PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI
PENTRU ANUL 2018 (mai – decembrie)
- PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI -

- Bucureşti, mai 2018 -

PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI
PENTRU ANUL 2018

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Termen de
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru amendarea Ordonanței
Mai
de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind
2018
regimul de controlul al exporturilor,
importurilor și altor operațiuni cu produse
militare

Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Iniţiatori: MAE
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.105/2012 privind
detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi
organismele Uniunii Europene, precum și
pentru reglementarea participării României la
misiunile civile de gestionare a crizelor
derulate sub egida Politicii de Securitate și
Apărare Comună a Uniunii Europene

Iunie
2018

Iniţiatori: MAE
3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Noiembrie
parteneriat cuprinzător și consolidat dintre
2018
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și Republica Armenia,
pe de altă parte (EU-Armenia Comprehensive
and Enhanced Partnership Agreement,
„CEPA”)
Iniţiatori: MAE
4. Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului Decembrie
nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor
2018
omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată
la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la
Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014

Scopul propunerii
-

aplicarea prevederilor hotărârii CSAT;

-

îmbunătățirea mecanismelor existente în cadrul
procesului de detașare a experţilor naţionali la
instituţiile Uniunii Europene, inclusiv la
misiunile civile de gestionare a crizelor;

-

proiect pentru ratificarea acestui acord mixt;

-

ratificarea Protocolului nr.16 adiţional la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor
fundamentale,
care
introduce
posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale
părţilor contractante de a solicita Curţii Europene
a Drepturilor Omului (CEDO) un aviz consultativ
atunci când apreciază că o anumită cauză aflată
pe rolul lor ridică o problemă gravă privind
interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a
protocoalelor sale;
Notă: În ceea ce priveşte lista celor mai înalte
jurisdicţii române care pot formula o asemenea
solicitare de aviz consultativ, aceasta cuprinde
Curtea Constituţională a României, Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi curţile de apel;
proiectul de act normativ creează cadrul pentru

Iniţiatori: MAE, MJ

-

5. Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Decembrie

-
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Nr.
crt.

Termen de
prezentare
în Guvern
Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea
2018
drepturilor
omului
şi
a
libertăţilor
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie
1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013,
semnat de România la Strasbourg, la 14
octombrie 2014, precum şi pentru modificarea
unor
acte
normative
Denumire Proiect de Lege

Iniţiatori: MAE

Scopul propunerii
implementarea la nivel naţional a posibilităţii
oferite de Protocolul nr.16 la Convenţie ca
instanţele naţionale să solicite Curţii Europene a
Drepturilor Omului un aviz consultativ. Proiectul
stabileşte în funcţie de materie, civilă sau penală,
şi de instanţa naţională implicată, etapa
procesuală când se poate solicita avizul,
conţinutul unei cereri de aviz consultativ şi
procedura potrivit căreia instanţa sesizează
Curtea;
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

1. Proiectul Legii arhivelor

Termen de
prezentare
în Guvern
Mai
2018

Scopul propunerii
-

Iniţiatori: MAI

2. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.295/2004 privind
regimul
armelor
și
munițiilor

Mai
2018

-

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

August
2018

-

stabilirea cadrului legal pentru plata contribuţiei
financiare la sistemul UNDAC, în cuantum de 50.000
USD, începând cu anul 2018;

August
2018

-

crearea cadrului legal în vederea trecerii la proiectarea
şi implementarea sistemului informatizat de stare civilă,
cu impact asupra rezolvării cu celeritate a cererilor
cetăţenilor români şi străini ale căror acte şi fapte de
stare civilă sunt înregistrate în România;

Iniţiatori:MAI
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
3. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea
Ordonanței
Guvernului
nr.44/2004 privind integrarea socială a
străinilor care au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în
România, precum şi a cetăţenilor statelor
lor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului
Economic
European
Iniţiatori: MAI
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.98/2010
privind
identificarea, desemnarea şi protecţia
infrastructurilor
critice
Iniţiatori: MAI
5. Proiect de Lege privind aprobarea
participării
României
la
sistemul
Organizației Națiunilor Unite de evaluare
şi coordonare în caz de dezastre –
UNDAC
Iniţiatori: MAI
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.119/1996 cu privire
la actele de stare civilă precum şi pentru
abrogarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.41/2003
privind
dobândirea
şi

fundamentarea unei politici a Arhivelor care să permită
instituţiei Arhivelor Naţionale (ANR) să facă faţă
schimbărilor rapide din societate, să satisfacă mai bine
interesele publice şi private, prin optimizarea funcţiilor
sale de instrument în serviciul bunei guvernări şi de
administrator al actelor fundamentale ale identităţii
naţionale;
transpunerea în legislația națională a prevederilor
stabilite la nivelul Uniunii Europene prin Directiva
(UE) 2017/853 a Parlamentului European și a
Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a
Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii
de arme;

prezentul demers este promovat în contextul aprobării
de către prim- ministrul României şi ministrul afacerilor
externe, a Memorandumului privind punerea în
aplicarea a Concluziilor Consiliului European din 25-26
iunie 2015 pe componenta migraţie, ce stabileşte
termenii în care România se alătură eforturilor Statelor
Membre de a gestiona eficient fluxurile migraţiei
ilegale şi se prevede amendarea legislaţiei specifice în
domeniul azilului şi integrării prin introducerea unor
aspecte de asistenţă materială pentru persoanele cu o
formă de protecţie internaţională;
adoptarea reglementării conduce la creşterea nivelului
de protecţie a infrastructurilor critice, fiind importantă
pentru dezvoltarea economică, menţinerea funcţiilor
vitale ale societăţii şi siguranţa cetăţenilor;
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege
schimbarea
numelor

pe

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii

cale administrativă a
persoanelor
fizice

Iniţiatori: MAI
7. Proiect de Lege pentru modificarea și Septembrie
completarea Legii nr.333/2003 privind
2018
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția
persoanelor

-

Iniţiatori: MAI

8. Proiect de Lege pentru modificarea și Septembrie
completarea Legii nr.481/2004 privind
2018
protecţia
civilă
Iniţiatori: MAI

-

de la intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, republicată, și actualizată, misiunea de
pază a evoluat atât din punct de vedere al tehnicii în
domeniul securității, ceea ce a determinat adaptarea
Jandarmeriei Române la noile cerințe ale acesteia, din
punct de vedere organizatoric și a modului de executare
a misiunii. Necesitatea modificării cadrului legislativ
specific în vederea alinierii acestuia la realitățile
societății, îndeosebi la evoluția tehnologiei în materie
de securitate, care și-a pus amprenta asupra modului de
executare a misiunii de către efectivele Jandarmeriei
Române. În forma iniţială a legii în discuţie sunt
inserate o serie de prevederi cu caracter insuficient
precizat, neacoperind întreaga gama de executare a
misiunilor, delimitând în mod absolut arbitrar anumite
tipuri de transporturi efectuate de Jandarmeria Română.
completarea cadrului legislativ de nivel primar cu
prevederi pentru: - asigurarea de către IGSU a
transmiterii cu eficienţă a mesajelor de prealarmă
aeriană şi acţionarea centralizată a sirenelor de alarmare
publică în situaţia probabilităţii/iminenţei producerii
unor atacuri aeriene, precum şi în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă de amploare (risc radiologic şi
nuclear, inundaţii datorate avariilor la construcţii
hidrotehnice, căderi de obiecte din atmosferă); realizarea Sistemului Naţional Integrat de Înştiinţare şi
Alarmare în situaţii de urgenţă/protecţie civilă; creşterea gradului de protecţie a adăposturilor destinate
autorităţilor publice centrale şi asigurarea stării de
operativitate a acestora;
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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Termen de
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind transmiterea unei
Mai
părţi din imobilul Grindul Lupilor, aflat în
2018
domeniul public al statului din
administrarea Administraţiei Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării” din subordinea
Secretariatului General al Guvernului în
administrarea Ministerului Apărării
Naţionale

Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Scopul propunerii
-

transmiterea unui teren în suprafaţă de 2100 mp, situat
în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, înscris în
cartea funciară nr.102627 a comunei Mihai Viteazul, nr.
Cadastral 102627, care face parte din zona protejată
Grindul Lupilor, din administrarea Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” din subordinea
Secretariatului General al Guvernului în administrarea
Ministerului Apărării Naţionale, în vederea reamplasării
Farului de aterizare Gura Portiţei, care funcţionează în
prezent imobilul 832 Mihai Viteazu;

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

adaptarea dispoziţiilor care reglementează serviciul
militar în calitate de rezervist voluntar potrivit
concluziilor rezultate în urma aplicării, în anul 2017, a
prevederilor Legii nr.270/2015 privind Statutul
rezerviştilor voluntari;
adaptarea cadrului legislativ în domeniu la noile tipuri
de riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, în
special cele de tip asimetric şi hibrid;

Iunie
2018

-

asigurarea cadrului legal necesar implementării
măsurilor ce se impun pentru reglementarea cu mai
multă claritate a unor aspecte referitoare la acordarea
unor drepturi persoanelor care au contribuit la victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

Iunie
2018

-

corelarea dispoziţiilor care reglementează formele de
îndeplinire a serviciului militar, precum şi a celor care
reglementează evidenţa militară a cetăţenilor cu
obligaţii militare cu modificările survenite în cadrul
legislativ în domeniul apărării, precum şi adaptarea
acestora la noile tipuri de riscuri şi ameninţări la adresa
securităţii naţionale, în special cele de tip asimetric şi
hibrid;

Iniţiatori:MAN, MMEDIU
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.270/2015 privind
Statutul
rezerviştilor
voluntari
Iniţiatori: MAN
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.1/1999 privind regimul
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,
aprobată cu modificări prin Legea nr.
453/2004
Iniţiatori: MAN, MAI
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii recunoştinţei pentru
victoria Revoluţiei Române din Decembrie
1989, pentru revolta muncitorească
anticomunistă de la Braşov din noiembrie
1987 şi pentru revolta muncitorească
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni august
1977
nr.
341/2004
Iniţiatori: MAN
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.446/2006 privind
pregătirea populaţiei pentru apărare
Iniţiatori: MAN, MAI
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MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
Scopul propunerii
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru modificarea și
Mai
- transpunerea în legislația românească a Directivei (UE)
completarea Ordonanței de urgență a
2018
2017/845 a Comisiei din 17 mai 2017 de modificare a
Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea
Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a
strategiei
pentru
mediul
marin
Consiliului în ceea ce privește listele orientative ale elementelor
ce trebuie luate în considerare în vederea pregătirii strategiilor
Iniţiatori:MAP
marine;

Nr.
crt.

