarea 
acestora prin hotărâre da Guvernului; 

• consiliul judeţean va asigura o evidenţă, la nivelul judeţului, a tuturor modificărilor intervenite în 
inventarele bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, asigurând 
şi publicarea hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale respective, în monitorul oficial al 
judeţului. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

11.  Proiect de Lege privind organizarea Institutului 
Naţional de Administraţie şi a Centrelor 
Regionale de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală 

MAI Septembrie 
2009 

- definirea INA ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale; 
- extinderea cadrului de atribuţii şi responsabilităţi ale INA raportat la competenţele instituţiilor similare din Uniunea Europeană cu 
care se conlucrează, în vederea creşterii impactului acestuia în ceea ce priveşte reglementarea sistemului de formare a resurselor 
umane din administraţia publică şi pentru a putea realiza următoarele activităţi: 

• cercetare ştiinţifică, studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice şi formării continue pentru resursele umane 
din administraţia publică; 

• asistenţă şi consultanţă pentru instituţiile şi autorităţile publice şi pentru alte entităţi interesate; 
• seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică; 
• înfiinţarea unor reţele ale furnizorilor de formare a resurselor umane din administraţia publică; 
• participarea ca membru în organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial; 
• colaborarea cu alte instituţii competente în materie în vederea elaborării, modificării şi completării cadrului normativ în 

domeniul formării profesionale în administraţia publică; 
- transformarea Consiliul Ştiinţific al INA într-un organ consultativ mai flexibil atât ca structură cât şi ca atribuţii; 
- întărirea mecanismului de coordonare a Centrelor regionale de formare profesională în administraţia publică locală - armonizarea 
nivelului actelor subsecvente adoptării prezentei legi cu obiectul reglementării. 

12.  Proiect de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei locale 

MAI Septembrie 
2009 

- înfiinţarea poliţiei locale prin preluarea personalului şi atribuţiilor de la actualele structuri de poliţie 
comunitară şi unele servicii de specialitate din primării (protecţia mediului, control comercial, disciplina 
în construcţii), precum şi prin acordarea de competenţe sporite în domeniul circulaţiei rutiere. 

13.  Proiect de Lege cadru în domeniul evaluării 
preliminare a impactului reglementărilor 

SGG Septembrie 
2009 

- simplificarea şi unificarea tuturor actelor normative cu privire la evaluarea preliminară a impactului 
reglementărilor în scopul eficientizării procesului de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor 
publice, precum şi al creşterii coerenţei şi predictibilităţii acestora. 

14.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public 

CPM 
ASG 

Octombrie 
2009 

- facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public prin optimizarea procedurilor de acces. 
- se urmăreşte extinderea domeniului de aplicare a legii, potrivit normelor europene în vigoare. Astfel, 
prin informaţie de interes public se va înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din 
activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, precum şi  activităţile şi serviciile unei persoane 
juridice de drept privat referitor la achiziţii publice sau finanţări din bani publici, ori dacă acele activităţi 
şi servicii au impact asupra sănătăţii publice şi mediului ambiant. 

15.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.36/2006 privind instituirea 
preţurilor locale de referinţă pentru energia 
termică furnizată populaţiei, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.483/2006 

MAI Noiembrie 
2009 

- scăderea progresivă a compensării preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru furnizarea energiei 
termice. 

16.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată 

MAI Martie 
2010 

- restructurarea sistemului administrativ de înregistrare imobiliară având în vedere unificarea 
componentelor de cadastru şi carte funciară; 
- abrogarea unor acte normative în scopul creării unui sistem unic de înregistrare în cadastru şi carte 
funciară; 
- reglementarea privind statutul registratorului de carte funciară. 
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Principalele reglementări  

17.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată 

MAI Iunie 
2010 

 

- reglementări privind continuarea procesului de descentralizare a gestiunii funcţiilor publice şi a 
funcţionarilor publici; 
- dezvoltarea şi implementarea unui sistem de recrutare, evaluare şi promovare bazat pe merit şi 
competenţă, în funcţia publică, în vederea creşterii eficienţei funcţionarilor publici în prestarea serviciilor 
publice; 
- reglarea anumitor aspecte problematice identificate urmare a monitorizării aplicării dispoziţiilor legale. 

18.  Proiect de Lege privind activitatea de lobby CPM 
ASG 

Iunie 
2010 

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de lobby, realizată de persoanele fizice şi juridice care au 
dobândit calitatea de lobby-ist; 
- lobby-iştii sunt obligaţi să înregistreze fiecare activitate de lobby în Registrele publice al activităţilor de 
lobby, deschise de Administraţia Prezidenţială, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor sau 
Senatului, Secretariatul General al Guvernului sau structurile similare, pentru activităţile de interes local; 
- registrele publice vor conţine date privind lobby-istul, clientul reprezentat, obiectul contractului, preţul 
contractului, activităţile ce vor fi desfăşurate potrivit contractului de lobby, autorităţile şi instituţiile 
publice, precum şi persoanele cu funcţii publice asupra cărora se intenţionează să se exercite activităţi de 
lobby. 

19.  Proiect de Lege privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii în domeniul apărării naţionale 

SGG 
ANRMAP 

Octombrie 
2010 

- reglementarea sistemului de achiziţii publice în domeniul apărării naţionale în conformitate cu noile 
prevederi ale acquis-ului european. 
Observaţie: Proiectul de Directivă se află în stadiul de negocieri trilaterale între Comisia Europeană, 
Consiliul U.E. şi parlamentul European, cu intenţia de a fi aprobat în primă lectură în cadrul 
Parlamentului. 

20.  Proiect de Lege privind  diminuarea unor arierate 
înregistrate de operatorii economici care prestează 
serviciul de alimentare cu energie termică pentru 
populaţie 

 

MAI Noiembrie 
2010 

- plata din excedentul bugetar local a unor sume către operatorii de distribuţie pentru acoperirea 
costurilor din prestarea serviciului de interes economic general. 
 

21.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică 

SGG 
DAE 
MAI 

Decembrie 
2010 

- instituirea obligaţiei pentru instituţiile administraţiei publice de a argumenta public deciziile de 
respingere a propunerilor şi recomandărilor făcute de societatea civilă; 
- în acelaşi timp, proiectul de modificare al Legii nr.52/2003 trebuie să prevadă extinderea domeniului de 
aplicare şi la documentele de politici publice. 

22.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismului 

MDRL 2010 - restructurarea şi codificarea legislaţiei în urbanism şi amenajarea teritoriului în conformitate cu 
prevederile Programului de guvernare şi cu Principiile europene ale dezvoltării teritoriale şi urbane 
durabile asumate de România prin semnarea Agendei Teritoriale Europene, a Chartei de la Leipzig 
privind oraşele europene durabile şi  a Convenţiei europene a Peisajului; 
- clarificarea unor aspecte legate de: corelarea prevederilor şi procedurilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului cu legislaţia mediului şi directivelor europene, rolurile actorilor urbani în procesul de 
planificare şi proiectare urbana; asumarea din partea autorităţilor locale de a operaţionaliza PUZ-urile – 
PUZ-ul ar trebui sa reprezintă un instrument de implementare al unei politici urbane sau al unui 
program de dezvoltare urbana , sa fie finanţat si elaborat numai de către autoritatea locala si sa aibă 
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crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
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Guvern 
Principalele reglementări  

caracter director; 
- rezolvarea problematicii operaţionale prin  intermediul unor planuri urbanistice de detaliu, iar 
derogările de la PUG  sau PUZ-urile directoare sa fie făcute numai in cazuri excepţionale: 

• statutul arhitectului şef şi calificarea relaţiilor din structurile de specialitate ale administraţiei 
publice locale responsabile cu urbanismul, gestiunea imobiliara, locuirea, dezvoltarea; 

