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I. Ministerul Afacerilor Externe  

 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind ratificarea 
Acordului de Stabilizare şi Asociere 
dintre ComunităŃile Europene şi 
Statele Membre, pe de o parte, şi 
Republica Muntenegru, pe de altă 
parte 

MAE Iunie 
2008 
(Termen 

condiŃionat de 
data ratificării 
Acordului în 
Parlamentul 
European) 

- semnarea ASA cu statele 
din Balcanii de Vest 
reprezintă elementul 
fundamental al Procesului 
de Stabilizare şi Asociere, 
precum şi etape necesare în 
parcursul european al 
acestor state 
  

2. Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 206/2005 privind 
implementarea unor sancŃiuni 
internaŃionale 
 

MAE 
MJ 
MEF 

MIMMCT
PL 
MIRA 
ANCEX 
SRI 
SIE 

ONPCSB 
 

Decembrie 
2008 

- mecanismele de 
coordonare între instituŃiile 
româneşti în implementarea 
sancŃiunilor internaŃionale;  
- atribuŃiile instituŃiilor 
statului de supraveghere a 
entităŃilor private care vor 
pune în aplicare sancŃiunile 
internaŃionale; 
- mecanismele de recurs 
efectiv la dispoziŃia 
persoanelor împotriva 
deciziilor luate în aplicarea 
sancŃiunilor internaŃionale; 
- obligaŃiile subiecŃilor de 
drept privat referitoare la 
implementarea sancŃiunilor 
internaŃionale;  
- sancŃionarea încălcării de 
către persoanele fizice 
/juridice a măsurilor 
restrictive impuse la nivel 
internaŃional; 
- corelarea acestei modificări 
legislative cu legislaŃia în 
vigoarea privind combaterea 
terorismului şi a spălării 
banilor; 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

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

MAE Decembrie 
2008 

• se modifică şi se 
completează dispoziŃiile 
Legii nr.269/2003  
privitoare la: 
- admiterea în Corpul 
diplomatic şi consular al 
României; 
- drepturile şi obligaŃiile 
membrilor Corpului 
diplomatic şi consular al 
României; 
- trimiterea în misiune 
permanentă a membrilor 
Corpului diplomatic şi 
consular al României la 
misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale 
României; 
-   incompatibilităŃi şi 
interdicŃii; 
-  încetarea calităŃii de 
membru al Corpului 
diplomatic şi consular al 
României; 
- Răspunderea juridică; 

 

  



 5 

 

II. Ministerul Economiei şi FinanŃelor 
 

a.     ECONOMIE 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1.  Proiect de Lege privind reorganizarea 
AgenŃiei NaŃionale pentru zonele 
miniere 

MEF Februarie  
2008 

- reorganizarea AgenŃiei 
NaŃionale pentru zonele 
miniere; 

 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 182/ 2002 privind protecŃia 
informaŃiilor clasificate 

MEF Martie 
2008 

- amendarea prevederilor 
care contravin Tratatului 
EURATOM şi Legii nr. 100/ 
2000 pentru ratificarea 
Protocolului dintre România 
şi AgenŃia InternaŃională 
pentru Energie Atomică, 
adiŃional la Acordul dintre 
Republica Socialistă 
România şi AgenŃia 
InternaŃională pentru energie 
atomică pentru aplicarea 
garanŃiilor în legătură cu 
Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare, semnat la 
Viena la 11 iunie 1999 

PRIORITATE 
LEGISLATIVA 
- prima sesiune 2008 

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

MEF 
ANRM 

Aprilie 
2008 
 
 

- reglementări unitare 
indiferent de natura capitalui 
investit, 
- modificarea cotelor 
procentuale la redevenŃa 
minieră, 

completarea reglementărilor privind încetarea 
activităŃii: impactul social, 
mediu, etc. 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

4.  Proiect de Lege privind modificarea 
Legii nr. 400/2005 pentru 
modificarea  şi  completarea 
OrdonanŃei  de  urgenŃă  a  
Guvernului  nr.  107/2002  privind  
înfiinŃarea  AdministraŃiei  NaŃionale 
“Apele Române” 

MEF Aprilie  
2008 

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

 

5.  Proiect de Lege privind unele măsuri 
de diminuare a arieratelor agenŃilor 
economici minieri prin stingerea 
obligaŃiilor financiare faŃă de bugete 
pentru capacităŃile miniere închise 

MEF Mai 
2008 

- se propune stingerea 
datoriilor istorice către 
bugete, pentru capacităŃile 
miniere închise care nu mai 
afectează mediul 
concurenŃial dar care, 
grevează bugetele 
companiilor miniere viabile 

 

6.  Proiect de Lege privind rambursarea 
ratelor de capital pentru o cotă parte a 
creditului acordat de Guvernul 
Statelor Unite ale Americii 
Guvernului României, în baza 
Programului C. C. C. – Legea publică 
nr. 480/ 1992 pentru anul 2008 şi alte 
costuri aferente acestei cote părŃi, 
Valoarera = 400.000 USD 

MEF Mai 
 2008 

- plata sumelor datorate de 
Guvernul României 
Guvernului S. U. A. stabilite 
prin Acordul de credit 
aferent Legii publice P. L. 
480/ 1992 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecŃia persoanelor 

MEF Iunie 
2008 

- se va elimina menŃiunea 
referitoare la paza liniilor de 
transport al energiei 
electrice, întrucât nu se 
poate asigura paza a 
aproximativ 9000 km de linii 

 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 33/1994 
privind exproprierea pentru cauza de 
utilitate publică 

MEF Iulie  
2008 

- modificarea se va face în 
concordanŃă cu legislaŃia 
similara în domeniu din UE 
şi cu noile prevederi ale legii 
energiei 

 

9.  Proiect de Lege privind înfiinŃarea 
AutorităŃii Miniere din România 

MEF August 
2008 

- înfiinŃarea AutorităŃii 
Miniere din România 

 

10. Proiect de Lege pentru modificarea 
OrdonanŃei Guvernului nr. 38/1998 
privind activitatea de acreditare a 
laboratoarelor şi organismelor pentru 
evaluarea conformităŃii 

MEF Septembrie 
2008 

- stabilirea de măsuri 
naŃionale pentru 
implementarea 
Regulamentului 
Parlamentului European şi 
Consiliului privind stabilirea 
cerinŃelor de acreditare şi 
supraveghere a pieŃei şi a 
Deciziei Parlamentului 
European şi Consiliului 
privind cadrul comun pentru 
comercializarea produselor  

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 13/2007 a 
energiei electrice 
 

MEF Septembrie 
2008 

- exercitarea drepturilor de 
uz şi de servitute asupra 
proprietăŃilor private afectate 
de capacităŃi energetice sa se 
facă în conformitate cu 
regulile procedurale a 
acestor drepturi; 
- definirea de termeni noi în 
concordanta cu Strategia în 
domeniul energetic 

 