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
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MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi
Mai
completarea Legii nr.319 din 8 iulie 2003
2018
privind statutul personalului de cercetaredezvoltare

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

Iniţiatori: MCI

2. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea
Ordonanţei
Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică
Iniţiatori: MCI

Iunie
2018

-

proiectul de lege urmăreşte asigurarea cadrului legal
care să permită armonizarea cadrului prin care se
reglementează regimul general privind dezvoltarea şi
motivarea resurselor umane, pentru asigurarea
competenţei şi eticii profesionale în activităţile de
cercetare-dezvoltare, a libertăţii demersurilor ştiinţifice
şi pentru participarea personalului din domeniu la
promovarea şi evaluarea activităţilor ce îi revin,
coroborat cu prevederile privind cariera personalului
didactic, armonizat cu carta europeană a cercetătorului;
extinderea categoriilor institutiilor beneficiare de
programe nucleu, respectiv a structurilor de cercetare
dezvoltare din cadrul institutiilor de invatamant
superior acreditate si retentia resursei umane tinere
instruita pentru activitati de cercetare, dezvoltareinovare;
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MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind ratificarea Actelor
Iunie
adoptate la Congresul Uniunii Poștale
2018
Universale (UPU) de la Doha (24
septembrie–
15
octombrie
2012)

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

se ratifică actele adoptate la Congresul Uniunii Poștale
Universale de la Doha din 2012 și semnate în baza
deplinelor puteri acordate de Guvernul României, sub
rezerva ratificării și aprobării lor ulterioare de către
autoritățile naționale competente, după cum urmează:
Regulamentul General al Uniunii Poștale Universale,
Convenția Poștală Universală și Protocolul Final,
Acordul privind Serviciile de Plăți Poștale;

-

Regulamentul 910/2014 abrogă Directiva 199/93/CE,
care a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea
nr.455/2001 privind semnătura electronică, pentru
armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană şi
totodată pentru a crea cadrul normativ naţional necesar
furnizării de servicii de încredere pe piaţa internă,
precum şi faptul că un număr de 5 prestatori de servicii
de încredere au fost acreditaţi de către Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în luna
octombrie, se impune aprobarea fără întârziere a
proiectului de act normativ propus. Pentru armonizarea
legislaţiei naţionale cu prevederile Regulamentului
910/2014 a fost elaborat acest proiect de act normativ
prin care se stabileşte regimul juridic al semnăturii
electronice şi al înscrisurilor în formă electronică,
precum şi condiţiile prestării de servicii de încredere;
proiectul de lege își propune să stabilească cerințele
privind accesibilitatea site-urilor web și aplicațiilor
mobile ale organismelor din sectorul public, permițând
astfel site-urilor web și aplicațiilor mobile respective să
fie accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu
dizabilități;
se ratifică actele adoptate la Congresul Uniunii Poștale
Universale de la Istambul din 2016 și semnate în baza
deplinelor puteri acordate de Guvernul României, sub
rezerva ratificării și aprobării lor ulterioare de către
autoritățile naționale competente, după cum urmează:
Regulamentul General al Uniunii Poștale Universale,
Convenția Poștală Universală și Protocolul Final,
Acordul privind Serviciile de Plăți Poștale;
proiectul de Lege are ca scop stabilirea cadrului
normativ care să definească un mediu comun
informațional, adecvat mediului de afaceri pentru: implementarea autentificării unice în cadrul sistemelor
administraţiei publice; -accesarea unificată a serviciilor
publice electronice; -definirea bazelor de date primare

Iniţiatori:MCSI
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiect de Lege privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru
tranzacțiile
electronice

August
2018

Iniţiatori: MCSI

3. Proiect de Lege privind accesibilitatea Septembrie
site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale
2018
organismelor
din
sectorul
public

-

Iniţiatori: MCSI
4. Proiect de Lege privind ratificarea Actelor Septembrie
adoptate la Congresul Uniunii Poștale
2018
Universale (UPU) de la Istambul (20
septembrie - 7 octombrie 2016 )

-

Iniţiatori: MCSI

5. Proiect de Lege privind interoperabilitatea Decembrie
sistemelor informatice din administrația
2018
publică
Iniţiatori: MCSI

-
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
şi a modului de interconectare a acestora; -definirea
mecanismelor de colaborare între sistemele
administraţiei publice;
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MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

1. Proiect de Lege privind Fondul de
investiții în cultură ”Centenar” –
Convenția Națională pentru Cultură

Termen de
prezentare
în Guvern
Iunie
2018

Principalele reglementari din proiectul de lege

Iniţiatori: MCIN
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe

Iunie
2018

Iniţiatori: MCIN

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale
Iniţiatori: MCIN
4. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice
Iniţiatori: MCIN

Septembrie
2018

Octombrie
2018

- transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor
Directivei nr. 2017/1564/UE privind anumite utilizări
permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale
protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în
beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de
vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor
imprimate şi de modificare a Directivei 2001/29/CE
privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de
autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională;
- proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale vizează clarificarea
unor unor termeni din cuprinsul Ordonanţei Guvernului
nr.51/1998, precum şi unele aspecte legate de
administrarea şi gestionarea Fondului Cultural Naţional;
- modificările propuse vizează clarificarea procedurii
exercitării dreptului de preemțiune al statului cu privire
la vânzarea monumentelor istorice, modificarea
componenţei comisiilor zonale ale monumentelor
istorice, pentru a permite deblocarea situațiilor în care
comisiile nu pot funcționa și modificarea dispoziției
privind procentul de 3% din sumele colectate la bugetul
de stat de la operatorii economici care desfăşoară
activităţi în domeniul jocurilor de noroc, direcţionat
anual către Ministerul Culturii și Identității Naționale,
pentru finanţarea lucrărilor de restaurare, conservare şi
consolidare la monumentele istorice;
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind înfiinţarea
Mai
Consiliului național pentru dezvoltarea
2018
resurselor umane din administrația publică

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

Iniţiatori: MDRAP
2. Proiect de Lege privind modificarea și
completarea Legii cadastrului și a
publicității
imobiliare
nr.7/1996

Iunie
2018

-

Iniţiatori: MDRAP
-

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Codului
finanțelor
publice
locale

Iunie
2018

-

Iniţiatori: MDRAP, MFP
4. Proiect de Lege privind serviciile de
utilitate publică de transport călători

Iulie
2018

-

Iniţiatori: MDRAP
-

-

crearea unei structuri de guvernanţă independentă, cu
rol în coordonarea politicilor publice și acțiunilor cu
impact asupra resurselor umane din administrația
publică, precum și în evaluarea atingerea obiectivelor
asumate în domeniul resurselor umane de către
Guvernul României;
aducerea de modificări la normele privind finanțarea
lucrărilor de înregistrare sistematică;
norme noi pentru asigurarea accelerării procesului de
înregistrare sistematică, în vederea înscrierii imobilelor
în cartea funciară;
reunirea normelor care constituie dreptul comun în ceea
ce privește procedura de recepție a documentației
cadastrale și de înscriere în cartea funciară în cadrul
Titlului referitor la înregistrarea sporadică. Astfel, se
completează structura actuală a cărții funciare cu unele
precizări suplimentare privind cuprinsul cărții funciare;
norme noi privind funcționarea ANCPI și a instituțiilor
subordinate;
îmbunătățirea sistemului de echilibrare a bugetelor
locale prin creșterea cotelor defalcate din impozitul pe
venit de la 71,5% la 100% şi a masei impozabile, prin
includerea impozitului din pensii;
clarificarea conceptului de delegare a gestiunii, de
implementare a contractului de delegare a gestiunii,
respectiv a procedurilor de atribuire a acestor contracte,
adaptate particularităților serviciului de transport public
de călători;
pentru armonizarea cu Regulamentul CE nr.1370/2007
se propune introducerea și definirea unor serii de
concepte precum: obligație de serviciu public, drepturi
exclusive, compensație de serviciu public, diferențe de
tarif, contract de serviciu public, operator intern,
atribuire directă ș.a.;
definirea şi reglementarea mai bună a modului de
organizare, funcţionare și prestare a serviciului de
transport public de călători, clarificarea competenţelor,
a atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor ce revin fiecărei
părţi implicate, precum și a raporturilor juridice
reciproce dintre autorităţile administraţiei publice
centrale şi cele locale, dintre autorităţi administraţiei
publice locale şi operatori, dintre autorităţi şi utilizatori,
precum şi dintre operatori şi beneficiari, cu respectarea
principiului
autonomiei
locale,
descentralizării
serviciilor publice şi subsidiarităţii;
12
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Termen de
prezentare
în Guvern
5. Proiect de Lege pentru modificarea și Septembrie
completarea Legii nr.363/2006 privind
2018
aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Național-Secțiunea I - Rețele
de
transport

Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Scopul propunerii
-

asigurarea unui cadru strategic coerent de dezvoltare și
corelarea tendințelor și nevoilor actuale privind
mobilitatea la nivel național;

Iniţiatori: MDRAP
6. Proiect de Lege privind autorizarea Septembrie
executării lucrărilor de construire și
2018
desființare a construcțiilor
Iniţiatori: MDRAP

- realizarea unui act normativ consolidat, coerent, lizibil,
ancorat în realitățile prezente și care să reglementeze
fără echivoc domeniul său de reglementare;
- creșterea responsabilității factorilor din domeniu;
- întărirea responsabilității emitenților documentelor
necesare autorizării construirii/desființării construcțiilor;
- constituirea fondului construit în condiții de calitate și
asigurarea securității juridice a investițiilor;
- simplificarea procedurilor/ documentațiilor pentru unele
categorii de lucrări;
- introducerea sistemelor de e-guvernare în domeniul
urbanismului
și
autorizării
construcțiilor
–
informatizarea procedurilor de autorizare;
- clarificarea unor prevederi din legislație, pentru a stopa
fenomenele de dezvoltare necontrolată, ce afectează
calitatea vieții cetățenilor și dezvoltarea durabilă a
teritoriului;
- consolidarea structurilor de specialitate în administrația
publică pentru asigurarea dezvoltării durabile și
competitive a comunităților;

13

PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI
PENTRU ANUL 2018

MINISTERUL ECONOMIEI
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

1. Proiectul Legii apelor minerale

Termen de
prezentare
în Guvern
Mai
2018

Scopul propunerii
-

are la bază necesitatea general acceptată de a
reglementa unitar domeniul acestor resurse, printr-o
legislație ușor de aplicat atât de către autoritățile
competente cât și de agenții economici din domeniu, cu
precizări clare în concordanță cu legislația UE;

Mai
2018

-

actualizarea cadrului legal, pentru exploatarea
resurselor minerale în condiții moderne similare celor
din UE, fară discriminare între investitori care
încurajează concurența loială;

Mai
2018

-

necesitatea simplificării legislaţiei şi restrângerii într-un
cadru legal unitar, uşor de actualizat, construit să
asigure contribuţii juste ale operatorilor din domeniul
exploatării
resurselor
minerale,
petroliere
şi
hidrominerale la efortul general de dezvoltare a ţării şi
asigurării stabilităţii financiare a economiei,
corespunzător importanţei şi caracterului neregenerabil
al acestor bogăţii naturale;

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

reglementarea organizării și funcționării industriei
naționale de apărare și a activităților de producție
necesare realizării de produse militare, sensibile și
strategice, astfel încât prin aceste modificări și
completări ale Legii nr.232/2016 să asigure o mai bună
protecție a intereselor naționale de apărare ale
României, inclusiv a intereselor esențiale ale securității
naționale;
se asigură armonizarea legislatiei naționale cu cea
europeană, prin transpunerea Directivei (UE)2015/2436
a Parlamentului European și a Consiliului din 16
decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor
membre cu privire la mărci (versiune codificată),
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JQUE) seria L nr.336 din 23 decembrie 2015;

Iunie
2018

-

Iniţiatori: MEc.
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiectul Legii minelor
Iniţiatori: MEc.
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
3. Proiect de Lege privind sistemul de
redevențe
Iniţiatori: MEc.
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.232/2016 privind
industria naţională de apărare, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor
acte
normative
Iniţiatori: MEc.
5. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.84/1998 privind
mărcile
și
indicațiile
geografice
Iniţiatori:MEc.
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
6. Proiect de Lege privind protecția
secretului comercial împotriva dobândirii,
utilizării
și
divulgării
ilegale

elaborarea unui act normativ care să asigure protecția
know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și
divulgării ilegale;

Iniţiatori:MEc.
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
14
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

7. Proiectul Legii timpului
Iniţiatori: MEc.

Termen de
prezentare
în Guvern
Septembrie
2018

Scopul propunerii
-

sincronizarea la nivel național a informației de timp și
stabilirea timpului legal în România. Alinierea
legislației naționale la practica Europeană;
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MINISTERUL ENERGIEI
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind unele măsuri
Mai
necesare pentru implementarea proiectelor
2018
de importanţă naţională în domeniul
energiei
electrice

Nr.
crt.