• circuitul informaţiilor referitoare la documentaţiile de urbanism între consiliul judeţean şi 
consiliul local sau între Consiliul General al municipiului Bucureşti  şi consiliile locale de sector; 

• coordonarea între documentaţiile de urbanism ale diverselor sectoare în cazul Bucureştiului; 
• corelarea dezvoltării între marile aglomerări urbane şi zona periurbană; 
• problema extinderii necontrolate a intravilanelor localităţilor, pentru interese imobiliare, fără a se 

lua în considerare obligaţiile ce vor deriva pentru autorităţile locale în relaţie cu infrastructura, 
echipamentele publice; 

• protecţia insuficientă a drepturilor proprietarilor de bunuri supuse servituţilor de urbanism; 
• absenţa limitării în timp a servitutilor; 
• echilibru între exigenţele de stabilire a reglementărilor şi necesităţile de flexibilitate; 
• clarificarea competentelor în contextul descentralizării; 
• recunoaşterea juridică a peisajelor ca o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie; 
• stabilirea şi implementarea politicilor peisajului care au ca scop protecţia, managementul şi 

amenajarea acestuia; 
• integrarea peisajului în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism şi în cele culturale, de 

mediu; 
• reglementarea atribuţiilor administraţiei   publice şi  sistemului de instrumente care au ca obiect 

protecţia, managementul şi amenajarea peisajelor, prin adoptarea de măsuri specifice. 
23.  Proiect de Lege privind constituirea si 

funcţionarea parcurilor industriale stimulate prin 
măsuri de ajutor financiar din partea statului 

MAI Octombrie 
2012 

- constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale susţinute prin măsuri de natura ajutorului de stat; 
- stabilirea diferenţelor dintre parcurile industriale şi alte infrastructuri de afaceri; 
- clarificarea unor aspecte tehnice privind administrarea parcului industrial; 
- precizarea expresă a condiţiilor comunitare privind ajutorul de stat; 
- abrogarea O.G. nr.65/2001. 
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XIX. Justiţie şi politici anticorupţie 
 
 

Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

1. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi 
urmaşilor persoanelor executate ca urmare a 
acţiunilor de opoziţie faţă de regimul comunist 

CPM 
IICCR 

Februarie 
2009 

- acordarea unei sume cu titlu de despăgubiri morale rudelor până la gradul al II-lea, inclusiv,  ale 
persoanelor executate în urma dispoziţiilor nelegale ale organelor de securitate, ca urmare a acţiunilor de 
opoziţie faţă de regimul comunist. 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Decretului-lege nr.118/1990 pentru 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat cu modificările şi 
completările ulterioare 

CPM 
IICCR 

Martie 
2009 

- modificarea şi completarea art. 3 din Decretul-lege nr.118/1990, în vederea armonizării prevederilor 
sale cu dispoziţiile Legii nr. 341/2004 – Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 

3.  Proiect de Lege privind  formularea de către 
România a unei declaraţii în baza articolului 35 
din Tratatul privind Uniunea Europeană 

 

MJLC 
MAE 
DAE 

Martie 
 2009 

- proiectul de act normativ formulează Declaraţia României de acceptare a jurisdicţiei Curţii de Justiţie a 
Comunităţilor  Europene de a pronunţa hotărâri preliminare, în conformitate cu art. 35 alin. (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.  

4.  Proiect de Lege privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului din organele autorităţii 
judecătoreşti    

MJLC Iunie 
 2009 

- eliminarea diferenţelor salariale existente între aceleaşi categorii de personal din sistemul justiţiei 
- eliminarea  sistemului paralel şi inegal de salarizare a personalului din sistemul justiţiei creat prin 
hotărâri judecătoreşti. 
 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din sistemul 
administraţiei  penitenciare, cu modificările 
ulterioare  

 

MJLC Iunie 
 2009 

- apropierea cadrului legislativ aplicabil funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare cu cel aplicabil categoriilor similare de personal din celelalte instituţii publice 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, din care face parte Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor şi unităţile sale subordonate. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative şi a Legii 
nr.202/1998 privind organizarea Monitorului 
Oficial al României 

 

MJLC 
Consiliul 
Legislativ 

SGG 

Iunie 
 2009 

- instituirea unor dispoziţii privind: 
- abrogarea actelor normative neintrate în vigoare (reglementare necesară abrogării Codului penal 
adoptat în 2004 şi neintrat în vigoare); 
- republicarea automată a actelor normative modificate ; 
- inserarea unei dispoziţii privind obligativitatea cuprinderii în actele normative, acolo unde este cazul, a 
unor dispoziţii tranzitorii, care să reglementeze conflictul în timp al normelor juridice ori conflictul între 
norme juridice inferioare şi norme juridice superioare   
 

7.  Proiect de Lege privind Noul Cod de procedură 
civilă 

MJLC Iunie 
2009 

- reglementarea în mod expres a principiilor fundamentale ale procesului civil; 
- reaşezarea competenţei materiale; 
- în cadrul procedurii contencioase, conceperea unor soluţii legislative inovatoare, subsumate 
dezideratului soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil, ce au în vedere tehnicizarea 
procedurii desfăşurate în faţa instanţei de judecată, care să conducă, pe cât posibil, şi la eliminarea 
interpretărilor jurisprudenţiale contradictorii, dintre care menţionăm: 
• perfecţionarea soluţiilor legislative privind sesizarea instanţei, astfel încât între momentul

introducerii cererii de chemare în judecată şi punerea ei pe rolul instanţei se va interpune o fază
premergătoare activităţii de judecată propriu-zise, care are drept scop regularizarea cererii de
chemare în judecată şi presupune realizarea unei corespondenţe scrise numai cu autorul cererii de
chemare în judecată; 

•  resistematizarea etapelor procesului civil; 
• introducerea unor noi reglementări cu caracter general referitoare la căile de atac; 
•  instituirea unei proceduri speciale îndreptate împotriva încălcării dreptului la soluţionarea

procesului într-un termen optim şi previzibil; 
• crearea unui nou mecanism pentru unificarea practicii judiciare;  
• conceperea unei noi reglementări procesual-civile în materia executării silite. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

8.  Proiect de Lege privind Noul Cod penal MJLC Iunie 
2009 

- simplificarea pluralităţii de infracţiuni, de exemplu prin reducerea numărului de forme de recidivă 
prevăzute de lege şi, mai ales, prin stabilirea unui tratament sancţionator mai uşor de aplicat; 
- crearea unor noi mecanisme privind sistemul pedepselor, care, prin flexibilitate şi diversitate, să 
permită alegerea şi aplicarea celor mai adecvate măsuri, pentru a putea asigura în acest fel atât o 
constrângere proporţională în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, 
cât şi o modalitate eficientă de recuperare socială a infractorului; 
- diversificarea cadrului reglementărilor în materia modalităţilor de individualizare a executării pedepsei, 
prin introducerea unor modalităţi alternative la executarea pedepsei în regim de detenţie; 
- reformarea completă a reglementării răspunderii penale a minorilor: reducerea limitei de vârstă de la 
care este posibilă angajarea răspunderii penale a minorului, până la 13 ani şi, renunţarea la dualitatea de 
sancţiuni consacrată astăzi de Codul penal - pedepse şi măsuri educative. Astfel, proiectul noului Cod 
penal a urmăreşte renunţarea completă la pedepse în cazul minorului infractor şi instituirea unui sistem 
sancţionator bazat doar pe măsuri educative; 
- reaşezarea în limite normale a tratamentului sancţionator pentru faptele incriminate în partea specială; 
- revizuirea unor categorii de infracţiuni, în acord cu noile realităţi sociale şi luând în considerare 
problemele semnalate în practică: infracţiunile contra vieţii persoanei, infracţiunile împotriva libertăţii şi 
integrităţii sexuale, infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, infracţiunile de corupţie, infracţiunile contra 
familiei, infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război etc.; 
- de asemenea, în partea specială a codului penal, au fost aduse infracţiuni cuprinse în prezent în legi 
speciale: infracţiunile contra circulaţiei pe drumurile publice, infracţiunilor electorale etc. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