12. Proiect de Lege privind apele 
minerale 

MEF 
ANRM 
AVAS 

Octombrie  
2008 

- stabileşte reglementări 
specifice domeniului, de 
concesionare, extracŃie, 
îmbuteliere, distribuŃie, după 
reglementări europene şi 
legile naŃionale din 
principalele Ńări 
producătoare 

 

13. Proiect de Lege privind activitatea de 
metrologie 

MEF Noiembrie 
2008 

- stabilirea unui cadru legal 
mai flexibil, pentru a se crea 
condiŃiile alinierii cu 
operativitate la cerinŃele 
europene armonizate în 
domeniul metrologiei 
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b.    FINANłE 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1.  Proiect de Lege pentru abrogarea şi 
modificarea unor acte normative din 
domeniul vamal    

MEF 
ANAF 

Februarie 
2008 

- prin acest proiect se abroga 
in mod expres din legislaŃia 
vamală română, prevederile 
prin care se preluaseră 
regulamente europene, 
având în vedere că aceste 
regulamente se aplică direct 
în România începând cu data 
de 1 ianuarie 2007 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

2.  Proiect de Lege privind Statutul 
comisarului din Garda Financiară 

MEF 
ANAF 

Februarie 
2008 

- reglementează drepturile şi 
obligaŃiile comisarului 
Gărzii financiare prevăzut de 
OUG nr.91/2003 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

3.  Proiect de Lege privind organizarea 
şi funcŃionarea Gărzii Financiare 

MEF 
ANAF 

Februarie 
2008 

- reglementează noi 
competenŃe pentru Garda 
financiară în domeniul 
acŃiunilor premergătoare 
cercetării penale în domeniul 
evaziunii fiscale, punerea de 
acord a prevederilor din 
OUG nr. 191/2002 privind 
circulaŃia pe drumurile 
publice cu prevederile OUG 
nr.91/2003 privind 
organizarea şi funcŃionarea 
Gărzii financiare 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulaŃia pe 
drumurile publice 

MEF 
ANAF 

Februarie 
2008 

- reglementarea dreptului 
comisarului din Garda 
Financiară de oprire şi 
verificare a autovehiculelor 
pe drumurile publice, drept 
care în prezent aparŃine doar 
poliŃiei rutiere şi a dreptului 
de utilizare a semnalelor 
luminoase personalizate 
corespunzătoare  

5.  Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului AdiŃional între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii 
Armenia, la Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii 
Armenia privind promovarea şi 
protejarea reciprocă a investiŃiilor 

 

MEF Februarie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral in domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor Acordului 
existent cu dreptul 
comunitar 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

6.  Proiect de Lege privind Acordul între 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Germania privind 
cooperarea tehnică pentru anul 2005 

MEF Februarie  
2008 

- asistenŃa acordată de 
Germania are în vedere 
crearea cadrului intern 
pentru economia de piaŃă 
(combaterea inflaŃiei, 
privatizarea, limitarea 
participării statului în 
economie, diminuarea 
deficitului bugetar, 
instituirea unui sistem 
eficient de impozitare, 
promovarea investiŃiilor şi 
reducerea cheltuielilor 
pentru consum), precum şi 
adaptarea economiei Ńărilor 
aflate în tranziŃie la cerinŃele 
pieŃei internaŃionale 
(convertibilitatea monetară, 
echilibru economic extern, 
competitivitate 
internaŃională)  

7.  Proiect de Lege privind Statutul 
funcŃionarului public din AgenŃia 
NaŃională de Administrare Fiscală   

MEF 
ANAF 

Martie 
2008 
 

- reglementează drepturi si 
obligaŃii suplimentare pentru 
funcŃionarii publici din 
cadrul organelor fiscale 
(ANAF si organele 
subordonate), având in 
vedere ca aceştia au atribuŃii 
care presupun exercitarea 
puterii publice si datorita 
acestui fapt necesita o 
protecŃie speciala 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

8.  Proiect de Lege privind auditul 
statutar şi înfiinŃarea Consiliului 
pentru Supravegherea Publica a 
activităŃii de Audit Statutar 

MEF Martie 
2008 
 

- transpunerea în legislaŃia 
naŃională a prevederilor 
Directivei 2006/43/CEE 
privind auditul statutar al 
conturilor anuale şi al 
conturilor consolidate; 
- înfiinŃarea, în baza 
prevederilor Directivei 
2006/43/CEE, a Consiliului 
pentru Supravegherea Publică 
a ActivităŃii de Audit Statutar, 
organism independent şi 
autonom, cu personalitate 
juridică 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

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

MEF 
 

Martie 
2008 

- realizarea auditului intern 
în sistem asociativ, pentru 
entitaŃile publice mici care 
nu au capacitatea 
instituŃională de a realiza 
prin forŃe proprii funcŃia de 
audit intern;  
- atestarea profesionala a 
auditorilor interni  din 
sistemul public; 
- elemente de organizare şi 
funcŃionare a Comitetelor de 
audit intern  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea 
Acordului de reglementare a datoriei 
între Guvernul României şi Guvernul 
Mongoliei 

MEF Martie 
2008 

- reglementarea drepturilor 
părŃii romane şi a obligaŃiilor 
financiare reciproce dintre 
România şi Mongolia 

 

11. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului pentru amendarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Cehe privind 
promovarea şi protejarea reciprocă a 
investiŃiilor 

MEF Martie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral în domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor Acordului 
existent cu dreptul 
comunitar 

 

12. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Arabe Siriene 
privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiŃiilor 

MEF Martie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral în domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor noului Acord cu 
dreptul comunitar 

 

13. Proiect de Lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca InternaŃională 
pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare 
pentru finanŃarea Proiectului privind 
Completarea sprijinului financiar 
acordat de UE pentru restructurarea 
agriculturii (CESAR) 

MEF 
 

 
 

Martie 
2008 

- ratificarea acordului de 
împrumut şi implicit 
stabilirea drepturilor şi 
obligaŃiilor  părŃilor 
implicate în proiect, în ceea 
ce priveşte realizarea 
obiectivelor proiectului 
respectiv 

 

14. Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 297/2004 privind piaŃa de 
capital 

MEF Martie 
2008 

- are in vedere modificarea 
structurii acŃionariatului unui 
operator de piaŃă 

 

15. Proiect de Lege privind instituŃiile 
financiare nebancare 

MEF Martie 
2008 
 

- are în vedere unificarea 
legislaŃiei referitoare la 
instituŃiile financiare 
nebancare 

 

16. Proiect de Lege privind stimularea 
investitiilor 

MEF 
 

Aprilie 
2008 

- se instituie un cadru 
general care va sta la baza 
elaborării de către 
autorităŃile publice a unor 
scheme de ajutor de stat in 
vederea atragerii si 
stimulării investiŃiilor in 
România 

 

17. Proiect de Lege privind ratificarea 
Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca InternaŃională 
pentru ReconstrucŃie şi a Acordului 
de asistenŃă financiară 
nerambursabilă dintre România şi 
Banca InternaŃională pentru 
ReconstrucŃie si Dezvoltare privind 
finanŃarea Proiectului ,,Controlul 
integrat al poluării cu nutrienŃi”  