Iniţiatori: ME

Scopul propunerii
-

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind
liniile directoare pentru infrastructurile energetice
transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE
şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009 şi
(CE) nr.715/2009 (denumit în continuare Regulamentul
(UE) nr. 347/2013), stabileşte cadrul pentru
identificarea, planificarea şi implementarea proiectelor
de interes comun, care sunt necesare pentru
implementarea celor nouă coridoare prioritare de
infrastructură
energetică
geografică
strategică
identificate în domeniul energiei electrice, gazelor şi
petrolului şi a celor trei domenii prioritare privind
infrastructura energetică la nivelul Uniunii Europene
precum şi măsuri în domeniul procedurii de autorizare,
al participării publicului, inclusiv criterii privind
eligibilitatea generală a proiectelor de interes comun
pentru a beneficia de asistenţă financiară din partea
Uniunii. În scopul eficientizării acţiunii de
implementare a proiectelor de interes comun,
Regulamentul (UE) nr. 347/2013 prevede că statele
membre pot simplifica procedurile de autorizare, pentru
a reduce semnificativ durata realizării acestora şi pentru
a creşte participarea publicului şi gradul de acceptare
pentru implementarea unor astfel de proiecte.
Regulamentul (UE) nr. 347/2013 stabileşte regulile
privind crearea şi adoptarea listelor regionale de
proiecte de interes comun de către cele douăsprezece
Grupuri Regionale, componenţa fiecărui grup având la
bază cele nouă coridoare şi cele trei domenii prioritare,
liste care stau la baza adoptării listei proiectelor de
interes comun a Uniunii, care se aprobă printr-un
Regulamentul delegat. În conformitate cu art. 3 alin. (4)
din Regulamentul (UE) nr. 347/2013, lista proiectelor
de interes comun a Uniunii se stabileşte la fiecare doi
ani, printr-un act delegat, de modificare a
Regulamentului, care stabileşte lista, sub forma unei
anexe la respectivul regulament, adoptat de Comisie în
baza art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013. Lista
proiectelor de interes comun a Uniunii a fost modificată
prin Regulamentul delegat (UE) 2016/89 al Comisiei
din 18 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 aprilie 2013 în ceea ce priveşte lista
proiectelor de interes comun a Uniunii (denumit în
continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/89),
16
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

2. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului
nr.118/2011
pentru
reglementarea unor măsuri privind
asigurarea cantităţilor de apă grea şi de
octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la
Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
Iniţiatori: ME
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

Termen de
prezentare
în Guvern

Mai
2018

Scopul propunerii

-

reprezentând a doua listă a Uniunii. În Lista de proiecte
de interes comun a Uniunii modificată prin
Regulamentul delegat (UE) 2016/89, ca şi în viitoarea
Listă de proiecte de interes comun a Uniunii, ce se va
modifica printr-un nou regulament delegat, România
are numai proiecte de interes comun din domeniul
energiei electrice şi din domeniul gazelor naturale. În
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi alin. (3)
din Regulamentul (UE) nr. 347/2013, proiectelor de
interes comun trebuie să li se acorde cel mai rapid
tratament din punct de vedere legal şi statutul de
proiecte de cea mai mare importanţă naţională posibilă,
în vederea accelerării procedurii naţionale de
autorizare. Liniile directoare pentru infrastructurile
energetice transeuropene din Regulamentul (UE) nr.
347/2013 constituie principii care stau la baza Legii nr.
185/2016 privind unele măsuri necesare pentru
implementarea proiectelor de importanţă naţională în
domeniul gazelor naturale, publicată în M.O. nr. 848
din 25 octombrie 2016. Prin Legea nr. 185/2016 s-a
stabilit cadrul juridic privind măsurile necesare pentru
implementarea proiectelor de importanţă naţională în
domeniul gazelor naturale. Trebuie precizat că, în
conformitate cu anexa II la Regulamentul (UE) nr.
347/2013, printre domeniile vizate de proiectele de
interes comun se află şi alte categorii de infrastructură
energetică, respectiv energie electrică, petrol, instalaţii
subterane de stocare gaze naturale, instalaţii de recepţie,
de stocare şi de regazeificare sau decompresie pentru
gaze naturale lichefiate (GNL) sau gaze naturale
comprimate (GNC), reţele inteligente, autostrăzi de
energie electrică, transportul dioxidului de carbon. În
acest sens, cadrul normativ trebuie completat, în baza
prevederilor obligatorii ale Regulamentului, cu
legislaţie aplicabilă tuturor proiectelor de interes comun
şi, în special, celor în domeniul energiei electrice;
prin promovarea actului normativ se propune:
- acumularea unor cantități de octoxid de uraniu ca
stocuri rezervă de stat, de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
pentru completarea necesarului tehnologic de octoxid
de uraniu pe timpul exploatarii unitatilor 1 și 2 de la
Centrala Nuclearelectrică Cernavodă;
- cantitățile de octoxid de uraniu acumulate la rezerva
de stat se vor stabili prin hotărâri ale Guvernului la
propunerea Ministerului Energiei;
- cantitățile de octoxid de uraniu acumulate la rezerva
17
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

3. Proiect de Lege privind modificarea și Octombrie
completarea Legii energiei electrice și a
2018
gazelor
naturale
nr.123/2012
Iniţiatori: ME

Scopul propunerii

-

de stat vor putea fi folosite și pentru asigurarea
securității aprovizionarii cu materie prima necesară
fabricării combustibilului nuclear, în cazul apariției
unor situații conjuncturale cauzate de factori
perturbatori externi și interni;
modificarea acestui act normativ este necesară în
vederea adaptării prevederilor legii la evoluțiile din
domeniul energetic. Aferent domeniului energiei
electrice, actuala intervenție legislativă vizează
modificări privind responsabilitățile și sarcinile
ministerului de resort, rezultate din contextul celor mai
recente evoluții de politica energetică la nivel european,
prevederi pentru facilitarea realizării proiectelor de
interes național, intensificarea cooperării regionale,
amplificarea rolului consumatorului în cadrul pieței de
energie. În ceea ce privește sectorul gazier - dinamica
acestui sector și interconexiunile dintre acesta și alte
segmente ale domeniului energetic, atât la nivel intern,
cât și la nivel internațional (mai ales la nivelul Uniunii
Europene)
impune
necesitatea
reconsiderării
prevederilor legale actuale și a coroborării acestora în
cadrul diferitelor acte normative care reglementează sau
care au impact asupra sectorului gazier. La nivelul
Ministerului Energiei se derulează un amplu demers de
analiză a Legii nr. 123/2012, în scopul identificării
acelor prevederi care necesită completări și/sau
modificări, astfel încât România să asigure un cadru
legislativ menit să pună la dispoziția participanților la
piață instrumentele specifice unui mediu concurențial,
transparent și nediscriminatoriu, în deplină concordanță
cu principiile europene de funcționare a piețelor
energetice;
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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind Fondul de
Mai
Compensare
a
Investitorilor
2018

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

Iniţiatori:MFP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

2. Proiect de Lege privind distribuția de
asigurări

Mai
2018

-

Mai
2018

-

emiterea noului act normativ implică transpunerea
art.111 din Directiva 2015/2366 cu incidență asupra
dispozițiilor Legii nr.127/2011 privind activitatea de
emitere de monedă electronică care ulterior adoptării
noului act normativ va fi abrogată;

Mai
2018

-

emiterea actului normativ are ca scop punerea în
aplicare, la nivel național, a prevederilor
Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului
European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind
comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată
cu cardul;

Mai
2018

-

aderarea României la AIIB și subscrierea de către
România a 1530 de acțiuni, reprezentând o valoarea
totală a capitalului de 153 mil.dolari SUA, din care
30,6 mil. dolari SUA capital vărsat, plătibil în 5
tranșe anuale egale;

Iniţiatori:MFP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
3. Proiect de Lege privind activitatea de
emitere
de
monedă
electronică
Iniţiatori:MFP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
4. Proiect de Lege privind stabilirea unor
măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2015/751 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2015 privind comisioanele
interbancare pentru tranzacțiile de plată
cu
cardul

proiectul de act normativ propus vizează modificarea
cadrului de reglementare și schimbarea statutului
juridic a administratorului schemei de compensare a
investitorilor în servicii și instrumente financiare din
societate pe acțiuni în persoană juridică de drept
public, similar modului de organizare și funcționare
prevăzut de legislația aplicabilă Fondului de
garantare a asiguraților, Fondul de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii private și Fondului
de garantare a depozitelor bancare;
conform prezentului proiect de lege de transpunere a
Directivei (UE) 2016/97, distribuitorii de asigurări
respectă cerințele de informare și conduita în
desfășurarea activității și acționează întotdeauna
onest, corect și profesionist, astfel încât să
corespundă cel mai bine intereselor clienților;

Iniţiatori:MFP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
5. Proiect de Lege privind obținerea de către
România a calității de membru al Băncii
Asiatice pentru Investiții în Infrastructură
(AIIB)
Iniţiatori:MFP,MAE
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

sesiune 2018
6. Proiect de Lege privind modificarea şi
completarea
Ordonanței
Guvernului
nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei
bonurilor
fiscale

Termen de
prezentare
în Guvern
Mai
2018

Scopul propunerii

-

Iniţiatori: MFP

7. Proiect de Lege privind înființarea Nu este cazul
Fondului Suveran de Dezvoltare și întrucât s-a
Investiții - S.A. și pentru modificarea
decis
unor
acte
normative fromularea
de
Iniţiatori:MFP
amendamente
la ințiativa
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima legislativă
sesiune 2018
parlamentară
privind
înființarea
FSDI

-

-

-

-

8. Proiect de Lege pentru modificarea art.3
din Ordonanța Guvernului nr.59/1994
privind reglementarea operațiunilor de
import-export care se derulează prin
cliring, barter și cooperare economică
internațională în baza acordurilor
comerciale și de plăți guvernamentale

Mai
2018

-

modificarea mecanismului de selecție a câștigătorilor
la Loteria bonurilor fiscale, cu scopul de a asigura, cu
caracter de permanență, extragerea bonurilor fiscale
cu valori mici și implicit acordarea de premii pentru
bonurile câștigătoare de mică valoare, proporțional cu
ponderea acestora în total bonuri fiscale emise în
România, răspunzând astfel și așteptărilor
participanților;
FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din
fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de
investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare
economice, prin participare directă ori prin
intermediul altor fonduri de investiții sau al unor
societăți de investiții, singur sau împreună cu alți
investitori instituționali sau privați, inclusiv prin
participarea în parteneriate public-private, cât și
administrarea activelor financiare proprii, în vederea
obținerii de profit. În prezent, Ministerul Finanţelor
Publice şi Institutul Naţional de Statistică se află în
dialog cu Eurostat, În cadrul procesului de consultare
privind opinia ex-ante a Eurostat referitor la
clasificarea Fondului Suveran de Dezvoltare și
Investiții în conturile naţionale. În şedinţa de Guvern
din 16 decembrie 2017 la secţiunea documente
confidenţiale au fost aprobate prin Memorandum
proiectul de lege privind înființarea Fondului Suveran
de Dezvoltare și Investiții şi Actul constitutiv,
revizuite corespunzător avizelor primite în cadrul
procesului de consultare publică;
În ședința de Guvern din 12.04.2018 s-a apsobat
PDV Guvern prin care se susține adoptarea
propeunerii legislative privind înfinnțarea FSDI
(Bp.574/2017) prin formularea de amendamente.
Amendamentele la inițitiva legisltivă parlamentară
transmise de Guvern au fost admise de către Senatul
României în ședința din 18.04.2018;
În perioada următoare MFP, prin INS, urmează să
transmită forma proiectului de act normativ aprobat
de Senat către EUROSTAT în scopul obținerii cât
mai curând posibil a opiniei ex-ante.
prin adoptarea prezentului act normativ: - se va
elimina reprezentantul Ministerului Afacerilor
Interne din componența Comisiei interdepartamentale
pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la
nivelul și gradul de recuperare și angajare, precum și
a modalităților de încasare a drepturilor și de plată a
obligațiilor, constituită în baza Ordonanței
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Iniţiatori:MFP

Scopul propunerii

-

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
9. Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi
a contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor pentru şomaj pe
anul
2017
Iniţiatori: MFP
10. Proiect de Lege pentru aprobarea contului
general anual de execuţie a bugetului de
stat, a contului anual de execuţie a
bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi a contului
general anual al datoriei publice aferente
anului
2017
Iniţiatori: MFP
11. Proiect de Lege pentru ratificarea
Convenţiei între România şi Regatul
Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri
cu privire la impozitele pe venit şi
prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării
plăţii impozitelor şi a Protocolului anexă
la convenţie (denumite, în continuare,
“convenţia”), semnate la Bucureşti, la 18
octombrie
2017
Iniţiatori: MFP, MAE

Guvernului nr. 59/1994.
- se va asigura analizarea în cadrul Comisiei
interdepartamentale, anual, a situației interne din
toate statele debitoare Romaniei, precum și a
posibilității de recuperare a drepturilor valutare din
aceste țări;
aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a
contului general anual de execuţie a bugetului
asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017;

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

aprobarea contului general anual de execuţie a
bugetului de stat, a contului anual de execuţie a
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate şi a contului general anual al datoriei
publice aferente anului 2017;