9.  Proiect de Lege privind Noul Cod de procedură 
penală 

MJLC Iunie 
2009 

- crearea unui cadru legislativ în care procesul penal să fie mai rapid şi mai eficient, prin urmare, în mod 
semnificativ mai puţin costisitor; 
- stabilirea unui echilibru corespunzător între cerinţele pentru o procedură penală eficientă, protejarea 
drepturilor procedurale elementare, dar şi a celor fundamentale ale omului pentru participanţii la 
procesul penal şi respectarea unitară a principiilor care privesc desfăşurarea echitabilă a procesului 
penal; 
- introducerea, alături de principiile clasice (al aflării adevărului, al prezumţiei de nevinovăţie, al 
dreptului la apărare, al respectării demnităţii umane) principii noi, precum cel al dreptului la un proces 
echitabil desfăşurat într-un termen rezonabil, al separării funcţiilor judiciare în procesul penal, al 
obligativităţii acţiunii penale strâns legat de cel subsidiar al oportunităţii, non bis in idem, al dreptului la 
libertate şi siguranţă, iar în materia probaţiunii, al loialităţii în obţinerea probelor; 
- în cadrul organelor judiciare, alături de instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală, au fost 
cuprinşi: judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară, care vor avea atribuţii 
specifice în materia drepturilor şi libertăţilor suspectului sau inculpatului, respectiv în verificarea 
legalităţii administrării probelor în faza de urmărire penală şi a legalităţii sesizării instanţei de judecată 
de către procuror; 
- o echilibrare a competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti, în paralel cu o reaşezare a căilor de 
atac, cu aplicarea principiului apropierii justiţiei de cetăţean; 
- au fost introduse instituţii noi, precum judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de cameră 
preliminară; 
- proiectul renunţă la enumerarea limitativă a mijloacelor de probă, prevăzând că pot fi folosite în cadrul 
procesului penal orice mijloace de probă care nu sunt interzise de lege; 
- judecata în fond a fost concepută ca un complex de acte procesuale şi procedurale specifice, având ca 
scop pronunţarea unei soluţii legale şi temeinice, întemeiată în egală măsură pe lege şi pe adevăr; 
- în materia căilor de atac, proiectul prevede calea ordinară de atac a apelului, integral devolutivă; 
- recursul va fi o cale extraordinară de atac, exercitată doar în cazuri excepţionale, numai pentru motive 
de nelegalitate. Proiectul renunţă la calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare şi propune 
modificări importante în ceea ce priveşte revizuirea şi recursul în interesul legii. 
- proiectul cuprinde de asemenea unele proceduri speciale, în scopul asigurării eficacităţii administrării 
actului de justiţie: acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi procedura în cauzele cu minori. 

10.  Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal 

 

MJLC Iunie 
2009 

 

- corelarea reglementării în materia executării pedepselor cu Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură 
penală. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

11.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  Legii nr.317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar se specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 

MJLC Septembrie 
2009 

- modificarea dispoziţiilor legale privitoare la organizarea judiciară şi statutul magistraţilor prin: 
• stabilirea unei cote legale maxime (1/3) din numărul posturilor vacante anual care să fie ocupate 

prin proceduri de recrutare extraordinare; 
• stabilirea     competenţei    unei singure    instituţii   (INM)    pentru     recrutare,    indiferent   de   

procedura de recrutare; 
• redefinirea probelor la concursurile şi examenele de admitere în magistratură sau de promovare în 

funcţii de execuţie sau de conducere; 
• eliminarea dispoziţiilor legale care împiedică atingerea obiectivelor evaluării individuale;  

- schimbarea rolului grefierului cu studii juridice.  

12. Proiect Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
 

Noiembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.50/1991, republicată în 2004,  privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

CPM 
ISC 

MDRL 
MM 

 

Decembrie 
2009 

- corelarea cu reglementările europene în domeniu şi anexele naţionale. 

14.  Proiect de Lege privind responsabilitatea 
ministerială  

 

MJLC Ianuarie 
2010 

- elaborarea unei noi reglementări privind responsabilitatea ministerială, având în vedere criticile 
existente precum şi deciziile Curţii Constituţionale cu privire la prevederile Legii nr. 115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială. 
 

15.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a 
infractorilor şi de supraveghere a executării 
sancţiunilor neprivative de libertate  

 

MJLC Ianuarie 
2010 - reformarea, ca urmare a adoptării noilor coduri, a unor domenii care contribuie la înfăptuirea actului de 

justiţie. 
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Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

16.  Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2000 privind organizarea 
activităţii de expertiză tehnică judiciară şi 
extrajudiciară 

 

MJLC Ianuarie 
2010 

- reformarea a unor domenii care contribuie la înfăptuirea actului de justiţie; 
- reanalizarea modalităţilor de dobândire a calităţii de expert tehnic judiciar şi extrajudiciar,si instituirea 
unor măsuri pentru eficientizarea activităţii in aceasta materie. 
 

17.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate 

MJLC Ianuarie 
2010 - instituirea de măsuri legislative care să permită eficientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 

Integritate. 

18.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 

MJLC Iunie 
 2010 

- îmbunătăţirea reglementării profesiei de executor judecătoresc; 
- reformarea unor domenii care contribuie la înfăptuirea actului de justiţie. 

19.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei  

MJLC Iunie 
 2010 

- corelarea legislaţiei  generale şi speciale (primare şi secundare) în materia insolvenţei;  
- instituirea unor noi măsuri pentru simplificarea procedurii insolvenţei şi implementarea deciziilor 
adoptate la nivelul Uniunii Europene în cadrul Planului de acţiune „Small Bussiness Act for Europe”, 
adoptat de Comisia Europeană la data de 25 iunie 2008. 
 

20.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului 

MJLC Ianuarie 
2011 - îmbunătăţirea legislaţiei interne, având în vedere standardele europene şi internaţionale în domeniul 

prevenirii şi combaterii terorismului. 

21.  Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a 
Codului civil  

MJLC După 
aprobarea 
Codului 

 

- corelarea legislaţiei în vigoare cu Noul Cod civil.  

22.  Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a 
Codului de procedură civilă 

MJLC După 
aprobarea 
Codului 

 

- corelarea legislaţiei în vigoare cu Noul Cod de procedură civilă. 

23.  Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a 
Codului penal 

MJLC După 
aprobarea 
Codului 

 

- corelarea legislaţiei în vigoare cu Noul Cod penal.  