MEF 
 

Aprilie 
2008 

- ratificarea acordului de 
împrumut şi implicit 
stabilirea drepturilor şi 
obligaŃiilor  părŃilor 
implicate în proiect, în ceea 
ce priveşte realizarea 
obiectivelor proiectului 
respectiv 

 

18. Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi 
biletului la ordin 

MEF Aprilie 
2008 

- modificări ale cadrului 
legislativ existent, menite să 
faciliteze procesarea 
automată a cambiilor şi 
biletelor la ordin, pe lângă 
procesarea manuală, 
disponibilă în prezent 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

19. Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 59/1934 asupra cecului 

MEF Aprilie 
2008 

- modificări ale cadrului 
legislativ existent, menite să 
faciliteze procesarea 
automată a cecurilor, pe 
lângă procesarea manuală, 
disponibilă în prezent 
 
  

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii  nr. 571/2003 
privind Codul fiscal 

MEF Mai 
2008 

- modificări în consens cu 
recomandările Comisiei 
Europene, cât şi cu 
solicitările operatorilor de pe 
piaŃa internă 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

21. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre 
România şi KfW, in valoare de 8 
milioane euro, pentru finanŃarea 
programului privind sprijinirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa 
III) 

MEF Mai 
2008 

- ratificarea Acordului de 
împrumut şi implicit 
stabilirea drepturilor şi 
obligaŃiilor  părŃilor 
implicate în proiect, în ceea 
ce priveşte realizarea 
obiectivelor proiectului 
(sprijinirea întreprinderilor 
mici şi mijlocii), tragerea şi 
utilizarea sumelor 
împrumutului,   plata 
serviciului datoriei publice 

 

22. Proiect de Lege privind organizarea 
şi funcŃionarea jocurilor de noroc 

MEF Mai 
2008 
 

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

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

23. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de împrumut dintre 
România şi KfW, în valoare de 21 
milioane euro, pentru finanŃarea 
programului privind infrastructura 
municipală 

MEF 
MMDD 

 

Iunie 
2008 

- ratificarea Acordului de 
împrumut şi implicit 
stabilirea drepturilor şi 
obligaŃiilor  părŃilor 
implicate în proiect, în ceea 
ce priveşte realizarea 
obiectivelor proiectului 
(reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apa din 
Suceava, Deva-Hunedoara şi 
pregătirea de aplicaŃii de 
către MMDD pentru 
instrumentele structurale), 
tragerea şi utilizarea sumelor 
împrumutului,   plata 
serviciului datoriei publice şi 
asigurarea contribuŃiei părŃii 
române la finanŃarea 
proiectului 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

24. Proiect de Lege privind ratificarea 
Contractului de finanŃare (finanŃare 
tip ODA) dintre România (prin 
Primăria Municipiului Bucureşti) şi 
Banca Japoneză de Cooperare 
InternaŃională (JBIC) pentru 
finanŃarea Proiectului „Linie nouă de 
metrou P-ta Victoriei – Aeroportul 
InternaŃional HENRI-COANDA” 

MEF 
 
 

Iunie 
2008 

- ratificarea acordului de 
împrumut şi implicit 
stabilirea drepturilor şi 
obligaŃiilor  părŃilor 
implicate in proiect, in ceea 
ce priveşte realizarea 
obiectivelor proiectului 
respectiv 

 

25. Proiect de Lege pentru aprobarea 
Contului general de executie a 
bugetului de stat, a contului de 
execuŃie a bugetului Fondului 
naŃional unic de asigurări de sănătate 
si a contului general anual al datoriei 
publice pe anul 2007 

MEF Iunie 
2008 

- execuŃia veniturilor 
bugetare si a cheltuielilor pe 
destinaŃii si pe ordonatorii 
principali de credite pentru 
bugetul de stat, Fondul 
naŃional unic de asigurări de 
sănătate, creditelor externe, 
fondurilor externe 
nerambursabile, precum şi 
pentru sumele alocate din 
venituri proprii pe anul 2007 

 

26. Proiect de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de executie a 
bugetului asigurarilor sociale de stat 
pe anul 2007, precum si a contului 
general anual de executie a bugetului 
asigurarilor pentru somaj pe anul 
2007 

MEF  
Iunie 
2008 

  

- execuŃia veniturilor şi 
cheltuielilor sistemului 
public de pensii, sistemului 
accidentelor de munca şi 
boli profesionale, sistemului 
asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru 
plata creanŃelor salariale  

 

27. Proiect de Lege privind ratificarea 
Contractului de finanŃare dintre 
România si Banca Europeană de 
InvestiŃii pentru finanŃarea 
Proiectului privind infrastructura 
municipală în domeniul protecŃiei 
mediului, faza B 

MEF 
 

Iunie 
2008 

- co-finanŃare asistenŃă ISPA 

 
28. Proiect de Lege pentru  adoptarea 

Deciziei Consiliului din 7 iunie 2007 
privind sistemul de resurse proprii al 
ComunităŃilor Europene 
(2007/436/CE, Euratom) 

MEF 
 

Iunie 
2008 

- proiectul de lege adoptă 
noile reglementări ale 
sistemului resurselor proprii 
ale bugetului UE, stabilite în 
cadrul reuniunii Consiliului 
European de la Bruxelles din 
15 şi 16 decembrie 2005 

 

29. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiŃional pentru 
amendarea Acordului între Guvernul 
României si Guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene privind 
promovarea si protejarea reciproca a 
investiŃiilor 
 

MEF Iunie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral în domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor Acordului 
existent cu dreptul 
comunitar 

 

30. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiŃional pentru 
amendarea Acordului intre Guvernul 
României si Guvernul Regatului 
Maroc privind promovarea si 
protejarea reciproca a investiŃiilor 
 

MEF Iunie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral în domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor Acordului 
existent cu dreptul 
comunitar 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

31. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului AdiŃional de amendare a 
Acordului intre România si Statul 
Kuweit privind promovarea si 
protejarea reciproca a investiŃiilor 
 

MEF Iunie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral in domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor Acordului 
existent cu dreptul 
comunitar 

 

32. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului AdiŃional de amendare a 
Acordului intre Guvernul României si 
Guvernul Republicii India privind 
promovarea si protejarea reciproca a 
investiŃiilor 
 
 

MEF Iunie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral în domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor Acordului 
existent cu dreptul 
comunitar 

 

33. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Turcia privind 
promovarea şi protejarea reciproca a 
investiŃiilor 
 

MEF Iunie 
2008 

- modificarea cadrului 
juridic bilateral în domeniul 
investiŃiilor cu scopul de a 
asigura conformitatea 
prevederilor noului Acord cu 
dreptul comunitar 

 

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

MEF 
MMFES 

Octombrie 
2008 

- stabilirea volumului şi 
structurii veniturilor 
bugetare şi al cheltuielilor pe 
destinaŃii şi pe ordonatorii 
principali de credite pentru 
bugetul de stat, Fondul 
NaŃional Unic de Asigurări 
de Sănătate, creditelor 
externe, fondurilor externe 
nerambursabile precum şi 
pentru sumele alocate din 
venituri proprii pentru anul 
2009 