Iunie
2018

-

Convenţia va înlocui Convenţia între Guvernul
Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului
Spaniei pentru evitarea dublei impuneri cu privire la
impozitele pe venit şi pe avere (denumită, în
continuare, “convenţia în vigoare”), semnată la
Madrid, la 24 mai 1979, ratificată prin Decretul nr.
418/1979, intrată în vigoare la 26 iunie 1980 şi
aplicată de la 1 ianuarie 1980. Prin convenţie sunt
stabilite cote de impozit mai reduse decât cele
prevăzute de convenţia în vigoare (dividende - 5%
faţă de 10%, respectiv 15%; dobânzi - 3% faţă de
10%; redevenţe - 3% faţă de 10%) şi un tratament
fiscal în avantajul contribuabililor din ambele state cu
privire la impunerea, printre altele, a veniturilor din
salarii şi pensii, a veniturilor obţinute de studenţi,
practicanţi, artişti şi sportivi, precum şi a veniturilor
obţinute din valorificarea capitalului. Totodată,
convenţia reglementează şi aspectele referitoare la
schimbul de informaţii, asistenţa în colectarea
impozitelor, metodele de eliminare a dublei impuneri,
nediscriminarea, procedura amiabilă, intrarea în
vigoare şi încetarea valabilităţii convenţiei.
Încheierea convenţiei va conduce la dezvoltarea
cooperării economice, precum şi la intensificarea şi
diversificarea schimburilor comerciale, tehnico 21
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

12. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea
Ordonanței
Guvernului
nr.119/1999
privind
controlul
intern/managerial și controlul financiar
preventiv

Termen de
prezentare
în Guvern

Iulie
2018

Scopul propunerii

-

Iniţiatori: MFP
-

-

-

-

13. Proiect de Lege pentru aprobarea
plafoanelor unor indicatori specificaţi în
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

Iulie
2018

-

ştiinţifice şi culturale dintre cele două state. Totodată,
convenţia va constitui în continuare baza cooperării
între autorităţile competente în domeniul fiscal în
vederea evitării dublei impozitări, a realizării
schimbului de informaţii în acest domeniu şi a
combaterii practicilor fiscale neloiale în relaţiile
dintre cele două state;
întărirea rolului controlului financiar preventiv prin
asigurarea integrităţii şi a independenţei persoanelor
desemnate să exercite activitatea de control financiar
preventiv propriu, precum şi, reconfigurarea unor
prevederi cu privire la activitatea de inspecţie
economico-financiară şi cea de soluţionare a
plângerilor prealabile;
se consolidează procesul de verificare a proiectelor
de operaţiuni, în general, şi a celor privind achiziţiile
publice, în special;
se introduc, totodată, unele modificări şi completări
care privesc activitatea de inspecţie şi de soluţionare
a plângerilor prealabile şi a contestaţiilor realizate de
Ministerul Finanţelor Publice;
pentru îndeplinirea unor măsuri prevăzute de
condiționalitatea ex-ante privind achizițiile publice,
MFP este responsabil de modificarea și completarea
cadrului legal pentru: consolidarea regulilor de
integritate aplicabile persoanelor desemnate să
efectueze controlul financiar preventiv prin instituirea
unor
incompatibilități
specifice;
întărirea
independenței persoanelor desemnate cu exercitarea
controlului financiar preventiv propriu, astfel încât
acestea, pentru actele întreprinse cu respectarea
prevederilor legale, să nu poată fi schimbate;
responsabilizarea conducătorilor entităților pubice cu
privire la respectarea prevederilor legale în domeniul
controlului financiar preventiv propriu, în scopul
eliminării neregulilor și disfuncțioalităților.
Reconfigurarea prevederilor legale cu privire la
activitatea de inspecție economico-financiară și la cea
de soluționare a plângerilor prealabile, în raport cu
evoluția cadrului legal de reglementare, în scopul
exercitării în mod unitar a competențelor de control
stabilite în sarcina MFP și efectuării de inspecții ori
de câte ori există indicii ale unor abateri de la
legalitate sau regularitate în efectuarea de operațiuni.
stabilirea de ţinte obligatorii pentru o serie de
indicatori bugetari prevăzuţi la art.29 din Legea
responsabilităţii
fiscal-bugetare,
nr.69/2010,
republicată, pentru următorii 2 ani;
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Iniţiatori: MFP
14. Proiect de Lege pentru modificarea Legii Septembrie
nr.165/2013 privind măsurile pentru
2018
finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România și a Legii
nr.164/2014 privind unele măsuri pentru
accelerarea şi finalizarea procesului de
soluţionare a cererilor formulate în
temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea
de compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la
7 septembrie 1940, precum şi al Legii
nr.290/2003 privind acordarea de
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor
români pentru bunuriel proprietate a
acestora, sechestrate, reţinute sau rămase
în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul
Herţa, ca urmare a stării de război şi a
aplicării Tratatului de Pace între România
şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la
Paris la 10 februarie 1947 şi pentru
modificarea
unor
acte
normative

Scopul propunerii

-

transferul plății titlurilor de plată emise de către
Autoritatea
Națională
pentru
Restituirea
Proprietăților de la Ministerul Finanțelor Publice la
autoritatea emitentă;

Iniţiatori: MFP
15. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul Noiembrie
2019
2018

-

prevede și autorizează pentru anul bugetar veniturile
și cheltuielile bugetare, precum și reglementări
specifice exercițiului bugetar;

Iniţiatori: MFP
16. Proiectul Legii bugetului asigurărilor Noiembrie
sociale de stat pe anul 2019
2018

-

prevede și autorizează pentru anul bugetar veniturile
și cheltuielile bugetare, precum și reglementări
specifice exercițiului bugetar pentru bugetul
asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor
pentru șomaj;

Iniţiatori: MFP, MMJS
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MINISTERUL JUSTIŢIEI
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind regimul
Mai
finanțărilor nerambursabile din fonduri
2018
publice alocate pentru activități nonprofit
de
interes
general

-

proiectul de act normativ vizează îmbunătățirea
cadrului legal general în materia granturilor, prin
înglobarea în cuprinsul acestuia a unor norme proprii și
eliminarea trimiterilor la legislația achizițiilor publice;

Iniţiatori: MJ, MFP
2. Proiect de Lege privind statutul
personalului
de
probaţiune

Mai
2018

-

reglementarea statutului personalului de probaţiune în
acord cu măsurile de reformare a sistemului de
probaţiune, introduse prin Legea nr.252/2013 privind
organizarea și funcționarea sistemului de probaţiune;

Mai
2018

-

simplificarea formalităților de înregistrare în registrul
comerțului a profesioniștilor care au această obligație
legală;
reglementarea procedurii de înregistrare în registrul
comerţului în baza controlului prealabil al
registratorului de registrul comerțului, numit în
continuare, registrator sau, după caz, în baza hotărârii
instanţei judecătoreşti;
reglementarea profesiei de registrator;
reglementarea modului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit
în continuare, O.N.R.C, şi a oficiilor registrului
comerțului teritoriale;
modificarea (după caz, abrogarea) altor acte normative,
ca efect al reglementării controlului prealabil al
registratorului și pentru degrevarea instanțelor
judecătorești: Legea nr.26/1990 privind registrul
comerțului, Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.116/2009, Legea nr.31/1990, Legea nr.359/2004 s.a.;
îndeplinirea formalităților interne, prevăzute de Legea
nr.590/2003 privind tratatele, în vederea intrării în
vigoare a Tratatului de extrădare între România și
Republica Argentina, semnat la New York, la 22
septembrie 2017;

Nr.
crt.

Scopul propunerii

Iniţiatori:MJ
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
3. Proiect de Lege privind registratorii de
registrul comerțului și activitatea de
înregistrare în registrul comerțului

Iniţiatori: MJ

-

-

4. Proiect de Lege pentru ratificarea
Tratatului de extrădare între România și
Republica Argentina, semnat la New
York,
la
22
septembrie
2017
Iniţiatori: MJ
5. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.211/2004 privind
unele măsuri pentru asigurarea protecției
victimelor infracțiunilor, în sensul
introducerii unor noi servicii în beneficiul
victimelor
infracțiunilor

Mai
2018

-

Mai
2018

-

proiectul de lege are în vedere alinierea legislației
naționale la cerințele Directivei 2012/29/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 25
octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime
privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor
criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru
2001/220/JAI a Consiliului, și anume transpunerea
24
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii

Iniţiatori: MJ, MMJS

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii
privind utilizarea sistemelor destinate
blocării și întreruperii radiocomunicațiilor
în perimetrele unităților din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
nr.374/2013
Iniţiatori: MJ
7. Proiect de Lege pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.80/2013 privind taxele judiciare de
timbru

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

Iniţiatori: MJ
8. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.567/2004 privind
statutul
personalului
auxiliar
de

acelor articole care din directivă care nu sunt în prezent
în totalitate transpuse (art. 8, 9 și 22). Potrivit textului
Directivei, este necesară instituirea unui sistem integrat
de protecție a victimelor infracțiunilor, care să asigure
acestora o serie de servicii complexe. Acest tip de
servicii se impune a fi asigurat de către o
instituție/structură care să gestioneze problematica
protecției victimelor infracțiunilor la nivel național, cu
alocarea corespunzătoare de resurse umane și financiare
pentru buna funcționare a acesteia. Respectiva structură
va oferi, printre altele, următoarele tipuri de servicii
victimelor
infracțiunilor,
conform
prevederilor
directivei: - sprijinul emoțional și, dacă este disponibil,
cel psihologic; - informațiile, consilierea și sprijinul
relevante pentru exercitarea drepturilor care revin
victimelor, inclusiv în ceea ce privește accesul la
sistemele publice naționale de despăgubire în cazul
daunelor penale, precum și cu privire la rolul victimelor
în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru
participarea la proces; - consiliere privind aspectele
financiare și practice subsecvente infracțiunii; consiliere cu privire la riscurile de victimizare
secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare,
precum și la prevenirea acestora; - evaluarea
individuală a victimelor pentru identificarea nevoilor de
protecție specifice (art. 22): evaluare promptă și
individuală a fiecărei victime pentru: - a se identifica
nevoile de protecție specifice; - a se determina dacă și
în ce măsură ar putea beneficia de măsuri speciale în
cursul procedurilor penale;
îmbunătăţirea cadrului legal specific achiziţionării
serviciilor
de
blocare
şi
întrerupere
a
radiocomunicaţiilor în sistemul penitenciar;

reevaluarea taxelor judiciare de timbru pentru acțiunile
având ca obiect partajul, atât cel succesoral, cât și al
bunurilor soților, cât și reglementarea unor mecanisme
care să permită instanțelor recuperarea direct în
bugetele proprii a unor sume încasate sub forma unor
taxe de timbru pentru nevoile proprii de administrare
ale instanțelor;
prin prevederile acestui proiect va avea loc o regândire
a rolului personalului auxiliar de specialitate din cadrul
instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă
25
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea şi al
personalului care funcţionează în cadrul
Institutului
Naţional
de
Expertize
Criminalistice
Iniţiatori: MJ

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

Iunie
2018

-

Iniţiatori: MJ
-

-

10. Proiect de Lege privind finanţarea
activităţii Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate
Iniţiatori: MJ
11. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.293/2004 privind
Statutul funcţionarilor publici cu statut
special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor
Iniţiatori: MJ
12. Proiect de Lege privind acordarea unei
compensații financiare pentru persoanele

acestea, o responsabilizare a acestei categorii de
personal şi o utilizarea eficientă a resurselor umane
existente la nivelul sistemului judiciar. Prin proiectul de
Lege mai sus-menționat vor fi formulate propuneri cu
privire la modificarea legislației care reglementează
cariera, drepturile și obligațiile grefierilor. De
asemenea, prin proiect se urmărește punerea de acord a
dispozițiilor legale declarate neconstituționale cu
prevederile din Legea fundamentală în conformitate cu
Decizia Curții Constituționale nr.270/2015 din
perspectiva
neaplicării
interdicțiilor
și
incompatibilităților pe perioada suspendării din funcție,
ci și din perspectiva armonizării legislației aplicabile
grefierilor cu legislația aplicabilă magistraților, în
sensul prevederii că grefierul, la fel ca judecătorul și
procurorul, să fie suspendat din funcție când a fost
trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni sau
când s-a dispus arestarea preventivă sau arestul la
domiciliu;
proiectul de lege urmăreşte îndeplinirea următoarelor
obiective:
modificarea dispoziţiilor privind obţinerea calităţii de
expert tehnic judiciar sau de specialist, în vederea
eliminării disfuncţionalităţilor constatate în activitatea
de autorizare a acestora;
revizuirea textelor referitoare la plata persoanelor
numite să efectueze expertiza tehnică judiciară, ca
urmare a dificultăţilor întâmpinate în prezent,
dispoziţiile actuale fiind de natură să creeze probleme
în aplicarea practică;
enumerarea faptelor care constituie abatere disciplinară
şi pot atrage răspunderea disciplinară a experţilor
tehnici judiciari sau specialiştilor;
creșterea gradului de autofinanțare a Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

proiectul de act normativ vizează îmbunătățirea
cadrului legal care privește cariera, drepturile și
obligațiile funcționarilor publici cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor;