24.  Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a 
Codului de procedură penală 

MJLC După 
aprobarea 
Codului 

 

- corelarea legislaţiei în vigoare cu Noul Cod de procedură penală. 
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XX. Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de 
Semnalări şi participarea României la Sistemul 
Informatic Schengen 

MAI Decembrie 
2009 

- crearea unei baze de date centrale care conţine semnalări cu privire la persoane şi bunuri introduse 
conform unor criterii bine stabilite, contribuind la întărirea cooperării între instituţiile/autorităţile române 
cu competenţe specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectării regimului vamal, 
al eliberării vizelor şi permiselor de şedere, precum şi al celorlalte controale şi activităţi specifice 
efectuate de organele de poliţie sau de către alte autorităţi în scopul asigurării ordinii şi siguranţei 
publice; 
- asigură cadrul juridic necesar participării României la schimbul de date cu statele membre Schengen 
aşa cum este reglementat de prevederile europene în domeniul SIS II. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 
privind regimul străinilor în România şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2007 
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor 
pe teritoriul României 

 

MAI Decembrie 
2009 

- introducerea conceptului de viză uniformă, valabil pe teritoriul Schengen, precum şi a noţiunii de viză 
uniformă cu valabilitate teritorială limitată; 
- crearea posibilităţii de prelungire a vizei de scurtă şedere; 
- posibilitatea ca România să poată emite vize pentru un stat Schengen şi, de asemenea, să fie introduse 
prevederi care să permită unui stat Schengen să emită vize în numele României, în condiţiile prevăzute 
de acquis; 
- instituirea obligativităţii ca la solicitarea vizei, străinii să posede o asigurare medicală care să acopere 
orice costuri legate de repatriere din motive medicale, asistenţă medicală sau de urgenţă şi/sau tratament 
de urgenţă în spital; 
- clarificarea prevederilor legale în situaţia   schimbării profilului de studii; 
- stabilirea unor condiţii de eliberare a autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii detaşaţi din ţările terţe, în 
concordanţă cu legislaţia din celelalte state membre UE; 
- introducerea ca motiv de respingere a autorizaţiei de muncă faptul că străinul  locuieşte ilegal pe 
teritoriul României; 
- stabilirea unor criterii concrete de departajare a forţei de muncă înalt calificate de cea slab calificată; 
- simplificarea procedurilor pentru obţinerea autorizaţiei de muncă; 
- reglementarea în mod unitar a evidenţelor Oficiului Român pentru Imigrări atât pe linie de migraţie cât 
şi pe linie de azil; 
- introducerea unor prevederi referitoare la accesul persoanei vizate la informaţiile care o privesc precum 
şi la posibilitatea acesteia de a contesta conţinutul informaţiilor conform prevederilor Legii 677/2001. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 
privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene 
şi Spaţiului Economic European  

 

MAI Decembrie 
2009 

- introducerea unei noi situaţii în care cetăţenii UE pot solicita înregistrarea pe teritoriul naţional (atunci 
când cetăţeanul UE este căsătorit cu un cetăţean român); 
- introducerea posibilităţii de a beneficia de rezidenţă permanentă fără aplicarea condiţiilor referitoare la 
legalitatea şi continuitatea rezidenţei pentru minorii ai căror părinţi au dobândit anterior acest drept;  
- anularea obligaţiei cetăţenilor UE/SEE de a-şi declara prezenţa pe teritoriul naţional în termen de 15 
zile de la intrare; 
- introducerea termenelor de valabilitate pentru certificatele de înregistrare şi cărţile de rezidenţă 
permanentă pentru cetăţenii UE; 
- introducerea unor termene de valabilitate diferite ale cărţii de rezidenţă permanentă, în funcţie de vârsta 
titularului documentului; 
- introducerea posibilităţii ca cetăţenii UE să poată face dovada că sunt asiguraţi medical şi prin asigurări 
de sănătate încheiate în sistemul de asigurări privat. 

4.  Proiect de Lege privind securitatea civilă MAI Martie 
2010 

 - crearea unui nou concept – securitatea civilă – care include totalitatea măsurilor ce sunt necesare 
pentru protecţia populaţiei împotriva efectelor negative generate de situaţiile de urgenţă. 
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XXI. Politica externă 
 
Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

1. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de 
capital pentru cota parte din Creditul acordat de 
Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza 
programului CCC- Legea Publică nr.480/1992, a 
dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei 
cote-parti pentru anii 2006, 2007 şi 2009  

MEc. Martie 
 2009 

- respectarea clauzelor din „Acordul de Credit”.  

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
stabilizare şi de asociere între Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de o 
parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, 
semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008 

MAE 
 

Martie 
2009 

- ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din 
Legea nr.476 din 2002 pentru aprobarea plăţii 
contribuţiei României la Fondul de Cooperare al 
Iniţiativei Central Europene 

MAE 
 

Martie 
2009 

- ratificarea Acordului 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul Republicii Polone şi Guvernul 
României cu privire la funcţionarea Institutului 
Cultura Român de la Varşovia şi a Institutului 
Polonez de la Bucureşti 

MAE Mai 
2009 

- ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Polone şi Guvernul României cu privire la funcţionarea 
Institutului Cultura Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez de la Bucureşti 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 
182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate 

CPM 
CNCAN 

MAI 

Septembrie 
2009 

 

- completarea prevederilor legislative astfel încât să se asigure alinierea  la cerinţele şi normele europene 
referitoare la garanţii nucleare. 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Regatul Spaniei şi România privind funcţionarea 
Centrului Spaniol al Institutului Cervantes de la 
Bucureşti şi Institutul Cultural de la Madrid  

MAE Octombrie 
2009 

- ratificarea Acordului între Regatul Spaniei şi România privind funcţionarea Centrului Spaniol al 
Institutului Cervantes de la Bucureşti şi Institutul Cultural de la Madrid 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

7. Proiect de Lege privind aprobarea plăţii anuale a 
cotizaţiei ce decurge din calitatea României de 
stat participant la Acordul multilateral de bază 
privind transportul internaţional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, 
semnat la Baku la 8 septembrie 1998 

MTI 
 

Decembrie 
2009 

- plata anuală a contribuţiei României ce decurge din calitatea de stat participant la Acordul Multilateral 
de Bază. 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse 
privind înfiinţarea şi condiţiile de funcţionarea a 
Institutului Cultura Român de la Moscova şi  a 
Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură de la Bucureşti 

MAE Ianuarie 
2010 

- ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind înfiinţarea şi 
condiţiile de funcţionarea a Institutului Cultura Român de la Moscova şi  a Centrului Rus de Ştiinţă şi 
Cultură de la Bucureşti 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului 
diplomatic şi consular al României 

MAE Octombrie 
2010 

- îmbunătăţirea cadrului legislativ privind drepturile şi obligaţiile membrilor Corpului diplomatic şi 
consular al României. 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.495/2004 privind salarizarea şi alte 
drepturi băneşti ale personalului din administraţia 
centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la 
misiunile diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele culturale româneşti din străinătate 

 

MAE Octombrie 
2010 

- îmbunătăţirea cadrului legislativ privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului diplomatic. 

11. Proiect de Lege privind funcţionarea 
Secretariatului Naţional TRACECA 

MTI 
 

Decembrie 
2010 

- funcţionarea Secretariatului Naţional TRACECA potrivit hotărârilor statelor participante la Acordul 
Multilateral de Bază cu privire la funcţionarea Secretariatului Permanent al Comisiei 
Interguvernamentale TRACECA şi a reprezentanţelor sale. 

12. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului 
dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Cipru privind transportul maritim, semnat la 
Nicosia, la 23 octombrie 2006 

MTI 
 

Data este 
condiţionată 
de răspunsul 

părţii 
cipriote 

 

- prevederile Acordului se aplică transportului maritim între porturile statelor Părţilor Contractante şi, 
respectiv, între porturile celor două state şi porturile unor state terţe, precum şi pentru cooperarea în 
vederea eliminării oricăror obstacole care ar putea să afecteze dezvoltarea acestui transport şi pentru 
asigurarea siguranţei navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii şi a altor persoane şi proprietăţi 
aflate la bordul navei statului celeilalte Părţi Contractante în timpul în care navele se află în apele 
navigabile naţionale sau în  porturile  statelor lor.  Prevederile Acordui nu vor aduce atingere dreptului 
navelor care arborează pavilionul unor state terţe de a participa la comerţul maritim între porturile 
statelor Părţilor Contractante şi porturile unor state terţe. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări 

13. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
Stabilizare şi Asociere între Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de o 
parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, 
semnat la 29 aprilie 2008 

 

MAE În funcţie de 
hotărârea 
SM UE că 

Serbia 
cooperează 
pe deplin cu 
Tribunalul 

Penal 
Internaţional 
de la Haga.  