 

35. Proiect de Lege privind bugetul 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2009 
 

MEF 
MMFES 

Octombrie 
2008 

- asigurarea finanŃarii 
măsurilor luate în domeniile 
sistemului public de pensii, 
sistemului accidentelor de 
muncă şi bolilor 
profesionale, sistemului 
asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru 
plata creanŃelor salariale în 
vederea realizarii 
obiectivelor înscrise în 
Programul de Guvernare în 
perioada 2005-2008 precum 
şi asigurarea unei bune 
funcŃionări a acestor sisteme 

 

36. Proiect de Lege privind rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 

MEF 
MMFES 

Noiembrie 
2008 

- modifica în cursul 
exerciŃiului bugetar, Legea 
bugetului de stat pe anul 
2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

37. Proiect de Lege privind rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2008 

MEF 
MMFES 

Noiembrie 
2008 

- asigurarea finanŃării 
măsurilor luate în domeniile 
sistemului public de pensii, 
sistemului accidentelor de 
muncă şi bolilor 
profesionale, sistemului 
asigurărilor pentru şomaj şi 
Fondului de garantare pentru 
plata creanŃelor salariale, 
precum şi asigurarea unei 
bune funcŃionări a acestor 
sisteme 
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III. Ministerul JustiŃiei  
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 31/1990 privind societăŃile 
comerciale  
 

MJ Ianuarie 
 2008 

- se are în vedere 
transpunerea Directivei 
2005/56/CE din 26 
octombrie 2005 privind 
fuziunile transfrontaliere ale 
societăŃilor comerciale pe 
acŃiuni şi Directivei 
2006/687CE pentru 
modificarea Directivei 
77/917CEE privind   
constituirea societăŃii pe 
acŃiuni, publicată în Jurnalul 
Oficial nr. 264 din 25 
septembrie 2006. 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

2. Proiect de Lege privind sistemul 
naŃional de probaŃiune 

MJ Februarie 
2008 

- proiectul de act normativ 
va fi elaborat având în 
vedere faptul că sistemul de 
probaŃiune a înregistrat în 
ultima perioadă un volum de 
activitate din ce în ce mai 
mare, iar complexitatea 
intervenŃiilor specifice a 
crescut, ceea ce a generat 
dificultăŃi majore în 
coordonarea activităŃii, 
studiile efectuate de DirecŃia 
de probaŃiune din cadrul 
Ministerului JustiŃiei, 
demonstrând că volumul de 
activitate actual al serviciilor 
de probaŃiune depăşeşte de 
aproximativ 4 ori capacitatea 
instituŃională a unui sistem 
cu aproximativ 300 de 
angajaŃi. 
Proiectul are ca izvor 
tendinŃa accentuată a 
politicilor penale specifice 
sistemului de justiŃie din 
România de a acorda o 
importanŃă crescută 
problematicii executării 
pedepselor în comunitate, 
sub supravegherea 
serviciilor de probaŃiune, iar 
necesitatea acută a 
dezvoltării imediate a 
serviciilor de probaŃiune este 
imposibil de satisfăcut fără 
ca o structură solidă să aibă 
capacitatea reală de 
gestionare a lor de la nivel 
central 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

3. Proiect de Lege privind modificarea 
prevederilor legislative referitoare la 
asistenŃa judiciară 

MJ Martie 
2008 
 

- proiectul de act normativ 
are ca obiect stabilirea unor 
criterii obiective pentru 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

 acordarea acesteia şi 
realizarea unui mai bun 
acces la justiŃie şi extinderea 
sistemului de asistenŃă 
juridică gratuită şi din oficiu, 
precum şi transpunerea 
Directivei Consiliului 
Uniunii Europene 
2002/8/EC privind 
îmbunătăŃirea accesului la 
justiŃie în cazul litigiilor 
transfrontaliere, prin 
stabilirea de reguli minimale 
comune referitoare la 
asistenŃa judiciară acordată 
în cadrul acestor categorii de 
cauze 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului adiŃional la ConvenŃia 
europeană privind criminalitatea 
informatică, adoptat la Strasbourg la 
28 ianuarie 2003 şi semnat de 
România la 9 octombrie 2003 
 

MJ Martie  
2008 

- în rapoartele Comisiei 
Europene împotriva 
Rasismului şi IntoleranŃei 
(ECRI) pe anul 2002 şi 2005 
se recomanda României 
ratificarea Protocolului 
adiŃional, subliniindu-se că 
autorităŃile române trebuie 
să lupte cu mai multă 
hotărâre împotriva oricăror 
organizaŃii sau partide 
politice care propagă 
ideologii rasiste.  
 Protocolul extinde 
prevederile ConvenŃiei 
privind criminalitatea 
informatică (Budapesta, 
23.11.2001), ratificată de 
România, solicitând statelor 
să incrimineze în legislaŃia 
penală anumite fapte de 
natură rasistă şi xenofobă 
comise prin intermediul 
sistemelor informatice.  

 

5. Proiect de Lege -  Codul penal 
 

MJ 
 

Aprilie 
2008 
 
 

  - valorificarea tradiŃiei 
legislaŃiei penale române, iar 
pe de altă parte, racordarea 
la curentele de reglementare 
actuale ale unor sisteme 
juridice de referinŃă în 
dreptul penal european.  
 - de asemenea, prevederile 
Proiect noului Cod penal 
urmează a fi corelate cu 
dispoziŃiile Proiectului 
Codului de procedură penală 
aflat în proces de elaborare 
în cadrul Ministerului 
JustiŃiei. 
 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

6. Proiect de Lege - Codul de procedură 
penală 
 

MJ Aprilie 
2008 
 

- obiectivele urmărite de cod 
sunt următoarele: 
    1. crearea unui cadru 
legislativ în care procesul 
penal să fie mai rapid şi mai 
eficient, prin urmare, în mod 
semnificativ mai puŃin 
costisitor; 
    2. protecŃia unitară a 
drepturilor omului şi a 
libertăŃilor garantate de 
ConstituŃie şi de actele 
normative internaŃionale; 
    3. armonizarea soluŃiilor 
derivate din Codul de 
procedură penală cu 
dispoziŃiile legilor speciale 
cu dispoziŃii procesual 
penale; 
    4. armonizarea 
conceptuală cu prevederile 
noului Cod penal, o atenŃie 
deosebită fiind acordată noii 
definiŃii a faptei care 
constituie infracŃiune; 
    5. reglementarea adecvată 
a obligaŃiilor internaŃionale 
asumate de Ńara noastră 
privind actele normative din 
domeniul dreptului 
procesual penal; 
    6. stabilirea unui echilibru 
corespunzător între cerinŃele 
pentru o procedură penală 
eficientă, protejarea 
drepturilor procedurale 
elementare, dar şi a celor 
fundamentale ale omului 
pentru participanŃii la 
procesul penal şi respectarea 
unitară a principiilor care 
privesc desfăşurarea 
echitabilă a procesului penal. 
 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