Iunie
2018

-

proiectul urmărește stabilirea unei compensații
financiare
în
cazul
cazării
în
condiții
26
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii

care au acțiuni pendinte pe rolul Curții
Europene a Drepturilor Omului sau care
au vocația de a deschide o acțiune pe rolul
Curții
Iniţiatori: MJ, MFP

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.188/2000 privind
executorii
judecătorești

Iulie
2018

-

Iniţiatori: MJ
-

14. Proiect de Lege privind cooperarea
judiciară cu Curtea Penală Internațională

Iulie
2018

-

necorespunzătoare, care se va realiza în mod similar
celor reglementate deja la nivel legislativ pentru
compensație acordată persoanelor aflate încă în
executarea unei pedepse privative de libertate: la
calcularea compensației financiare se vor lua în
considerare indiferent de regimul de executare a
pedepsei,
executarea
pedepsei
în
condiții
necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă
de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare,
chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră
executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.
Suma cuvenită unei persoane care a executat pedeapsa
în condiții necorespunzătoare (și pentru care nu a
obținut în prealabil zile-câștig potrivit art. 551 din
Legea nr. 254/2013) va fi obținută prin înmulțirea
acestor zile-câștig cu o sumă ce urmează a fi stabilită
pentru fiecare zi-câștig;
scopul urmărit prin promovarea proiectului de act
normativ este acela de îmbunătăţire a organizării şi
funcţionării profesiei de executor judecătoresc, în
vederea eliminării disfuncţionalităţilor constatate şi
eficientizării sistemului;
principalele aspecte care se intenţionează a fi
reglementate/reformate prin proiectul de lege: unificarea şi sistematizarea dispoziţiilor referitoare la
competenţa executorilor judecătoreşti, reformularea
unor dispoziţii din Legea nr. 188/2000 care au creat sau
ar putea crea probleme în aplicarea practică, inserarea
unor prevederi pentru asigurarea unei gestionări şi
evidenţe mai eficiente a birourilor executorilor
judecătoreşti; - introducerea în corpul legii a unor noi
dispoziţii referitoare la susţinerea concursurilor de
admitere în profesia de executor judecătoresc, precum
şi a examenului de definitivat; - introducerea în corpul
legii a unor noi dispoziţii referitoare la susţinerea pentru
schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc;
- revizuirea textelor referitoare la asocierea şi încetarea
asocierii executorilor judecătoreşti, încetarea şi
suspendarea calităţii de executor judecătoresc, precum
şi a dispoziţiilor referitoare la atragerea răspunderii
disciplinare a membrilor profesiei; - modificarea şi
completarea dispoziţiilor referitoare la organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile Uniunii Naţionale a
Executorilor Judecătoreşti; - modificarea dispoziţiilor
referitoare la incompatibilităţile stabilite pentru
executorii judecătoreşti;
proiectul vizează implementarea obligațiilor care îi
revin României, în temeiul Statutului Curții Penale
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
Internaționale, ratificat de România Legea 111/2002;

(CPI)
Iniţiatori: MJ
15. Proiect de Lege pentru ratificarea Septembrie
Acordului privind Curtea unică în materie
2018
de brevete, deschis spre semnare și semnat
de România la Bruxelles, în data de 19
februarie 2013 și pentru ratificarea
Protocolului privind aplicarea provizorie a
Acordului privind Curtea unică în materie
de brevete, deschis spre semnare la data de
1 octombrie 2015 și semnat de România la
Bruxelles, în data de 14 septembrie 2016

-

Iniţiatori: MJ, MEc.

16. Proiect de Lege pentru modificarea și Noiembrie
completarea
Ordonanței
Guvernului
2018
nr.26/2000 cu privire la asociații și
fundații
Iniţiatori: MJ
17. Proiect de Lege pentru punerea în aplicare Decembrie
a Protocolului nr.16 la Convenția pentru
2018
apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la
24 iunie 2013, semnat de România la
Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum
și pentru modificarea unor acte normative
Iniţiatori: MJ, MAE
18. Proiect de Lege pentru ratificarea Decembrie
Protocolului nr.16 la Convenția pentru
2018
apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la
24 iunie 2013, semnat de România la
Strasbourg, la 14 octombrie 2014
Iniţiatori: MJ, MAE
19. Proiect de Lege privind supravegherea Decembrie
electronică a persoanelor față de care s-a
2018
pronunțat o hotărâre definitivă în materie
penală

-

-

ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de
brevete și a Protocolului pentru aplicarea provizorie a
Acordului privind Curtea unică în materie de brevete.
Acordul instituie un nou sistem jurisdicțional
specializat – o Curte unică în materia brevetelor
europene, alcătuită dintr-un Tribunal de Primă Instanță,
o Curte de Apel și o Grefă. CUB va avea în competență
exclusivă cauzele privind brevetul european și brevetul
european cu efect unitar. Completele de judecată ale
Curții vor fi multinaționale (alcătuite din judecători
resortisanți din diferite state contractante) și mixte
(alcătuite din judecători calificați din punct de vedere
juridic, respectiv judecători calificați din punct de
vedere tehnic);
proiectul își propune perfecționarea cadrului legal în
materia asociațiilor și fundațiilor, atât din perspectiva
îmbunătățirii soluțiilor în vigoare, cât și din perspectiva
eliminării inadvertențelor existente ca urmare a
modificărilor succesive ale Ordonanței Guvernului
nr.26/2000;
punerea în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenția
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,
adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014;

-

ratificarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950,
adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014;

-

proiectul urmărește introducerea măsurii supravegherii
electronice, ca măsură pentru reducerea populației
penitenciare. Documentarea și redactarea proiectului
pleacă de la necesitatea extinderii posibilității legale
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Iniţiatori: MJ, MFP

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
pentru luarea de către un judecător a măsurii
supravegherii electronice drept formă de individualizare
a executării pedepsei, urmând modelul instituției
suspendării executării pedepsei sub supraveghere,
respectiv o formă a liberării condiționate;
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MINISTERUL MEDIULUI
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru ratificarea
Mai
Protocolului Nagoya privind accesul la
2018
resursele genetice şi împărţirea corectă şi
echitabilă a beneficiilor care rezultă din
utilizarea acestora (ABS), adoptat la
Nagoya la 29 octombrie 2010, la
Convenţia privind diversitatea biologică
(semnată la 5 iunie 1992 la Rio de
Janeiro), semnat de către România la 20
septembrie
2011
la
New
York

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

Iniţiatori:MMEDIU
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiect de Lege privind limitarea emisiilor
în aer ale anumitor poluanți proveniți de la
instalații
medii
de
ardere

Mai
2018

-

Mai
2018

-

Mai
2018

-

Mai
2018

-

transpunerea Directivei 2015/996/UE și a Directivei
2002/49/CE, abrogarea HG 321/2005 care asigura
transpunerea Directivei 2002/49/CE;

Iunie
2018

-

abordarea etapizată a gestionării siturilor potențial
contaminate și contaminate, în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile, în vederea diminuării
riscurilor asupra sănătății umane și mediului pentru
remedierea siturilor contaminate;

Iniţiatori:MMEDIU
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
3. Proiect de Lege privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice și
private
asupra
mediului
Iniţiatori: MMEDIU
4. Proiect de Lege privind reducerea
emisiilor naționale de anumiți poluanți
atmosferici
Iniţiatori:MMEDIU
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
5. Proiect de Lege privind evaluarea și
gestionarea
zgomotului
ambiant
Iniţiatori: MMEDIU
6. Proiect de Lege privind gestionarea
siturilor
potențial
contaminate
și
contaminate
Iniţiatori: MMEDIU

motivul emiterii prezentului act normativ îl constituie
ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la
resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a
beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora (ABS),
adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenţia
privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992
la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20
septembrie 2011 la New York, și denumit în continuare
Protocolul. Protocolul a fost semnat la Sediul ONU din
New York, în cadrul celei de a 66-a Adunări generale
ONU. Întrucât aplicarea Protocolului contribuie la
realizarea obiectivelor politicii comunitare în domeniul
mediului, prin ratificarea Protocolul România
îndeplinește și o obligație ca Stat Membru al Uniunii
Europene;
actul normativ asigură transpunerea în legislația
națională a prevederilor Directivei UE 2015/2193 a
Parlamentului și a Consiliului din 25 noiembrie 2015
privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți
proveniți de la instalații medii de ardere;

transpunerea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra
mediului, modificată de Directiva 2014/52/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie
2014;
prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE)
nr.2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului
din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor
naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare
a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei
2001/81/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 344 din 17 decembrie 2016;

30

PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI
PENTRU ANUL 2018
Termen de
prezentare
în Guvern
7. Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului
Iulie
legal, instituțional și procedural necesar
2018
aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind
partajarea efortului statelor membre de a
reduce emisiile de gaze cu efect de seră,
astfel încât să respecte angajamentele
Comunității prin limitarea creșterii
emisiilor de gaze cu efect de seră până în
anul
2020

Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Iniţiatori: MMEDIU
8. Proiect de Lege pentru ratificarea Octombrie
Protocolului privind transportul durabil
2018
adoptat la Mikulov la 24 septembrie 2014
și semnat de Guvernul României la 24
septembrie 2014, la Convenția-cadru
privind protecția și dezvoltarea durabilă a
Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai
2003

Scopul propunerii
-

obiectivul prezentei Legi are în vedere stabilirea
cadrului legal, instituţional şi procedural necesar
aplicării Deciziei nr.406/2009/CE și de asigurare a
condițiilor de raportare necesare pentru aplicarea
Regulamentului
(UE)
nr.525/2013
și
a
Regulamentului(UE) nr.749/2014;

-

ratificarea Protcolului privind transportul durabil
adoptat la Mikulov la 24 septembrie 2014 și semnat de
Guvernul României la 24 septembrie 2014, la
Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea
durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003;

Iniţiatori: MMEDIU, MT
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MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru completarea Legii
Mai
nr.204/2006 privind pensiile facultative
2018

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

asigurarea transpunerii Directivei 2014/50/UE din
16 aprilie 2014 privind cerințele minime de
creștere a mobilității lucrătorilor între statele
membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării
drepturilor la pensie suplimentară;

Iunie
2018

-

3. Proiect de Lege pentru reglementarea
adopțiilor

Iunie
2018

-

modificările propuse au în vedere facilitarea
implementării asigurării calității serviciilor sociale prin
clarificări/modificări/completări în ceea ce privește
etapele procesului de acreditare a furnizorilor și
licențiere
a
serviciilor,
atribuțiilor
instituțiilor/personalului implicat în procesul de
asigurare a calității;
îmbunătățirea cadrului legal prin flexibilizarea
procedurii de adopție pentru copilul mai greu adoptabil
și introducerea de facilități pentru familiile adoptive;

Iniţiatori: MMJS
4. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea
unor
acte
normative

Iulie
2018

-

Iulie
2018

-

Iniţiatori: MMJS
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale
Iniţiatori: MMJS

Iniţiatori: MMJS

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice

Iniţiatori: MMJS
6. Proiect de Lege privind modificarea și Septembrie
completarea Legii asistenței sociale
2018
nr.292/2011
Iniţiatori: MMJS

-

proiectul modifică Legea nr.448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și
Legea nr.8/2016 privind infiintarea mecanismelor
prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor
cu dizabilitati;
modificarea Legii nr.263/2010 cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea eliminării unor
inechitărți din sistem;

modificările propuse au în vedere armonizarea Legii
nr.292/2011 cu prevederile Legii administrației publice
locale nr.215/2001, ale Legii privind statutul
asistentului social nr.466/2004, cu Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, etc. De asemenea este
necesară clarificarea unor concepte și corectarea unor
trimiteri eronate;
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MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