- ratificarea Acordului de Stabilizare şi Asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale 
acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la 29 aprilie 2008 
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XXII. Afaceri europene 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2007 
privind regimul veniturilor încasate de autorităţile 
contractante pe parcursul licitării şi implementării 
contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi 
PHARE finanţate de Uniunea Europeană 

MFP Februarie 
2009 

- se urmăreşte stabilirea veniturilor încasate de către autorităţile contractante din executarea garanţiilor 
de bună execuţie, a garanţiilor de participare şi a garanţiilor aferente sumelor reţinute, în conformitate cu 
prevederile contractuale. 
 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
garanţie privind acordarea de către Banca 
Europeană de Investiţii a unor împrumuturi 
(Facilitatea de Convergenţă-pentru activitatea de 
producţie şi Facilitatea pentru transport curat – 
activitatea de cercetare dezvoltare, în suma de 400 
mil. Eur pentru fabrica FORD de la Craiova 

MFP Martie 
2009 

- ratificarea Acordului de garanţie, sursele de rambursare ale împrumutului, modalitatea de aprobare a 
amendamentelor. 

3. Proiect de Lege privind gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru Obiectivul convergenţă  

MFP Martie 
2009 

- stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate 
României pentru Obiectivul convergenţă al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum şi a 
prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea 
capitalului 

MFP 
MJLC 
BNR 

 

Martie 
2009 

- transpunerea noilor prevederi în legislaţia internă aplicabilă sectorului bancar, menite să înlăture 
barierele de natură administrativă în calea fuziunilor/preluărilor transfrontaliere, prin care sunt 
armonizate reguli stricte privind procedura de notificare a achiziţiilor de participaţii calificate şi a 
majorărilor unor astfel de participaţii la instituţiile de credit în funcţiune, precum şi un set de criterii de 
natură prudenţială, limitativ stabilite, care stau la baza evaluării de către autorităţile competente ale 
statelor membre a unor astfel de achiziţii (Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului şi a Directivelor 
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte normele de procedură şi 
criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor de participaţii în sectorul 
financiar );  
- un alt obiectiv al proiectului de lege îl constituie îmbunătăţirea reglementării existente. De la apariţia 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 au fost sesizate în practică o serie de aspecte insuficient 
reglementate şi/sau au fost întâmpinate dificultăţi de interpretare a unor prevederi ale ordonanţei. De 
asemenea, au fost constatate unele neconcordanţe ale prevederilor existente cu dispoziţiile 
corespunzătoare din legislaţia comunitară transpuse prin acestea, fiind necesară astfel reformularea sau 
completarea în mod corespunzător a textelor în cauză. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

5. Proiect de Lege privind modul de alocare şi 
utilizare a fondurilor externe nerambursabile 
aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE)  

MFP Martie 
2009 

- stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate 
României în calitate de stat membru al Spaţiului Economic European, precum şi a contribuţiei naţionale 
aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente 
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European. 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate 

 

MFP Aprilie 
2009 

- se propune introducerea unor prevederi noi prin care se creează posibilitatea legală ca beneficiarii de 
fonduri externe nerambursabile postaderare, alţii decât operatorii economici, să deschidă conturi în 
trezoreria statului pentru gestionarea sumelor provenite atât din credite externe nerambursabile cât şi din 
sume aferente finanţării naţionale;   
- se propune ca dobânzile încasate din fructificarea disponibilităţilor în valută prin efectuarea de 
plasamente financiare la instituţia de credit la care MFP are contul de corespondent deschis, să se 
înregistreze ca venit al bugetului trezoreriei statului, parte a bugetului general consolidat. 

7. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi  
completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.198/2005  privind constituirea, alimentarea şi 
utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi 
Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiază 
de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene cu modificările şi completările 
ulterioare 

 

 

MFP Aprilie 
2009 

- efectuare de plăţi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare şi pentru alte tipuri de cheltuieli: 
• pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile; 
• plata TVA-ului; 

- extinderea aplicabilităţii Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare şi pentru proiectele de 
investiţii finanţate din împrumuturi. 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian 
privind serviciile aeriene regulate, semnat la 
Bucureşti, la 10 noiembrie 2008 

MTI 
 
 

Aprilie 
2009 

 

- noua versiune a acordului bilateral modifică sau înlocuieşte clauzele esenţiale din Acordul aerian 
româno-elveţian în vigoare, referitoare la desemnarea şi autorizarea operatorilor aerieni, revocarea şi 
suspendarea autorizaţiilor de operare, siguranţa şi securitatea aviaţiei civile, transmiterea programelor de 
operate, soluţionarea diferendelor. 

9. Proiect de Lege pentru încetarea valabilităţii 
Acordului între Guvernul Republicii Socialiste 
România şi Guvernul Republicii Federative a 
Braziliei privind navigaţia maritimă, semnat la 5 
iunie 1975 

MTI 
 
 

Aprilie 
2009 

 

- intrarea în vigoare a legii va asigura alinierea la acquis-ul comunitar. 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea majorării 
capitalului deţinut de România la Banca de 
Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre 

MFP Octombrie 
2009 

- creşterea numărului de acţiuni în vederea egalării în timp a cotei deţinute în prezent de marii acţionari 
(FEDERATIA RUSA, TURCIA, GRECIA) pentru creşterea prestigiului şi influenţei României în zona 
Marii Negre. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

11. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
amendare a Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Ucrainei privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. 

12. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
amendare a Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii India privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii India 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

13. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
amendare a Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Tunisiene privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Tunisiene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

14. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
amendare a Acordului între România şi Statul 
Kuweit privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între România şi Statul Kuweit privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor 

15. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
amendare a Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse 
privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

16. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
amendare a Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 

17. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Kazahstan privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiţiilor 

MFP 
MAE 

Decembrie 
2009 

- pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele reglementări  

18. Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de 
garanţie între statele membre UE şi Banca 
Europeană de Investiţii (BEI) privind 
împrumuturile care vor fi acordate de către BEI 
pentru proiectele de investiţii din statele Africa, 
Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de 
peste mări şi a Acordului privind administrarea 
arieratelor între statele membre UE şi BEI privind 
procedurile de plată şi rambursare în cadrul 
garanţiilor statelor membre în favoarea BEI   

MFP 
MAE 
MJLC 

 

Decembrie 
2009 

- ca urmare a aderării României la Acordul de la Cotonou prin Decretul nr.948/31.10.2007 şi a 
Memorandumului aprobat de către Preşedintele României în data de 27 august  2007 privind aprobarea 
semnării în numele României a Acordului de garanţie între statele membre UE şi BEI pentru proiectele 
de investiţii şi a Acordului privind administrarea arieratelor între statele membre UE şi BEI privind 
procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea BEI, este necesară 
ratificarea următoarelor documente: 
• Acordul de garanţie între statele membre UE şi BEI pentru proiectele de investiţii din statele 

Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări; 
• Acordul privind administrarea arieratelor între statele membre UE şi BEI privind procedurile de 

plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea BEI. 

19. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital 

MFP 
MJLC 
BNR 

CNVM 
 

După 
modificarea 
Directivei 

85/611/EEC  
 

În urma finalizării proiectului de modificare a Directivei 85/611/EEC sunt posibile modificări pe 
marginea următoarelor aspecte: 
- fuziune transfrontalieră; 
- modificarea politicii de investiţii a unui OPCVM în vederea posibilităţii înfiinţării de structuri master-

feeder; 
-  informarea investitorilor; 
-  reguli de comercializare transfrontaliere; 
- posibilitatea administrării unui OPCVM de către o societate de administrare înregistrată în alt stat 
membru prin introducerea paşaportului. 
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XXIII. Cultură şi culte 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, 
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 
artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 

MCCPN Martie 
2009 

- definirea clară a domeniilor de aplicare, a noţiunilor utilizate;  
- reglementarea riguroasă a procedurilor de  încasare a sumelor reprezentând valoarea timbrelor;  
corelarea cu actele normative ulterioare cu incidenţă în  domeniu (legislaţia în domeniul instituţiilor de 
spectacole şi concerte, cinematografie, finanţarea proiectelor culturale etc.),  precum şi corectarea 
deficienţelor semnalate în  procesul de aplicare; stabilirea clară a modalităţilor de verificare a respectării 
prevederilor privind încasarea şi virarea acestor sume; 
- modul de stabilire a beneficiarilor, precum şi modul de utilizare a sumelor colectate creează unele 
dificultăţi în aplicarea corectă a legii, fiind necesară regândirea şi adaptarea întregului sistem; 
- scopul instituirii timbrelor este ca sumele colectate din valorificarea unor bunuri şi servicii culturale să 
fie folosite exclusiv pentru sprijinirea activităţilor organizaţiilor de creatori, organizare sub forma de 
persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
instituţiilor publice de cultură finanţate din 
venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de 
stat sau de la bugetele locale, a sistemului de 
salarizare a personalului din aceste instituţii, 
precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului 
din instituţiile şi activităţile cu profil cultural 

MCCPN Martie 
2009 

- în perioada scursă de la adoptarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1996 au fost promovate  şi modificate o 
serie de acte normative cu incidenţă în domeniul organizării, funcţionării şi  finanţării instituţiilor publice 
de cultură (Ordonanţa Guvernului. nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările aduse prin Ordonanţa Guvernului 
nr.2/2008,  Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, Ordonanţa Guvernului. nr.26/2005 
privind managementul instituţiilor publice de cultură).În vederea asigurării eficienţei activităţii 
instituţiilor publice de cultură şi a continuităţii actului managerial, se impune modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.9/1996, în sensul corelării cu reglementările menţionate. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil, republicată 

MCCPN Martie 
2009 

- protejarea patrimoniului cultural naţional în ansamblul său, prin stabilirea unui sistem de protejare 
general, cuprinzător şi eficient; 
- simplificarea procedurală şi administrativă a sistemului de protejare a patrimoniului cultural naţional 
mobil; 
- armonizarea legislativă cu sistemul normativ european şi cu prevederile naţionale din alte state 
europene; 
- îmbunătăţirea sistemului actual de protecţie, prin prevederi prohibitive şi imperative. 
Astfel, principalele direcţii de amendare a legii sunt: 
- definiţia patrimoniului cultural naţional mobil, în scopul lărgirii ariei de aplicabilitate a legii, 
- enunţarea scopului actului normativ, respectiv transmiterea moştenirii culturale către generaţiile 
viitoare şi accesul public la valorile culturale; 
- simplificarea şi eficientizarea procedurii de clasare; 
- modificarea atribuţiilor, componenţei şi modalităţii de constituire a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi 
Colecţiilor; 
- modificarea statutului experţilor şi a procedurii de atestare; 
- amendarea regimului circulaţiei bunurilor culturale; 
- amendarea prevederilor referitoare la restituirea bunurilor confiscate abuziv; 
- modificarea regimului de comercializare a bunurilor culturale; 
- modificarea regimului de exercitare a dreptului de preemţiune; 
- introducerea bazei legale pentru emiterea unor coduri etice pentru comercianţi şi experţi. 
 

4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial 

MCCPN Martie 
2009 

- corelarea actului normativ cu terminologia utilizată de Legea nr.410/2005 privind acceptarea 
Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003,   
precum şi corectarea deficienţelor semnalate în  procesul de aplicare, textul actual al actului normativ 
nereglementând cu precizie chestiuni referitoare, în principal, la protejarea patrimoniului cultural 
imaterial. 
 

5. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi 
completările ulterioare 

MCCPN Martie 
2009 

- modificările propuse au ca obiect, pe de o parte, utilizarea unei terminologii adecvate şi unitare, lipsite 
de redundanţe care pot determina confuzii, iar pe de altă parte, care se referă la o serie de reglementări 
menite să completeze sau să elimine, după caz, o serie de chestiuni referitoare la tipurile de aşezăminte  
culturale, la obiectivele principale ale acestora, dincolo de specificul fiecăruia dintre ele, precum şi 
prevederi referitoare la statutul de importanţă naţională al Centrului Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe, cu modificările şi completările ulterioare 

MCCPN Aprilie 
2009 

- limitarea excepţiei de la plata drepturilor de autor numai pentru bibliotecile aparţinând instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar; 
- eliminarea excepţiei de la plata drepturilor de autor pentru retransmiterea prin cablu a programelor de 
televiziune cu retransmitere obligatorie (must carry); 
- eliminarea limitelor de orice fel în negocierile libere dintre utilizatori şi titularii de drepturi; 
- clarificarea unor prevederi referitoare la sancţionarea încălcărilor legii prin activităţi desfăşurate la 
scară comercială; 
- corectarea unor erori apărute în procesul de redactare a Legii nr.329/2006 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.123/2005. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată 

MCCPN Aprilie 
2009 

- eliminarea unor blocaje prevăzute în legea actuală prin transferarea unor prevederi care se pot 
reglementa mai uşor prin HG sau ordine ale ministrului; 
- flexibilitate în nominalizarea membrilor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, ai Comisiilor 
Zonale ale Monumentelor Istorice; 
- descentralizarea activităţii structurilor teritoriale ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice prin 
înfiinţarea de Comisii Judeţene ale Monumentelor Istorice; 
- stabilirea de atribuţii pentru comisiile Judeţene ale Monumentelor Istorice; 
- reorganizarea Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice în Comisii regionale ale Monumentelor 
Istorice, corespondente ale Regiunilor de dezvoltare;  
- definirea zonelor protejate construite; 
- reglementări privind regimul reclamelor publicitare în zone protejate construite; 
- întărirea regimului de protecţie a clădirilor de cult; 
- delegarea unor atribuţii de control instituţiei prefectului; 
- reorganizarea serviciilor publice deconcentrate şi a activităţilor acestora în domeniu; 
- reducerea cheltuielilor efectuate de la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
pentru indemnizaţia membrilor C.N.M.I.;  
- întărirea prevederilor privind sancţiunile privind cofinanţarea lucrărilor de restaurare. 
 

8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
239/2007 privind reglementarea regimului juridic 
al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor 
de cult 

MCCPN August  
2009 

- în procesul de aplicare a legii au fost semnalate o serie de necorelări, care sunt în măsură să creeze 
confuzie. Prin urmare, se impune  clarificarea acestor aspecte. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

9. Proiect de Lege  pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional 

MCCPN Noiembrie 
2009 

- completarea atribuţiilor şi a structurii Comisiei Naţionale de Arheologie (introducerea de prevederi 
privind existenţa Biroului executiv, suspendarea sau excluderea arheologilor din Registrul Arheologilor);  
- completarea definiţiilor unor tipuri de cercetări arheologice (cercetarea arheologică sistematică); 
- delimitarea prin coordonate topografice şi inventarierea siturilor arheologice;  
- structurarea programelor multianuale de cercetare arheologică, tipurile şi fazele diagnosticului 
arheologic;  
- necesitatea introducerii unui Cod deontologic al arheologilor (cu menţionarea acestuia în textul de lege 
şi aprobarea prin Ordin al ministrului); 
- completări pentru managementul şantierelor arheologice de interes prioritar, protocoalele de colaborare 
între instituţii şi persoane implicate în cercetarea arheologică, punerea în valoare a descoperirilor 
arheologilor ca obligaţie a instituţiei organizatoare de cercetări arheologice. 
 