7. Proiect de lege pentru modificarea 
Legii nr. 275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul 
procesului penal 

MJ Aprilie 
2008 

- proiectul de act normativ 
pentru modificarea Legii nr. 
275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal 
este necesar pentru corelarea 
cu dispoziŃiile proiectului de 
Cod de procedură penală. 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

8. Proiect de lege pentru executarea 
măsurilor educative 

MJ Aprilie 
2008 

 - proiectul de act normativ 
este necesar ca urmare a 
dispoziŃiilor în materie 
avute in vedere în proiectul 
de Cod penal. 
 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

9. Proiect de Lege - Codul de procedură 
civilă 
 

MJ Iunie 
2008 
 

- aplicarea în practică a 
actualului sistem procedural 
reglementat de Codul de 
procedură civilă şi 
supunerea acestuia unor 
frecvente intervenŃii 
legislative asupra diferitelor 
instituŃii au condus la 
crearea unui cadru de 
interpretare neunitară şi 
lipsită de coerenŃă, cu 
repercusiuni asupra 
eficienŃei, scopului şi 
finalităŃii actului de justiŃie. 
În activitatea de elaborare a 
proiectului noului cod se 
impune a fi avute in vedere 
concepŃiile moderne privind 
desfăşurarea procesului 
civil, rolul si atribuŃiile 
participanŃilor la acest 
proces, în centrul atenŃiei 
situându-se, desigur, 
preocuparea pentru 
recunoaşterea şi stabilirea în 
timp util a drepturilor şi 
intereselor legitime deduse 
judecăŃii. 

 

10. Lege pentru ratificarea Protocolului 
OpŃional la ConvenŃia pentru 
Prevenirea Torturii şi a Pedepselor 
sau Tratamentelor inumane sau 
Degradante, adoptat la New York, al 
18 decembrie 2002, semnat  de 
România la 24 septembrie 2003 

MJ Iunie  
2008 

- protocolul OpŃional la 
ConvenŃia pentru Prevenirea 
Torturii şi a Pedepselor sau 
Tratamentelor Inumane sau 
Degradante are ca obiectiv 
stabilirea unui sistem de 
vizite regulate la locurile de 
detenŃie, efectuate de 
organisme independente, 
internaŃionale şi interne. 
 Protocolul OpŃional a fost 
elaborat în considerarea 
riscurilor sporite de a fi 
supuşi unor rele tratamente 
la care sunt expuse 
persoanele private de 
libertate din partea 
autorităŃilor în custodia 
cărora acestea se află. 
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IV. Ministerul Internelor şi  Reformei Administrative 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind criza 
financiară şi insolvenŃa unităŃilor 
administrativ teritoriale  

MIRA 
MEF 

Martie  
2008 

- definirea factorilor 
implicaŃi şi a procedurilor 
privind criza financiară şi 
insolvenŃa unităŃilor 
administrativ-teritoriale. 
- având în vedere faptul că 
prin  Legea nr.273/2006 
privind finanŃele publice 
locale s-a urmărit crearea 
unui cadru unitar general 
aplicabil finanŃelor publice 
locale, în textul legii privind 
criza financiară şi insolvenŃa 
unităŃilor –administrativ 
teritoriale, acolo unde se 
impune se va face referire la 
această lege, evitându-se 
abrogarea unor prevederi ale 
Legii nr.273/2006.  

2. Proiectul Legii Arhivelor MIRA 
Arhivele 
NaŃionale 
MCC 

Iunie  
2008 

- proiectul propune :  
- introducerea conceptului 
de „Patrimoniu Arhivistic 
NaŃional al României” care 
defineşte cu mai multă 
rigoare această categorie de 
documente şi care 
înlocuieşte conceptul de 
Fond Arhivistic NaŃional;  
-lărgirea sferei documentelor 
de arhivă protejate;  
- clarificarea raporturilor 
dintre Arhivele NaŃionale, în 
calitate de administrator al 
Patrimoniului Arhivistic 
NaŃional al României şi de 
custode al proprietăŃii 
publice în acest domeniu, pe 
de o parte, şi deŃinătorii 
particulari de documente de 
arhivă, pe de altă parte;  
- definirea mai cuprinzătoare 
a atribuŃiilor de îndrumare, 
asistenŃă de specialitate şi 
control şi stabilirea 
competenŃelor Arhivelor 
NaŃionale în domeniul 
formării şi specializării 
personalului care desfăşoară 
activitate arhivistică etc.; 
 
- stabilirea rolului Arhivelor 
NaŃionale în ceea ce priveşte 
reglementarea, consultanŃa şi 
control activităŃii de creare şi 
gestionare a arhivelor 
publice;   
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

- stabilirea regimului 
aplicabil Patrimoniului 
Arhivistic NaŃional, în care 
se includ (clasează) arhivele 
şi documentele cu valoare 
arhivistică, fără a se aduce 
atingere formei de 
proprietate; 
- consacră o mai mare 
libertate metodologică la 
nivelul creatorilor de arhive. 
Este lăsată în sarcina 
acestora alegerea celor mai 
potrivite practici pentru 
crearea şi gestionarea 
documentelor proprii, 
Arhivele NaŃionale 
supraveghind, în cazul 
organizaŃiilor publice, 
întocmirea şi respectarea 
procedurilor care stabilesc 
aceste practici. 
- stabilirea posibilităŃii 
organizaŃiilor private de a 
desfăşura activităŃi de 
depozitare sau prelucrare de 
arhivă, cu autorizarea 
Arhivelor NaŃionale; 
- reconsiderarea cadrului în 
care se realizează accesul 
public la documentele de 
arhivă; 
- înfiinŃarea  unui Consiliu 
NaŃional al Arhivelor, care 
să determine politicile 
arhivistice aplicabile pe plan 
naŃional, prin promovarea 
unei strategii naŃionale în 
domeniul arhivistic. 

3. Proiect de Lege pentru aderarea 
României la Tratatul între Regatul 
Belgiei, Republica Federală 
Germania, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Marele Ducat de 
Luxemburg. Regatul łărilor de Jos şi 
Republica Austria privind 
aprofundarea cooperării 
transfrontaliere, în special în vederea 
combaterii terorismului, criminalităŃii 
transfrontaliere şi migraŃiei ilegale, 
semnat la Prum la 27 mai 2005 

MIRA 
 

Iunie  
2008 

- clarificarea regimului 
protecŃiei datelor personale 
şi al utilizării armamentului 
şi muniŃiei, în toate cazurile 
de cooperare fiind impusă 
respectarea prevederilor 
legislaŃiei naŃionale în 
domeniu a statului gazdă, 
aliniate la reglementările 
europene în materie, având 
în vedere că toate statele 
semnatare sunt şi membre 
ale Uniunii Europene. 