1. Proiect de Lege privind activitatea de
Lobby

Termen de
prezentare
în Guvern
Mai
2017

Scopul propunerii
- act normativ pentru reglementarea transparenței în
domeniul Lobby-ului;

Iniţiatori: MMACA
PRIORITATE LEGISLATIVA - a doua
sesiune 2018
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MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind abilitarea
Mai
Guvernului de a emite ordonanțe
2018

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

prin proiectul de lege se prevede abilitarea Guvernului
de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare
din perioada iulie-august 2018, potrivit propunerilor de
domenii transmise de ministerele/instituțiile interesate;

-

prin proiectul de lege se prevede abilitarea Guvernului
de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare
din luna ianuarie 2019, potrivit propunerilor de domenii
transmise de ministerele/instituțiile interesate;

Iniţiatori:MRP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
2. Proiect de Lege privind abilitarea Noiembrie
Guvernului de a emite ordonanțe
2018
Iniţiatori: MRP
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MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege privind întoarcerea,
Mai
inserția și reinserția românilor de
2018
pretutindeni
în
România

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

Iniţiatori:MRPr.,MEN
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii
nr.119 din 16 octombrie 1996, cu privire la
actele de stare civilă
Iniţiatori: MRPr., MAI
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

Mai
2018

-

principalul obiectiv urmărit prin inițierea și elaborarea
acestui proiect de act normativ este facilitarea
procesului de reintegrare a românilor din străinătate,
care se reîntorc în țară. În acest scop, Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni colaborează cu ministerele cu
atribuții în domeniu și autorităţi publice centrale sau
locale, în scopul oferirii de asistență și consiliere,
precum și în scopul derulării de campanii de informare
pentru a facilita integrarea socioprofesională a acestora
în societatea românească;
în conformitate cu art.1 alin.(2) din Hotărârea
Guvernului nr.17 din 2017 privind organizarea și
funcționarea Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni, precum și pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind
organizarea și funcționarea Institutului
Eudoxiu
Hurmuzachi" pentru românii de pretutinden, cu
modificările și completările ulterioare, Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni elaborează și aplică
politica statului român în domeniul relațiilor cu românii
de pretutindeni și acționează pentru întărirea legăturilor
cu aceștia. În prezent, românii din afara granițelor se
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește depunerea
cererilor de înregistrare a actelor de stare civilă si
eliberarea certificatelor de naștere, motiv pentru care
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni împreună cu
Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor
Externe, propun completarea legii specifice, în vederea
simplificării procedurilor aferente acestor solicitări;
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru modificarea și
Iunie
completarea capitolului IV, titlul I, din
2018
Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul
sănătății

Nr.
crt.

Iniţiatori: MS
2. Proiect de Lege privind exercitarea Septembrie
profesiilor în sistemul de sănătate şi
2018
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.200/2004
privind
recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale
pentru profesiile reglementate din
România
Iniţiatori:MS
3. Proiect de Lege privind transplantul uman Septembrie
2018
Iniţiatori:MS

Scopul propunerii
-

modificarea și completarea capitolului IV, titlul I, din
Legea nr.95/2006 privind activitatea de inspecție
sanitară de stat, în vederea elaborării noii Legi a
sănătății conform Programului de Guvernare 20172020;

-

proiectul de act normativ reglementează condiţiile
generale de exercitare a profesiei, nedemnităţile şi
incompatibilităţile profesiei, autorizarea exercitării
profesiei, formele de exercitare a profesiei, exercitarea
profesiei, recunoaşterea calificărilor profesionale în
situaţia stabilirii
pe teritoriul României a
profesionistului, precum şi în situaţia prestării de
servicii;

-

transplantul de țesuturi şi celule de origine umană este
un domeniu din medicină care oferă posibilități
importante de tratament al unor boli considerate
incurabile până în prezent. Pentru a proteja sănătatea
publică și pentru a preveni transmiterea bolilor
infecțioase prin țesuturi și celule de origine umană,
trebuie luate toate măsurile de securitate necesare la
donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea,
stocarea, distribuirea și utilizarea acestora. Astfel, s-a
evidenţiat necesitatea elaborării unui cadru unificat şi a
unor dispoziții comunitare care să garanteze că
țesuturile și celulele de origine umană, indiferent de
utilizarea căreia îi sunt destinate, au un nivel
comparabil de calitate și de securitate, în vederea
asigurării populației cu privire la faptul că țesuturile și
celulele de origine umană obținute în alt stat membru
prezintă același garanții ca și cele provenind din țara
lor;
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MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

1. Proiectul Legii Tineretului
Iniţiatori: MTS
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

Termen de
prezentare
în Guvern
Mai
2018

Scopul propunerii
-

corelarea tuturor prevederilor generale în domeniul
tineretului, ținând cont de faptul că tineretul reprezintă
un domeniu transversal, politicile publice care se
adresează tinerilor fiind elaborate de mai multe
instituții, pe domenii sectoriale de intervenție;
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru modificarea și
Mai
completarea
Ordonanţei
Guvernului
2018
nr.26/2011
privind
înfiinţarea
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transporul
Rutier

Nr.
crt.

Iniţiatori:MT
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

Scopul propunerii
-

principalele modificări prevăzute în proiectul de act
normativ au rolul de a asigura aplicarea în bune condiții
a Legii nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier - ISCTR, publicată în Monitorul Oficial nr. 979
din 30 decembrie 2015, precum și introducerea unor
prevederi reclamate de experiența funcționării ISCTR
de la data înființării şi până în prezent, şi anume: 1. Se
redefinește ca președinte funcția de inspector de stat șef
și se introduce funcția de vicepreședinte, stabilindu-se
regimul juridic aplicabil acestora; 2. Având în vedere
faptul că prin Legea nr. 352/2015 funcțiile publice
specifice nu au fost definite în conformitate cu art. 7,
alin. 3 din Legea nr.188/1999, aceste funcții se
definesc, după cum urmează: a) inspector rutier: funcţie
publica specifica pentru a cărei ocupare se cer studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; b) agent rutier: funcţie
publica specifica pentru a cărei ocupare se cer studii
superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă; c)
controlor rutier: funcţie publica specifica pentru a cărei
ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.” 3. Se
precizează faptul că atribuțiile de inspecție și control
sunt exercitate de personalul cu atribuții de inspecție și
control, alcătuit din următoarele funcții publice:
inspector șef teritorial, director rutier, șef serviciu
rutier, șef birou rutier, inspector rutier, agent rutier și
controlor rutier. 4. Se elimină din lege sintagma
“revocat” aplicabilă funcționarilor publici, întrucât
această modalitate de încetare a raporturilor
contractuale nu este prevăzută în Legea nr.188/1999; 5.
Se creează cadrul legal, astfel încât absolvenţii care
deţin diploma de licenţă ca urmare a absolvirii unei
instituţii
acreditate
de
învăţământ
superior,
specializarea administrație publică și absolvenții
instituțiilor de învăţământ superior de scurta durata, cu
specializări în ingineria autovehiculelor sau ingineria
transporturilor să îndeplinească condițiile pentru
angajarea pe postul de inspector în cadrul I.S.C.T.R.,
dacă au şi o vechime în muncă în domeniul
transporturilor rutiere de cel puţin 3 ani, urmând ca
cerințele de studii și experiență necesare pentru
ocuparea unui post cu atribuții de inspecție și control să
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
fie introduse la nivel de lege; 6. Se completează
prevederile art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2011, având în
vedere că ultimele modificări ale reglementărilor
specifice in vigoare (OMT nr.601/2017) privind
controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale,
prevăd că autoritatea de inspecție și control în
transportul rutier va trebui să verifice, începând cu luna
mai 2018, și tractoare cu roți cu viteza maximă prin
construcție mai mare de 40 km/h; 7. Se stabilește la
nivelul actului normativ care reglementează
funcționarea I.S.C.T.R., mecanismele necesare pentru
încasarea amenzilor aplicate persoanelor fizice și
juridice străine, ca urmare a sancțiunilor aplicate de
personalul cu atribuții de control din cadrul I.S.C.T.R.,
în conformitate cu toate actele normative care prevăd
sancțiuni aplicate de inspectorii din cadrul I.S.C.T.R; 8.
Se reintroduc prevederile conform cărora organizarea
teritorială a I.S.C.T.R. este realizată prin opt
inspectorate teritoriale și nu regionale așa cum este
prevăzut în Legea nr.352/2015, astfel încât să nu fie
necesară modificarea tuturor actelor normative în care
se regăseşte sintagma „inspectorat teritorial”; 9.
Amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi
persoanelor juridice, până la data intrării în vigoare a
dispoziţiilor Legii nr. 352 din 23 decembrie 2015,
pentru nerespectarea prevederilor actelor normative în
vigoare, altele decât Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997,
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, Hotărârea
Guvernului nr. 1.373/2008, şi Hotărârea Guvernului nr.
1.777/2004, şi neîncasate până la această dată se fac
venit la bugetul de stat, fiind transmise Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală în vederea executării
silite a sumelor neîncasate; 10. Se creează cadrul legal,
astfel încât autovehiculele I.S.C.T.R. să fie autorizate să
utilizeze dispozitive de avertizare luminoase cu lumină
intermitentă de culoare albastră, deoarece: - în prezent
autovehiculele de control ale I.S.C.T.R. sunt dotate cu
semnale speciale de avertizare luminoase de culoarea
galbenă, dar practica a dovedit că acest lucru nu este
suficient întrucât conform codului rutier, la vederea
acestor semnale luminoase, conducătorii auto sunt
obligați doar să circule cu atenție, fără a avea și alte
obligații cum ar fi acordarea de prioritate; - în multe
situații din cauza blocajelor de circulație, conducătorii
auto nu depun tot efortul pentru a ceda prioritatea
autovehiculelor I.S.C.T.R. făcând imposibilă sau
întârziind deplasarea acestora la locul producerii unor
evenimente rutiere, pentru a sprijini Poliția Rutieră în
efectuarea verificărilor conform dispoziției comune
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Codului
aerian
al
României

Termen de
prezentare
în Guvern

August
2018

Scopul propunerii

-

privind cooperarea dintre reprezentanții Poliției Rutiere
și ai I.S.C.T.R. De asemenea, lipsa dotării
autovehiculelor I.S.C.T.R. cu lumini intermitente de
culoare albastră, îngreunează activitatea de control în
cazul opririi autovehiculelor din mers, mai ales a celor
înmatriculate în alte state, deoarece conducătorii auto
cu domiciliul în alte țări nu sunt familiarizați cu
autovehiculele deținute de I.S.C.T.R; - există și alte
instituții similare I.S.C.T.R. (ex: Agenţiea Naţională de
Administrare Fiscală) care în conformitate cu OUG nr.
195/2002 cu modificările și completările ulterioare,
utilizează autovehicule dotate cu dispozitive de
avertizare luminoase cu lumină intermitentă de culoare
albastră, iar personalul acestora deține atribuția de a
opri autovehicule pe drumurile publice, în vederea
verificării acestora; - în raportul de audit întocmit de
Curtea de Conturi a României ca urmare a unui control
efectuat în anul 2016, a fost menționat „în legătură cu
dispozitivele de semnalizare luminoasă („girofar”) din
dotarea autovehiculelor de control ale ISCTR, auditul
reține faptul că stabilirea culorii galbene pentru acestea
a creat o anumită vulnerabilitate privind „autoritatea” și
„credibilitatea” în trafic a echipajelor de control, în
sensul că, atât în OG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, art.32 lit. c, cât și în mentalul
colectiv, culoarea galbenă a dispozitivelor de
semnalizare luminoasă este specifică entităților și
activităților utilitare și nu celor de control și autoritate
publică”; - inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. sunt formați
pentru oprirea autovehiculelor în trafic de către
reprezentanți ai Poliției Rutiere sau de angajați ai
I.S.C.T.R. formați de polițiști rutieri în acest sens;
necesitatea asigurării cadrului legislativ pentru aplicarea
reglementărior europene în materie de aviație;

Iniţiatori: MT, MAN
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MINISTERUL TURISMULUI
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

1. Proiectul Legii turismului
Iniţiatori: MTurismului

Termen de
prezentare
în Guvern
Iulie
2018

Scopul propunerii
-

consolidarea şi unificarea cadrului legal pentru turism
astfel încât acesta să asigure premisele pentru
dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a acestui sector şi să
fie garantate standarde ridicate în furnizarea serviciilor
specifice turismului;
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Termen de
Denumire Proiect de Lege
prezentare
în Guvern
1. Proiect de Lege pentru prevenirea şi
Mai
combaterea spălării banilor şi finanţării
2018
terorismului

Nr.
crt.