10. Proiect de Lege  privind sponsorizarea  MCCPN 
MFP 

Decembrie 
2009 

- armonizarea  cadrului juridic românesc cu sistemele de drept care funcţionează în  ţările europene, 
corectarea deficienţelor, astfel încât viitorul cadru juridic să permită o participare activă şi eficientă a 
agenţilor economici şi a societăţii civile la realizarea unor activităţi de interes general: acordarea de 
facilităţi fiscale pentru sponsor sau mecena; includerea altor domenii prioritare ca beneficiare ale 
sponsorizării, în funcţie de importanţa lor socială, interesul public, nevoia imediată şi de perspectivă 
pentru susţinerea lor materială (culte religioase, întreţinerea, restaurarea, conservarea şi punerea în 
valoare a monumentelor istorice, realizarea de programe şi proiecte culturale etc.); extinderea ariei de 
aplicabilitate a legii. 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare 

MCCPN Martie 
2010 

- colecţia publică ar urma să fie fără personalitate juridică, ţinând cont şi de dimensiunile mai reduse ale 
patrimoniului colecţiilor publice faţă de patrimoniul muzeal al muzeelor; 
- la nivelul grupului de experţi în domeniul Mobilităţii Colecţiilor – Comisia Europeană, s-a discutat 
problema asigurării obligatorii a bunurilor culturale mobile, urmând ca, în 2009, să apară recomandări 
privind eliminarea obligativităţii asigurării bunurilor culturale mobile; astfel ar trebui eliminată din 
Legea nr. 311/2003 prevederea referitoare la asigurarea obligatorie; 
- eliminarea clasificării muzeelor în muzee de importanţă regională, rămânând numai clasificarea în 
muzee de importanţă naţională, judeţeană şi locală, întrucât se încalcă dispoziţiile Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  
- clasificarea se va face în funcţie de titularul dreptului de proprietate, muzeele de drept public de 
importanţă naţională aflându-se în proprietatea statului, iar cele de importanţă judeţeană şi locală în 
proprietatea autorităţilor administrative teritorial. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

12. Proiect de Lege privind Legea zonelor  construite 
protejate 

MDRL 
MCCPN 

2010 - crearea unui instrument legislativ pentru garantarea  prezervării şi valorizării patrimoniului cultural 
naţional  care reglementează protecţia, calitatea şi managementul zonelor cu elemente remarcabile, 
ansambluri de edificii şi spaţiile publice care le compun; 
- reglementarea integrării politicilor patrimoniale şi cele de urbanism; 
- promovarea proiectelor urbane integrate specifice, bazate pe protecţia şi punerea în valoare a 
patrimoniului urban; 
- definirea instrumentelor operaţionale şi financiare care să permită punerea în aplicare a obiectivelor;  
- reglementarea relaţiilor inter-instituţionale in privinţa protejării şi gestionarii zonelor protejate. 
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XXIV. Românii de pretutindeni 
 
 

Nr. 
Crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
cetăţeniei române nr.21/1991  

MJLC Iunie 
 2010 

- facilitarea dobândirii/redobândirii cetăţeniei române de către persoanele care sunt îndreptăţite în acest 
sens;  
- crearea cadrului legal care să permită reorganizarea instituţională. 
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XXV. Securitatea naţională 
 

Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

1. Proiect de Lege privind funcţionarea în condiţii 
de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 
consumatoare de combustibil din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale 

MAN Martie 
 2009 

- crearea cadrului legal necesar funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale. 

2. Proiect de Lege privind regimul stării de 
mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi 
al stării de război 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

Martie 
 2009 

- definirea stării de mobilizare şi a stării de război; 
- organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de mobilizare; 
- competenţe, atribuţii şi sarcini în domeniul apărării şi securităţii naţionale; 
- asigurarea şi utilizarea resurselor umane, materiale şi financiare pe timpul stării de mobilizare şi al 
stării de război; 
- măsuri privind asistenţa familială a militarilor şi a personalului civil cu obligaţii militare, pe timpul 
stării de mobilizare şi al stării de război. 
 

3. Proiect de Lege privind regimul armelor, 
dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de 
Ministerul Apărării Naţionale  şi de forţele armate 
străine staţionate pe teritoriul României 

MAN Aprilie 
2009 

- deţinerea şi portul armelor şi muniţiilor;  
- folosirea armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor pentru antrenament; 
- paza şi protecţia obiectivelor militare şi a persoanelor;  
- uzul de armă pe timp de pace, pe teritoriul statului naţional;  
- utilizarea forţei de către personalul Ministerului Apărării în afara teritoriului statului   român, în 
operaţii internaţionale, altele decât conflicte armate şi misiuni de impunere a păcii; 
- operaţiuni cu arme şi muniţii; 
- regimul juridic al armelor de foc şi muniţiilor de serviciu deţinute de membrii forţelor armate străine 
staţionate în condiţiile legii pe teritoriul României. 
 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
securitate între Guvernul României şi Guvernul 
Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

 

Aprilie 
2009 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state. 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Portugheză privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

 

Aprilie 
2009 

 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state.  
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului 
deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 
1998 şi semnat de România la 3 iunie 2008 
privind amendarea Anexei de Securitate la 
Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de 
Nord pentru cooperarea privind informaţiile în 
domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 
18 iunie 1964 şi semnat de România la 
Washington la 14 februarie 2006 

SGG 
ORNISS 

 

Aprilie 
2009 

 

- reglementează periodicitatea  inspecţiilor de securitate ale tuturor componentelor NATO militare şi 
civile, precum şi ale statelor membre care au primit informaţii din domeniul atomic în baza Acordului. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

Mai 
2009 

- punerea la dispoziţie a cadrelor militare în cazul comiterii unor infracţiuni; 
- reglementarea juridică a împuternicirii; 
- obligarea cadrelor militare de a participa la misiuni în străinătate; 
- interzicerea demisiei cadrelor militare pe durata primului contract. 

8. Proiect de Lege privind valorificarea bunurilor 
aflate în administrarea sau proprietatea 
Ministerului Apărării Naţionale 

MAN Mai 
2009 

- descentralizarea procesului de valorificare a bunurilor din administrarea sau proprietatea Ministerului 
Apărării Naţionale; 
- lărgirea sferei bunurilor care fac obiectul valorificării; 
- fluidizarea procesului de valorificare; 
- reţinerea sumelor din valorificare. 

9. Proiect de Lege privind unificarea legislaţiei 
referitoare la reorganizarea industriei de apărare 

CPM 
AVAS 
MEc. 

Mai 
2009 

- stabilirea etapelor procedurale ce trebuie urmate pentru reorganizarea unei societăţi comerciale din 
domeniul industriei de apărare; 
- adoptarea unor reglementari speciale, derogatorii de la prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei pentru societăţile din domeniul industriei de apărare ; 
- stabilirea inventarului capacităţilor producţiei de apărare; 
- principalele direcţii de investiţii in industria de apărare (modernizarea/dezvoltarea unor capacităţi, 
crearea unor centre de management tehnologic). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a 
serviciului militar obligatoriu şi trecerea la 
serviciul militar pe bază de voluntariat 

 

MAN Iunie 
2009 

- îmbunătăţirea cadrului legal privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii apărării 
naţionale a României nr.45/1994 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

 

Iunie 
2009 

- securitatea naţională 

12. Proiect de Lege privind industria de apărare MEc. Septembrie  
2009 

- reglementarea unor măsuri de restructurare, reorganizare şi funcţionare a operatorilor economici din 
industria de apărare, ramură strategică a economiei naţionale. 

13. Proiect de Lege privind regimul echipamentelor 
protejate TEMPEST şi al tehnologiei aferente 

SGG 
ORNISS 

Septembrie 
2009 

- reglementează cadrul general privind regimul echipamentelor şi tehnologiilor respective, în scopul 
prevenirii transferului neautorizat al acestora. 