 

4. Proiect de Lege - Codul 
Administrativ 

MIRA Decembrie  
2008 

- structura Codului 
administrativ va cuprinde 
cărŃi, părŃi, titluri şi capitole 
pe următoarele domenii 
principale: 
- organizarea şi funcŃionarea 
administraŃiei publice 
centrale; 
- organizarea şi funcŃionarea  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

administraŃiei publice locale; 
- regimul general al funcŃiei 
publice  şi a funcŃionarilor 
publici; 
- regimul proprietăŃii publice 
şi private a statului şi 
unităŃilor administrativ 
teritoriale; 
- regimul general al 
serviciilor publice; 
- regimul juridic al 
răspunderii de drept 
administrativ 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Înaltul Comisariat al NaŃiunilor Unite 
pentru RefugiaŃi şi OrganizaŃia 
InternaŃională pentru MigraŃie, 
privind evacuarea temporară în 
România a unor persoane aflate în 
nevoie urgentă de protecŃie şi 
relocarea ulterioară a acestora 

MIRA În funcŃie de 
data semnării 
tratatului 

- stabilirea termenilor şi 
condiŃiilor pentru admiterea 
şi permiterea accesului de 
şedere temporară pe 
teritoriul României a unor 
persoane aflate în nevoie 
urgentă de protecŃie, 
reglementarea cooperării 
între cele trei părŃi semnatare 
pe problematica de referinŃă 
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V. Ministerul Apărării  
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 138/1999 
privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituŃiile 
publice de apărare naŃională, ordine 
publică şi siguranŃă naŃională, precum 
şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituŃii 

MAp Ianuarie 
 2008 

- creşterea coeficienŃilor de 
ierarhizare ai soldelor de 
funcŃie şi soldelor de grad, 
respectiv ai salariilor de bază 
 

 
2. Proiect de Lege privind statutul 

cadrelor militare din Ministerul 
Apărării 

MAp Iunie 
 2008 

- proiectul de act normativ 
tratează următoarele aspecte: 
- definirea raporturilor de 
serviciu specifice cadrelor 
militare; 
- reformularea regimului 
juridic al recompenselor şi 
sancŃiunilor; 
- reglementarea unor 
drepturi şi obligaŃii ale 
cadrelor militare trimise la 
misiuni în străinătate; 
- creşterea atractivităŃii 
carierei militare, în condiŃiile 
diminuării de personal 
generată de restructurarea 
armatei.  

3. Proiect de Lege privind valorificarea 
bunurilor materiale aflate în 
administrarea sau proprietatea 
Ministerul Apărării 

MAp Iunie  
2008 

- proiectul de act normativ 
tratează următoarele aspecte: 
- descentralizarea procesului 
de valorificare a bunurilor 
din administrarea sau 
proprietatea Ministerului 
Apărării; 
- lărgirea sferei bunurilor 
care fac obiectul 
valorificării; 
- fluidizarea procesului de 
valorificare; 
- reŃinerea sumelor din 
valorificare ca venituri 
proprii ale instituŃiei 
militare.  

4. Proiect de Lege privind regimul stării 
de mobilizare parŃială sau totală a 
forŃelor armate şi al stării de război 

MAp 
MIRA 
SRI 
SIE 
SPP 
STS 
SCSPS 

Iunie  
2008 

- proiectul de act normativ 
tratează următoarele aspecte: 
- definirea stării de 
mobilizare şi a stării de 
război; 
- organizarea şi funcŃionarea 
sistemului naŃional de 
mobilizare 
- competenŃe, atribuŃii şi 
sarcini în domeniul apărării 
şi securităŃii naŃionale 
- asigurarea şi utilizarea 
resurselor umane, materiale 
şi financiare pe timpul stării  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

de mobilizare şi al stării de 
război; 
- măsuri privind asistenŃa 
familială a militarilor şi a 
personalului civil cu 
obligaŃii militare, pe timpul 
stării de mobilizare şi al 
stării de război. 

5. Proiecte de Lege subsecvente Legii 
nr. 295/2004 privind regimul armelor 
şi muniŃiilor 

MAp Iunie 
 2008 

- proiectul de act normativ 
tratează următoarele aspecte: 
- deŃinerea şi portul armelor 
şi muniŃiilor;  
- folosirea armelor, 
dispozitivelor militare şi 
muniŃiilor pentru 
antrenament; 
- paza şi protecŃia 
obiectivelor militare şi a 
persoanelor;  
- uzul de armă pe timp de 
pace, pe teritoriul statului 
naŃional;  
- utilizarea forŃei de către 
personalul Ministerului 
Apărării în afara teritoriului 
statului   român, în operaŃii 
internaŃionale, altele decât 
conflicte armate şi misiuni 
de impunere a păcii; 
- operaŃiuni cu arme şi 
muniŃii; 
- regimul juridic al armelor 
de foc şi muniŃiilor de 
serviciu deŃinute de membrii 
forŃelor armate străine 
staŃionate în condiŃiile legii 
pe teritoriul României. 
De asemenea, ca elemente 
de noutate, este demn de 
menŃionat că, în cuprinsul 
proiectului de act normativ, 
sunt reglementate proceduri 
referitoare la regulile de 
angajare şi la utilizarea 
forŃei, concepte prin 
implementarea cărora se are 
în vedere crearea cadrului 
juridic menit să permită 
desfăşurarea misiunilor 
Armatei României la nivelul 
impus de cerinŃele 
operaŃiilor de luptă la care 
aceasta participă.  
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VI. Ministerul Transporturilor 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1.  Proiect de Lege pentru completarea 
alineatului (1) al articolului 201 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal 

MT Februarie  
2008 

- în conformitate cu 
prevederile alin (1) al 
art.201 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
produsele energetice livrate 
în vederea utilizării drept 
combustibil pentru motor în 
transportul aerian şi cel 
naval sunt scutite de plata 
accizelor. 
Este necesar ca şi transportul 
feroviar să beneficieze de 
aceste prevederi. 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

2.  Proiect de Lege privind auditul de 
securitate aeronautică 

MT Februarie  
2008 

- dispoziŃii interne privind 
controlul calităŃii în 
domeniul securităŃii aviaŃiei 
civile, reglementat la nivel 
comunitar de Regulamentele 
Comisiei Europene (CE) 
nr.1217/2003 şi 1486/2003 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

3.  Proiect de Lege privind ratificarea 
Acordului între Guvernul României  
şi Guvernul Republicii Bulgaria ce 
reglementează activităŃile la trecerea 
frontierei feroviare semnat la Ruse, la 
9 februarie 2007 

MT Februarie 
 2008 

- fluidizarea traficului 
feroviar în punctele de 
trecere a frontierei, susŃinând 
reducerea timpilor de 
staŃionare prin efectuarea 
controlului în comun, în 
timpul mersului trenului şi 
eliminarea piedicilor 
survenite în staŃiile de 
frontieră 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

4.  Proiect de Lege privind salarizarea şi 
alte drepturi salariale acordate 
personalului navigant din cadrul 
AgenŃiei Române de Salvare a VieŃii 
Omeneşti pe Mare- ARSVOM 
ConstanŃa 