Scopul propunerii
-

Iniţiatori:SGG,ONPCSB,MJ
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

2. Proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.227/2006 privind
prevenirea și combaterea dopajului în
sport

Mai
2018

-

Mai
2018

-

Iniţiatori:SGG,ANAD
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma
în
domeniul
sănătații
Iniţiatori:SGG,ANMCS
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

prin prezentul proiect de act normativ se asigură
transpunerea în legislaţia naţională a Directivei/(UE)
2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de
modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare
a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data
de 05 iunie 2015, cu termen limită de implementare 26
iunie 2017. Actul normativ propus realizează
consacrarea legislativă a existenței unui mecanism
național de prevenire și combatere a spălării
banilor/finanțării terorismului (format din totalitatea
instituțiilor cu competențe în domeniu). Mecanismul
menționat reprezintă o cerință internațională cuprinsă
atât în Standardele FATF cât și în Directiva 2015/849;
având în vedre amploarea fenomenului de dopaj în
sport din ultima vreme, se impune armonizarea
legislatiei nationale în domeniul anti-doping cu ce-a
mondială, crearea unui cadru legislativ coerent și unitar
în domeniul prevenirii si combaterii fenomenului de
dopaj în sport;

proiectul de lege pentru modificarea și completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătații
propus de ANMCS vizeaza o serie de modificari menite
sa clarifice si sa intareasca rolul ANMCS in asigurarea
sanatatii publice si in acreditarea si monitorizarea
furnizorilor de servicii medicale care doresc sa incheie
contracte cu CNAS. ANMCS este organ de specialitate
al administratiei publice centrale in domeniul
managementului calitatii in sanatate, autoritatea de
standardizare si evaluare impartiala a serviciilor de
sanatate, de acreditare si monitorizare a unitatilor
sanitare. Fata de responsabilitatile ANMCS pentru
asigurarea sanatatii publice, se impune completarea
dispozitiilor din Legea 95/2006, astfel incat cadrul
normativ general pentru sanatate sa cuprinda toate
autoritatile cu responsabilitati in sanatatea publica. In
plus, se aduc modificari ale continutului unor articole in
scopul evitarii dublei reglementari. Casele de Asigurari
de Sănătate încheie contracte numai cu unităţile sanitare
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

4. Proiect de Lege pentru pentru modificarea
şi completarea Legii nr.185/2017 privind
asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii

Mai
2018

-

Mai
2018

-

Iniţiatori:SGG,ANMCS
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

5. Proiect de Lege privind modificarea și
completarea
Legii
nr.226/2009
a
organizarii și funcționării statisticii
oficiale
în
Romania
Iniţiatori: SGG, INS
6. Proiect de Lege privind elaborarea şi
actualizarea Strategiei naţionale pe termen
lung "România 2040"
Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

Mai
2018

acreditate de către Autoritatea Naţională de
Management al Calităţii în Sănătate, sau înscrise în
procesul de acreditare la data contractării și care nu au
depășit termenul de 5 ani de la data înscrierii;
potrivit art.5 alin.(1) din Legea nr.185/2017, scopul
ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă
a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei
pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor
de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare. Propunerea
vizeaza reglementarea tipurile de furnizori de servicii
ce intră sub incidența acreditării ANMCS (clarificarea
intenției legiuitorului și eliminarea interpretărilor
potrivit cărora serviciile farmaceutice, respectiv
furnizarea de medicamente către populație precum și
activitatea de personalizare a dispozitivelor medicale
conform recomandărilor mediale nu intră sub incidența
obligativității parcurgerii procesului de acreditare),
clarificarea reglementărilor referitoare la modul de
efectuare a regularizării excedentelor rezultate din
execuţia bugetară anuală astfel incat să fie evitate
dificultățile de interpretare generate de modalitatea de
înregistrare a veniturilor instituției și de efectuare a
regularizării cu bugetul de stat, abrogarea
reglementărilor referitoare la termenul de aprobare a
standardelor pentru unitățile sanitare din ambulatoriu,
întrucât complexitatea și multitudinea tipurilor de
asistență acordate în sistem ambulatoriu reclamă
elaborarea unor standarde specifice pentru fiecare tip de
asistență medicală. modificarea datei limită de înscriere
în procesul de acreditare pentru unitățile sanitare din
ambulatoriu, pentru a da posibilitatea acestora să
cunoască conținutul standardelor;
actualizarea Legii statisticii pentru a reflecta
modificarile legislatiei Europene;

instituirea obligaţiei elaborării şi actualizării Strategiei
de dezvoltare economică şi socială a României pe
termen lung;
- prin Strategia "România 2040" se înţeleg obiectivele
propuse a fi realizate pe termen lung, liniile directoare
cu privire la dezvoltarea economico-socială şi setul de
politici publice strategice ce ar trebui implementate;
Misiune:
- cuprinde obiectivele propuse a fi realizate pe termen lung,
liniile directoare cu privire la dezvoltarea economico-
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
socială şi setul de politici publice strategice ce ar trebui
implementate;
Organizare şi coordonare:
se înfiinţează Comisia "România 2040" pentru:
pregătirea proiectului de strategie, fundamentarea
acesteia, realizarea de scenarii de dezvoltare şi
armonizarea şi integrarea contribuţiilor instituţiilor
publice, a partidelor şi organizaţiilor neguvernamentale;
- Comisia "România 2040" este condusă de Preşedintele
Camerei Deputaţilor şi de Preşedintele Senatului;
- coordonarea metodologică şi ştiinţifică - Consiliul de
Programare Economică şi Comisia Naţională de
Prognoză;
- comisia "România 2040" este alcătuită din reprezentanţi
ai Guvernului, Presedinţiei, partidelor parlamentare,
comisiilor de specialitate din Senat şi Camera
Deputaţilor, Academiei Române, Consiliului de
Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de
Prognoză, personalitati ale ştiinţei, din mediul academic
şi universitar;
- Comisia "România 2040" îşi va desfăşura activitatea în
perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 2019;
Functionare:
- se vor organiza Forumuri naţionale sub egida
Parlamentului României, opiniile fundamentate
exprimate în cazul dezbaterilor urmând a fi integrate în
strategie;
- se vor organiza subcomisii pe domenii strategice,
alcătuite din experţi care să acorde sprijin pentru
definirea obiectivelor sectoriale;
Comisia "România 2040" va prezenta informări
periodice, la cererea conducerii, cu privire la activitatea
sa, atât Guvernului cât şi Parlamentului.
Rapoarte de finalizare:
a) Declaraţia politică de asumare a Strategiei naţionale pe
termen lung "România 2040";
b) Strategia naţională pe termen lung "România 2040";
c) Prognozele şi scenariile de dezvoltare, precum şi
detalierea acestora sub forma unui raport de fundamentare;
d) Propuneri de actualizare a strategiilor sectoriale şi
principalelor politici publice necesare pentru implementarea
Strategiei "România 2040";
- Strategia de dezvoltare se va elabora prin fundamentarea
a trei scenarii: optimist, moderat şi pessimist;
- se instituie obligativitatea includerii în programele de
guvernare si bugetele de stat aprobate în Parlament a
principalelor obiective strategice prevăzute în Strategia
"România 2040";
- pentru eficientizarea cheltuielilor, se instituie
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Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
obligativitatea Guvernului de a continua programele şi
proiecte de dezvoltare ce decurg din Strategia "România
2040".

7. Proiect de Lege privind Fondul Naţional
de Dezvoltare „Centenar”

Mai
2018

-

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

8. Proiect de Lege pentru instituirea schemei
de ajutor de stat „Împrumuturi fără
dobândă pentru tineri”

Mai
2018

-

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

9. Proiect de Lege pentru instituirea schemei
de ajutor de stat pentru creşterea gradului
de ocupare în zonele cu şomaj ridicat

-

Mai
2018

-

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

10. Proiect de Lege privind Fondul de
Investiţii pentru industrializare pe bază de
Licenţe

-

Mai
2018

-

F.N.D. este un fond de investiţii alternative care are ca
obiectiv finanţarea Intreprinderilor Micro, Mici şi
Mijlocii (IMM), prin achiziţionarea de acţiuni sau
obligaţiuni emise de acestea;
F.N.D. emite unități de fond cu respectarea prevederilor
legale aplicabile și a dispozițiilor stabilite în regulile
fondului și în prospectul de emisiune. Valoarea
nominală iniţială a unei unităţi de fond este de 100 lei.
Unităţile de fond emise de F.N.D. vor fi listate pe o
piaţă reglementată din Romania sau dintr-un stat
membru al U.E;
Politica de investitii a F.N.D. va fi orientată către
susţinerea sectoarelor economice ale României;
programul are ca scop facilitarea accesului la finantare,
pentru tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de munca
sau care sunt in perioada studiilor;
valoarea maxima a creditului 40000 ron
garantia statului de 80% prin FONDUL DE
GARANTARE;
nu este nevoie ca tinerii sa aiba venituri;
rata dobanzii robor3M plus 2%;
dobanda este subventionata de stat;
durata creditului 5 ani;
destinatia imprumutului- acoperirea nevoilor unui tanar:
educatie, sanatate, cultura, sport;
schema are caracter complex, fiind destinata
investitiilor in zone cu somaj ridicat,respectiv mai mare
de 5%;
se are in vedere compensarea cheltuielilor pentru
locurile de munca din respectiva investitie, numai daca
angajatii au salarii superioare castigului salarial mediu
brut lunar pe economie;
schema de ajutor de stat are in vedere sustinerea
afacerii pana la maxim 100000 euro, din care 50%
urmeaza sa fie acoperite prin ajutor nerambursabil platit
de la buget doar pentru acoperirea salariilor angajatilor,
aferent noilor locuri de munca create, precum si
garantia statului pentru efortul financiar al angajatorului
acoperit prin credit pentru 50% din plafonul maxim de
100000 euro;
constituirea unui Fond de Investitii pentru
Industrializare pe baza de Licente pentru industriile
selectate drept competitive in Strategia 2040 la
45

PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI
PENTRU ANUL 2018
Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
-

-

-

-

-

-

11. Proiect de Lege privind
Programului ”RoGrowth”

instituirea

Mai
2018

-

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

12. Proiect de Lege privind simplificarea şi
debirocratizarea în administraţia publică

Mai
2018

-

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

-

propunerea si fundamentarea Consiliului de Programare
Economică;
se vor propune ramurile industriale cu avantaj
competitiv - ramuri pe care Romania doreste sa le
dezvolte;
se identifica daca se pot construi / consolida fabrici
autohtone in aceste industrii sau dc pot fi create prin
PPP;
în cazul in care exista / sau se pot crea fabrici cu capital
romanesc majoritar se identifica de catre CPE nevoile
de cumparari de licente pentru productie;
se initiaza negocierile cu marii producatori in domeniu
pentru Licente de generatia a 2 a (tehnologie nu mai
veche de 3-5 ani) si se cumpara aceste licente impreuna
cu know how ul de productie;
Fondul de Investitii pentru Industrializare pe baza de
licenta contribuie total sau partial in functie de necesar
la cumpărarea acestor licente pentru fabricile autohtone
urmanad ca aceste fabrici sa returneze anual din
incasari un procent pentru folosirea acestor licente.
Fondul isi va recupera astfel banii investiti si va finanta
alte cumparari de licente;
Fondul poate fi un vehicul cu finantare mixta din
bugetul de stat (minoritar), fonduri europene,
imprumuturi atrase și investitii private;
valoarea fondului 300 milioane euro in primul an si va
ajunge la 500 de milioane euro la sfarsitul celui de al
treilea an de functionare;
include măsuri de sprijin pentru populaţie pe tot
parcursul vieţii;
Programul de stimulare a natalităţii;
facilităţi pentru deplasarea la locul de muncă;
deduceri pentru asigurări;
gradiniţe cu program prelungit;
afterschool pentru toate gradiniţele din România;
transport urban pentru elevi;
zile libere pentru parinţii care-şi duc copiii la consultatii
medicale în afara concediului medical;
alternative pentru orarul ghişeelor după orele de
program;
se vor simplifica procedurile si fluxurile interne de
elaborare si avizare a actelor normative;
se va reglementa modul de utilizare a corespondentei si
avizelor electronice, precum si modul de arhivare a
acestora;
se vor clarifica responsabilitatile compartimentelor din
institutiile publice in sensul reducerii fluxurilor interne;
se vor formaliza modalitatile de colaborare
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crt.