14. Proiect de Lege privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale 
trimis în misiune permanentă în străinătate 

MAN Octombrie 
2009 

- asigură coerenţa şi sistematizarea legislativă în domeniu, în condiţiile în care actualele norme aplicabile 
sunt conţinute în mai multe acte normative, improprii pentru personalul militar şi neadaptate condiţiei de 
ţară membră NATO/UE;  
- proiectul are în vedere şi acordarea, pentru tot personalul din Ministerul Apărării Naţionale trimis în 
misiune permanentă, a unor drepturi similare, pentru asigurarea egalităţii de tratament în cadrul aceloraşi 
categorii de tratament. 

15. Proiect de Lege privind statutul rezerviştilor 
voluntari 

MAN Octombrie 
2009 

- criteriile de selecţie pentru rezerviştii voluntari care provin din cetăţenii care nu îndeplinit serviciul 
militar; 
- condiţiile pentru angajarea cadrelor militare rezervişti voluntari; 
- drepturile şi obligaţiile pentru această categorie de rezervişti; 
- drepturile şi obligaţiile angajatorilor faţă de cetăţenii care au optat pentru a încheia contract ca rezervist 
voluntar. 

16. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

Octombrie 
2009 

- modalităţile de încheiere a contractelor ca soldaţi sau gradaţi  rezervişti voluntari. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

17. Proiect de Lege privind forţele pentru operaţii 
speciale 

MAN Noiembrie 
2009 

- asigurarea cadrului juridic cu accent pe protecţia operatorilor FOS, pe timpul cât se află în misiune, pe 
teritoriul naţional şi în afara acestuia; 
- asigurarea cadrului juridic necesar privind stabilirea misiunilor şi tipologiei de operaţii speciale, 
independent (misiuni naţionale ordonate de conducerea politico-militară); 
- precizarea responsabilităţilor structurilor de conducerii politico-militară a României pentru planificarea 
şi conducerea operaţiilor speciale; 
- prevederi de personal şi salariale, suplimentare faţă de cele ale Statului cadrelor militare şi ale Legii 
135, care să asigure atractivitatea, stabilitatea pe funcţii şi compensarea riscurilor la care sunt supuşi 
operatorii din FOS pe timpul misiunilor;  
- protejarea FOS proprii printr-o lege specifică. 

18. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 
446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

 

Noiembrie 
2009 

- situaţiile în care rezerviştii pot fi chemaţi de către centrele militare pentru participarea la exerciţii de 
mobilizare şi actualizarea evidenţei; 
- drepturile de care beneficiază rezerviştii din rezerva operaţională pe timpul participării la activităţile 
desfăşurate în cadrul structurilor în ale căror planuri sunt incluşi. 

19. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de 
securitate între România şi Regatul Spaniei 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate 

SGG 
ORNISS 

Noiembrie 
2009 

 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state.  

20. Proiect de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul 
armelor şi muniţiilor  

CPM 
AVAS 
MEc. 
MAN 

Noiembrie 
2009 

- Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si muniţiilor, modificata si completata prin OUG nr. 
26/2008, se referă, conform prevederilor art. 6, numai la arme si muniţii civile. Problematica armelor 
militare trebuie reglementata printr-o lege speciala. 

21. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate 

SGG 
ORNISS 

Decembrie 
2009 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state.  

22. Proiect de Lege privind statutul personalului 
încadrat în Centrul de Excelenţă HUMINT/CI, ca 
organism militar internaţional acreditat de NATO 

MAN Decembrie 
2009 

- instituirea cadrului legal referitor la statutul personalului internaţional care încadrează centrul şi 
regimul achiziţiilor aplicabil acestuia. 
 

23. Proiect de Lege privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale 

MAN Decembrie 
2009 

- realizarea unui sistem de salarizare capabil să motiveze şi să atragă resursa umană calificată. 
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Nr. 
crt. Denumire Proiect de Lege Iniţiatori 

Termen 
prezentare 

Guvern 
Principalele reglementări  

24. Proiect de Lege privind răspunderea materială a 
personalului militar şi civil din instituţiile de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

Decembrie 
2009 

- stabileşte condiţiile şi limitele în care se angajează răspunderea materială în sarcina personalului din 
instituţiile de apărare şi securitate naţională, pentru pagubele produse din vina acestuia în patrimoniul 
instituţiilor respective pe timpul îndeplinirii serviciului militar sau atribuţiilor de serviciu; 
- stabileşte jurisdicţia administrativă specială aplicabilă în domeniul răspunderii  materiale, potrivit 
dispoziţiilor Legii nr.262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004.  

25. Proiect de Lege privind participarea forţelor 
armate la operaţii în afara teritoriului statului 
român 

MAN Decembrie 
2009 

- reglementează condiţiile în care forţele armate participă la misiuni în afara teritoriului statului român, 
este adaptat la realităţile actuale şi conţine prevederi în concordanţă cu angajamentele asumate de 
România faţă de NATO, Uniunea Europeană precum şi în cadrul iniţiativelor regionale şi coaliţiilor; 
- va înlocui Legea nr.42/2004. 
Principalele elemente de noutate sunt: 
- introducerea unui nou concept privitor la operaţiile de răspuns la crize, în scopul sincronizării 
legislaţiei naţionale cu politica UE în acest domeniu; 
- individualizarea tipurilor de mandat sub care se desfăşoară operaţiile; 
- crearea posibilităţii achiziţionării de tehnică şi echipament prin exceptarea de la reglementările în 
domeniu. 

26. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Franceze privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

Martie 
2010 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state. 

27. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate schimbate 

SGG 
ORNISS 

Mai 
2010 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state. 

28. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.182/2002  privind protecţia informaţiilor 
clasificate 

MAN 
MAI 
SRI 
SIE 
STS 
 SPP 

ORNISS 

Iunie         
2010 

- actualizarea, în conformitate cu documentele NATO de referinţă în vigoare, întrucât actuala lege se 
fundamentează pe un document NATO abrogat, cu diferenţe semnificative. 

29. Proiect de Lege privind apărarea cibernetică MAN 
 MAI 
SRI 
SIE 
STS 
SPP 

ORNISS 

Iunie         
2010 

- protecţia infrastructurii critice, din punctul de vedere al tehnologiei informaţiilor, împotriva atacurilor 
cibernetice (autorităţi, mijloace, cooperare, coordonare, planificare etc.). 
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Nr. 
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Guvern 
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30. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Federale Germania privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate  

SGG 
ORNISS 

Noiembrie 
2010 

- reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 
două state. 

31. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.14/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului Român de Informaţii şi a 
altor legi speciale 

 

MJLC 
MAE 
SRI 

Ianuarie 
2011 - proiectul răspunde punctual şi exclusiv problemelor legate de respectarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale în desfăşurarea activităţilor de informaţii, identificate prin hotărâri CEDO, în 
special în cauzele Rotaru împotriva României şi Dumitru Popescu împotriva României (nr. 2). Se vor 
propune spre reglementare: 

• autorizarea anterioară a activităţilor specifice care presupun restrângerea unor drepturi 
fundamentale acordată de un judecător;  

• durata limitată de valabilitate a autorizării; 

• controlul posterior efectuat de judecător; 

• controlul parlamentar al activităţii serviciilor de informaţii;    

• condiţiile în care se realizează accesul persoanei la datele stocate de serviciile de informaţii, dreptul 
de a solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete sau inexacte, precum şi 
notificarea terţilor; 

• remediul efectiv în faţa instanţei garantat persoanei care se consideră vătămată 
32. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 

România şi Republica Ungaria cu privire la 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

Martie 
2011 - reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 

două state. 

33. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 
Ucrainei privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

Iunie 
2011 - reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 

două state. 

34. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 
Republicii Albania privind  protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

Octombrie 
2011 - reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 

două state. 

35. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Marele Ducat de Luxemburg privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

Iulie 
2012 - reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 

două state. 
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36. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Republica Slovenia privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

Septembrie 
2012 - reglementează standardele comune de protecţie aplicabile informaţiilor clasificate schimbate între cele 

două state. 

 