MT Martie  
2008 

- reglementarea sistemului 
de salarizare astfel: 

- diferenŃierea 
salariilor de bază ale 
personalului navigant pe 
funcŃii, în raport cu nivelul 
pregătirii profesionale, 
experienŃă şi răspunderea în 
muncă, precum şi cu nivelul 
de complexitate al activităŃii 
- stabilirea a 3 gradaŃii de 
salarizare pentru fiecare 
funcŃie de execuŃie 

 

5.  Proiect de Lege privind ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Kazahstan 
privind transportul rutier internaŃional 
de mărfuri 

MT Martie  
2008 

- prevederile Acordului se 
aplică transportului rutier 
internaŃional de mărfuri între 
teritoriile statelor PărŃilor 
Contractante şi în tranzit pe 
teritoriile lor, derulat de 
către operatorii de transport 
cu vehicule înmatriculate pe 
teritoriul statului celeilalte 
părŃi contractante. 
Prevederile acestuia se 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

aplică, de asemenea, 
transportului de mărfuri între 
teritoriul statului uneia 
dintre PărŃile 
Contractante/sau dinspre o 
terŃă Ńară, efectuate cu 
vehicule înmatriculate pe 
teritoriul statului celeilalte 
PărŃi Contractante. 

6.  Proiect de Lege pentru aprobarea 
amendamentului 1 la Acordul privind 
adoptarea de condiŃii uniforme pentru 
inspecŃiile  tehnice periodice ale 
vehiculelor rutiere şi recunoaşterea 
reciprocă a acestor inspecŃii, încheiat 
la Viena la 13 noiembrie 1997 şi 
modificarea Acordului conform 
Corrigendei 1 la acesta 

MT Aprilie  
2008 

-aprobarea Amendamentului 
1 la Acordul menŃionat şi are 
ca obiect modificarea art.12 
al Acordului, referitor la 
condiŃiile în care o parte 
contractantă poate efectua 
inspecŃii tehnice periodice 
pentru vehicule 
înmatriculate de o altă parte 
contractantă; 
- de asemenea, proiectul va 
prevedea corectarea art.11 lit 
g) din Acord, în 
conformitate cu Corrigenda 
la acesta. 

 

7.  Proiect de Lege pentru preluarea 
amendamentelor la Acordul european 
privind activitatea echipajelor 
vehiculelor care efectuează 
transporturi rutiere internaŃionale 
(A.E.T.R.), inclusiv la anexele 
acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 
1970 

MT Aprilie 
 2008 

- actualizarea legislaŃiei ca 
urmare a celor asumate la 
întâlnirea de lucru Transport 
terestru din cadrul CEE a 
ONU.  

 
8.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei Guvernului 
nr.78/2000 privind omologarea, 
eliberarea cărŃii de identitate şi 
certificarea autenticităŃii vehiculelor 
rutiere în vederea înmatriculării sau 
înregistrării acestora în România 

MT Iunie  
2008 

- principalele modificări şi 
completări se referă la 
obligaŃiile producătorilor, 
clauzele de salvgardare şi 
sancŃiunile aplicabile 

 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei Guvernului 
nr. 80/2000 privind omologarea şi 
certificarea produselor şi materialelor 
de exploatare utilizate la vehiculele 
rutiere, precum şi condiŃiile de 
introducere pe piaŃă a acestora 

MT Iunie 
 2008 

- principalele modificări şi 
completări care trebuie 
introduse se referă la 
obligaŃiile producătorilor, 
clauzele de salvgardare şi 
sancŃiunile aplicabile 

 

10.  Proiect de Lege privind aderarea 
României la ConvenŃia internaŃională 
privind răspunderea civilă pentru 
daunele produse prin poluare cu 
hidrocarburi din combustibilii 
navelor (BUNKERS 2001) 

MT August 
 2008 

- ConvenŃia BUNKERS a 
fost adoptată cu scopul de a 
asigura o despăgubire 
adecvată, promptă şi efectivă 
persoanelor care suferă 
daune din cauza poluării cu 
hidrocarburi, transportate la 
bordul navelor drept 
combustibil. ConvenŃia se 
aplică în cazul daunelor 
produse teritoriului, inclusiv 
mării teritoriale, precum şi 
zonei economice exclusive. 

 

11.  Proiect de Lege privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei 

MT Septembrie 
2008 

- principalele reglementări 
care constituie avantajele 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

NaŃionale Române pentru SiguranŃă 
în Transporturi 

creării instituŃiei publice se 
referă la : 
- operativitatea maximă şi 
eficienŃa în prevenirea şi 
combaterea unor accidente 
şi incidente grave în 
domeniul transporturilor, 
inclusiv prin crearea unui 
Corp de investigatori tehnici 
- corelarea cu standardele şi 
reglementările internaŃionale 
care prevăd existenŃa unor 
structuri independente de 
investigare 
- autonomia financiară care 
permite asigurarea unor 
servicii cu înalt grad de 
profesionalism 
- posibilitatea asigurării 
unor salarii decente şi a 
atragerii de personal 
specializat, cu un înalt grad 
de profesionalism 
- posibilitatea dotării cu 
laboratoare specializate şi 
asigurarea bazei tehnice 
necesare desfăşurării 
eficiente a investigaŃiilor 
tehnice a accidentelor şi 
incidentelor din domeniul 
transporturilor. 

12.  Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului de Amendare a 
„Acordului multilateral de bază 
privind transportul internaŃional 
pentru dezvoltarea Coridorului 
Europa-Caucaz-Asia”, referitor la 
noul statut al României de stat 
membru al Uniunii Europene 

MT Decembrie  
2008 
 

- având în vedere noul statut 
al României de stat membru 
al Uniunii Europene 
începând cu 1 ianuarie 2007 
şi statutul de stat parte la 
„Acordul Multilateral de 
Bază privind Transportul 
InternaŃional pentru 
Dezvoltarea Coridorului 
Europa-Caucaz-Asia”, 
România se retrage, de la 
data intrării în vigoare a 
prezentului Protocol, de la 
următoarele prevederi: 
- punctele 2 şi 3 din 
Protocolul de amendare la 
Acordul Multilateral de 
Bază privind Transportul 
InternaŃional pentru 
Dezvoltarea Coridorului 
Europa-Caucaz-Asia” 
- punctul 4 („Anexa Tehnică 
privind transportul 
internaŃional pentru 
dezvoltarea coridorului 
Europa-Caucaz-Asia, cu 
privire la „Procedurile de 
realizare a tranzitului vamal 
internaŃional pe coridorul de 
transport Europa-Caucaz-
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