Denumire Proiect de Lege

13. Proiect de Lege privind Programul de
dezvoltare al staţiunilor balneare

Termen de
prezentare
în Guvern
Mai
2018

Iniţiatori: SGG, CNSP

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

-

-

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

14. Proiect de Lege pentru instituirea schemei
de ajutor de stat pentru construcţia de
locuinţe de serviciu

Scopul propunerii

Mai
2018

interinstitutionala;
România are un potenţial balnear semnificativ printre
cele mai mari din Europa; factorii naturali de cură sunt
diverşi şi pot asigura toate cerinţele de sănătate;
schema de ajuror de stat îşi propune:
 susţinerea antreprenorilor din turismul balnear pentru
a-şi dezvolta capacităţile de cazare;
 cresterea ocupării forţei de muncă atât pentru
persoanele cu calificări în domeniul HORECA, cât şi
pentru persoanele cu pregatire medical-sanitară;
 sprijinirea operatorilor din turismul balnear în a-şi
promova şi internaţionaliza serviciile pentru
atragerea turiştilor străini;

Scop:
- reducerea deficitului de forta de munca din marile
centre economice ale Romaniei, stimularea ocupării şi a
investiţiilor prin mobilitatea forţei de muncă (cazare
pentru forţa de muncă atrasă din alte localităţi);
Condiţii de acordare:
- 50% din suma solicitată pentru un complex de locuinţe,
până la maxim 15000 euro pentru un apartament (1-2
camere), reprezintă ajutor nerambursabil plătit, în
cadrul schemei, la recepţia finală a complexului;
- 50% reprezintă sursa privată (efortul investitorului sau
partenerului privat dacă se fac locuinţe de servicii
pentru profesori si medici), care va beneficia de
garanţia statului, dacă se va atrage prin creditare de
către investitor;
- dacă se adoptă varianta PPP, în unitatea de proiect,
sursa publica va reprezenta cel mult 49%;
- partenerul privat trebuie să demonstreze capacitatea de
asigurare a cofinanțării investiției, acesta trebuind să nu
fie în dificultate, în conformitate cu legislația în
vigoare;
Premise si impact:
- inventarul investiţiilor private anunţate a fi realizate în
anul 2018, arată că valoarea acestora se ridică la circa
2,0 mld euro, dintr-un total de 5,5 mld euro în perioada
2018 – 2020;
- realizarea acestor investiţii înseamnă aproximativ
crearea a circa 20 mii noi locuri de muncă, care vor
necesita recrutare sau cheltuieli de pregătire
profesională. Facilitatea de cazare va reduce costurile;
- pentru o evaluare a schemei de ajutor de stat se consider
că circa 20% dintre cei care vor ocupa locurile de
muncă nou create vor avea nevoie de spaţii de locuit, în
condiţiile în care nu posedă spaţii de locuit în zona
respectivă sau la o distanţă mai mică de 50 km faţă de
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Denumire Proiect de Lege

Termen de
prezentare
în Guvern

Scopul propunerii
aceasta;
din evaluări rezultă că este necesar a se construi un
număr de cca. 5.000 locuinţe de serviciu în perioada
2018 - 2020. Dacă luăm în calcul preţul mediu la nivel
naţional de 30.000 euro, echivalentul a cca. 138 mii lei
pentru un apartament de două camere cu o suprafaţă de
42 mp, ar fi necesară o investiţie de cca. 150 milioane
euro (cca. 690 mil. lei) pentru o perioadă de trei ani,
pentru cele 5000 locuinţe;
- incurajarea natalitatii prin asigurarea de conditii
normale de plasare pentru copiii angajatilor pe perioada
cat acestia sunt in timpul programului;
- posibilitatea de a introduce un program prelungit
precum si program de tipul after sau before school
- Beneficiu pentru angajati cu efect direct asupra
productivitatii muncii si fidelizarii acestora;
- indeplinirea rolului economic al statului prin realizarea
de investitii in capitalul uman cu efecte benefice asupra
dezvoltarii pe termen lung;
- schema de ajutor de stat pentru constructia de crese si
gradinite se poate realiza individual sau se poate
cumula cu schema de ajutor de stat pentru constructia
de locuinte de serviciu. De asemenea, se poate aplica
pentru o schema de ajutor de stat in care cresele si
gradinite sa fie integrate in cladirile construite pentru
locuinte;
- o alta varianta pentru constructia de crese si gradinite
consta in acordarea unui credit fiscal egal cu valoarea
investitiei ce va fi scazut din impozitele datorate de
agentul economic;
- se reglementeaza intr-o viziune unitara implicarea
statului in economie si a investitiilor private in sectorul
economic al statului;
- se va stabili modalitatea prin care statul poate cumpara
actiuni;
- se actualizeaza si completeaza reglementarile privind
privatizarea societatilor cu capital de stat;
- centralizarea tuturor institutiilor privind atragerea de
investitii straine in Agentia Invest România de tipul
One stop shop / Punct Unic - agentie cu flexibilitate
mare, cu manageri de proiect dedicati;
Misiune:
- constituirea unor retele de promovare externa a
potentialului de exportal României / oportunitatilor de
atragere de investitii;
- organizarea unui corp de manageri specializati pe
sectoarele strategice dpdv economic pentru România
pentru atragerea de investitii (8 pe energie, 8 pe
-

15. Proiect de Lege pentru instituirea schemei
de ajutor de stat pentru construirea de
creşe şi grădiniţe în sistem privat

Mai
2018

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

16. Proiect de Lege pentru reglementarea
participaţiilor statului

Mai
2018

Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
17. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei
„Invest România”
Iniţiatori: SGG, CNSP
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018

Mai
2018
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-

-

-

-

18. Proiect de Lege privind modificarea și
completarea Legii petrolului nr.238/2004

Iunie
2018

-

Iunie
2018

-

Iniţiatori: SGG, ANRM
19. Proiect de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.61/2011 privind
organizarea
şi
funcţionarea
Departamentului pentru lupta antifraudă –
DLAF
Iniţiatori: SGG, DLAF

20. Proiect de Lege privind organizarea şi Octombrie
efectuarea
Recensământului
General
2018
Agricol în România în anul 2020 (RGA
2020)

-

agricultura, 8 pe IT, 10 pe PPP s.a.);
functionarea pe baza de proiect pe principiul perechii
Manager de investiții român / Investitor strategic român
sau străin de la intrarea în țară până la demararea
efectivă a investitiei dar si post investitie;
Managerul de investitii alocat Proiectului va furniza
toate informatiile necesare cu privire la oportunitatile
de investitii, facilitati fiscale, scheme de ajutor de stat,
furnizorii de resurse umane s.a. si va asigura cooperarea
cu autoritatile publice centrale si locale astfel incat
investitia sa poata fi realizata fara birocratie excesiva si
in cel mai scurt timp posibil;
constituirea de filiale la nivel regional ale Agentiei
Invest Romania prin angajarea de manageri specializati
pe investitii in functie de specificul economic al
regiunii;
se va consolida un site de info si promovare de tipul
investRomania.com sau se va actualiza si updata site ul
investromania.gov.ro
actualizarea cadrului normativ specific domeniului
petrolier cu evoluția acestui domeniu corespunzătoare
perioadei 2004-2017, inclusiv în ceea ce privește
evoluția operațiunilor petroliere offshore și a
operațiunilor petroliere onshore de mare adâncime;
în realizarea obligațiilor ce decurg din tratate, statele
membre au o obligație de diligență generală,
permanentă, prevăzută în art.4 alin.(3) paragrafele (2) și
(3) din Tratatul privind Uniunea Europeană care
dispun: ”Art.4 (3) - Statele membre adoptă orice
măsură generală sau specială pentru asigurarea
îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care
rezultă din actele instituțiilor Uniunii. Statele membre
facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale
și se abțin de la orice măsură care ar putea pune în
pericol realizarea obiectivelor Uniunii”. Prin Legea
nr.61/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF,
România și-a asumat îndeplinirea obligației primare de
protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene
în România. Scopul acestei reglementări îl constituie
întărirea capacităţii administrative a DLAF în vederea
îndeplinirii rolului instituţiei în protejarea intereselor
financiare ale Uniunii Europene în România;
realizarea obligațiilor asumate de România ca Stat
Membru UE, privind realizarea Recensământului
General Agricol 2020. Factorii de decizie au nevoie de
informații statistice suplimentare privind agricultura
pentru a planifica, a monitoriza și a evalua impactul și
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Iniţiatori: SGG, INS, MADR

21. Proiect de Lege pentru ratificarea Octombrie
Acordului între România şi Ungaria
2018
privind protecţia reciprocă a informaţiilor
clasificate
Iniţiatori: SGG, ORNISS
22. Proiect de Lege pentru ratificarea Octombrie
Acordului între Guvernul României şi
2018
Consiliul de Miniștri al Bosniei și
Herțegovinei privind protecţia reciprocă a
informaţiilor
clasificate
Iniţiatori: SGG, ORNISS
23. Proiect de Lege privind organizarea şi Noiembrie
desfăşurarea Recensământului Populaţiei
2018
şi Locuinţelor în România în anul 2021
Iniţiatori: SGG, INS, MAI

-

eficiența politicilor actuale și ale eventualelor schimbări
aduse acestora. Astfel de schimbări sunt legate, de
exemplu, de impactul agriculturii asupra mediului și de
practicile agricole durabile. Comisia (Eurostat) trebuie
să dețină date suficient de sigure, detaliate și
comparabile referitoare la structura fermelor agricole,
pentru a permite Comunității să își îndeplinească
sarcinile ce i-au fost atribuite, în special prin articolele
2 și 3 din tratat. La nivel comunitar trebuie asigurată o
comparabilitate suficientă cu privire la metodologie,
definiții și programul datelor statistice și al metadatelor.
Statisticile agricole utilizate la nivelul Uniunii sunt
preluate din mai multe surse: anchete statistice, date
administrative, date provenite de la ferme și alte
întreprinderi, precum și date de la nivelul fermelor sub
forma unui recensământ agricol și a unor eșantioane.
Sistemul actual de elaborare a statisticilor europene la
nivelul fermelor și al gospodăriilor agricole are la bază
Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului. Datele sunt colectate din
eșantioane și, o dată la zece ani, în urma unui
recensământ;
protecţia informaţiilor clasificate schimbate între părţi;

-

protecţia informaţiilor clasificate schimbate între părţi;

-

realizarea activităților asumate de România ca Stat
Membru UE, privind realizarea Recensământului
Populației și Locuințelor 2021. Comisia (Eurostat)
trebuie să dețină date suficient de sigure, detaliate și
comparabile referitoare la populație și locuințe, pentru a
permite Comunității să își îndeplinească sarcinile ce iau fost atribuite, în special prin articolele 2 și 3 din
Tratat. La nivel comunitar trebuie asigurată o
comparabilitate suficientă cu privire la metodologie,
definiții și programul datelor statistice și al metadatelor.
Datele statistice periodice referitoare la populație și la
principalele caracteristici familiale, sociale, economice
și privind locuințele ale persoanelor sunt necesare
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pentru studiul și definirea politicilor regionale, sociale
și de mediu, care afectează anumite sectoare ale
Comunității Europene. În special, este nevoie să se
colecteze informații detaliate cu privire la locuințe
pentru a sprijini diverse activități în Comunitatea
Europeană, cum ar fi promovarea incluziunii sociale și
monitorizarea coeziunii sociale la nivel regional,
protecția mediului sau promovarea eficienței
energetice;
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CONSILIUL CONCURENȚEI
Termen de
prezentare
în Guvern
1.Proiect de Lege pentru transpunerea în
Mai
dreptul intern a Directivei (UE) 2016/943 a
2018
Parlamentului European și a Consiliului din
8 iunie 2016 privind protecția know-howului și informațiilor de afaceri nedivulgate
(secrete comerciale) împotriva dobândirii,
utilizării
și
divulgării
ilegale

Nr.
crt.

Denumire Proiect de Lege

Scopul propunerii
-

transpunerea în dreptul intern a Directivei (UE)
2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din
8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a
informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale)
împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale;

Iniţiatori:CC,MEc.
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima
sesiune 2018
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