Asia, pentru bunurile 
transportate pe calea ferată, 
cu scrisoare de trăsură 
SMGS”) din Protocolul de 
Amendare la Acordul de 
Bază privind Transportul 
InternaŃional pentru 
Dezvoltarea Coridorului 
Europa-Caucaz-Asia 
- art.8 din Anexa Tehnică 
privind transporturile rutiere 
la Acordul de Bază 
- Anexa Tehnică la Acordul 
de bază cu privire la 
procedurile vamale şi de 
prelucrare a documentelor. 
 România a convenit să 
introducă următoarele 
amendamente: 
- La art.6, paragraful 2 din 
Acordul de bază, prin 
adăugarea unui nou paragraf 
: „Aceste prevederi nu se vor 
aplica privilegiilor acordate 
de România în virtutea 
calităŃii ei de membru în 
Uniunea Europeană, 
statelor-membre ale acestei 
Uniuni sau oricărei terŃe 
Ńări” 
-  La art.9 din Anexa 
Tehnică privind navigaŃia 
maritimă comercială 
internaŃională la Acordul de 
Bază, prin adăugarea unui 
nou punct 4 : „Prevederile 
acestui Articol nu se vor 
aplica privilegiilor acordate 
de România în virtutea 
calităŃii de membru în 
Uniunea Europeană, 
statelor-membre ale acestei 
Uniuni sau oricărei terŃe 
Ńări” 
- Statele membre ale Uniunii 
Europene, să participe la 
dezvoltarea viitoare a 
coridorului de transport 
Europa-Caucaz-Asia numai 
când se asigură deplina 
conformitate cu legislaŃia 
europeană 
- Prevederile Acordului de 
Bază şi anexelor sale 
Tehnice nu se vor aplica 
între PărŃile la Acordul de 
Bază care sunt state-membre 
ale Uniunii Europene 
- Proceduri de urmat în cazul 
unor amendamente viitoare 
la Acordul de Bază şi/sau 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

anexele sale Tehnice 
13.  Proiect de Lege privind aprobarea 

plăŃii cotizaŃiei pe anul 2009 ce 
decurge din calitatea României de 
stat participant la Acordul 
multilateral de bază privind 
transportul internaŃional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa-
Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 
septembrie 1998 

MT Decembrie  
2008 

- plata cotizaŃiei anuale ce 
decurge din calitatea 
României de stat participant 
la Acordul multilateral de 
bază privind transportul 
internaŃional pentru 
dezvoltarea coridorului 
Europa-Caucaz-Asia, semnat 
la Baku la 8 septembrie 
1998, ratificat prin 
OrdonanŃa Guvernului 
nr.20/2000, aprobată prin 
Legea nr.95/2000 pentru 
perioada ianuarie-decembrie 
2009, în valoare de 60.000 
euro. 

 

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

MT Data este 
condiŃionată  
de răspunsul 
părŃii cipriote  

- prevederile Acordului se 
aplică transportului maritim 
între porturile statelor 
PărŃilor Contractante şi, 
respectiv, între porturile 
celor două state şi porturile 
unor state terŃe, precum şi 
pentru cooperarea în vederea 
eliminării oricăror obstacole 
care ar putea să afecteze 
dezvoltarea acestui transport 
şi pentru asigurarea 
siguranŃei navelor, a 
membrilor echipajului, a 
încărcăturii şi a altor 
persoane şi proprietăŃi aflate 
la bordul navei statului 
celeilalte PărŃi Contractante , 
în timpul în care navele se 
află în apele navigabile 
naŃionale sau în porturile 
statelor lor. Prevederile 
Acordului nu vor aduce 
atingere dreptului navelor 
care arborează pavilionul 
unor state terŃe de a participa 
la comerŃul maritim între 
porturile statelor PărŃilor 
Contractante şi porturile 
unor state terŃe 
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VII. Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiectul Legii învăŃământului 
superior 

MECT Iunie  
2008 

- principiile care definesc 
misiunea     universităŃilor; 
- organizarea învăŃământului 
superior; 
- conducerea universităŃilor; 
- finanŃarea învăŃământului 
superior; 

 
2. Proiect de Lege privind statutul  

personalului didactic 
MECT Iunie 

2008 
- se reglementează unitar 
statutul personalului 
didactic, organizarea şi 
funcŃionarea sistemului 
naŃional de învăŃământ, pe 
baza compatibilizării 
acestuia cu exigenŃele 
spaŃiului european al 
educaŃiei şi alinierii la 
practica internaŃională în 
materie de educaŃie; 
- abordarea profesiei 
didactice ca sistem deschis; 
- asigurarea coerenŃei 
legislative; 
- valorizarea bunelor practici 
şi a tradiŃiilor şcolii 
româneşti; 
- valorificarea experienŃei 
accumulate; 
- reproiectarea, într-o 
concepŃie modernă, a 
funcŃiilor, competenŃelor şi 
responsabilităŃilor 
personalului didactic; 
- identificarea principiilor şi 
valorilor exercitării funcŃiei 
didactice; 
- promovarea unei 
arhitectonici instituŃionale, 
privind managementul 
funcŃiei didactice; 
- primordialitatea asigurării 
calităŃii în educaŃie; 
- menŃinerea statutului de 
profesie reglementată pentru 
funcŃia Didactică  

3. Proiect de Lege pentru reglementările 
juridice aferente terenurilor agricole 
ce aparŃin statului şi sunt utilizate sau 
vor fi utilizate de instituŃiile de 
învăŃământ 

MECT Iunie 
2008 

- transfer de terenuri 
gestionate de A.D.S. 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

4. Proiectul Legii învăŃământului 
preuniversitar 

MECT Iunie 
2008 
 

- reglementează problemele 
care se referă la organizarea 
şi funcŃionarea sistemului 
naŃional de învăŃământ 
preuniversitar; 
- un nou set de principii care 
stau la baza învăŃământul 
preuniversitar; 
- noi roluri în proiectarea, 
organizarea şi funcŃionarea 
reŃelei şcolare; 
- o nouă structură a 
învăŃământului şcolar; 
- o nouă durată pentru 
învăŃământul obligatoriu; 
- o nouă viziune asupra 
învăŃământul liceal; 
- noi modalităŃi de trecere a 
absolvenŃilor de gimnaziu la 
liceu; 
- noi roluri instituŃionale 
judeŃene prin transformarea 
inspectoratelor şcolare în 
DirecŃii JudeŃene pentru 
ÎnvăŃământul Şcolar; 
- noi prevederi privind 
administrarea şi gestiunea 
unităŃilor de învăŃământ în 
sistem descentralizat.  
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VIII.    Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1.  Proiect de Lege privind 
implementarea principiului egalităŃii 
de tratament între bărbaŃi şi femei în 
ceea ce priveşte accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi 
servicii 

MMFES 
 

Ianuarie  
2008 

- discriminarea bazată pe 
criteriul de sex, în ceea ce 
priveşte accesul la şi 
furnizarea de bunuri şi 
servicii 
- pentru a preveni 
discriminarea bazată pe 
criteriul de sex, prezentul act 
normativ se va aplica atât în 
cazul discriminării directe 
cât şi indirecte  
- interzicerea discriminării 
se aplică persoanelor care 
furnizează bunuri şi servicii  
care sunt la dispoziŃia 
publicului şi care sunt oferite 
în afara vieŃii private şi 
familiale sau privesc 
tranzacŃiile care se derulează 
în acest cadru. Aceasta nu  
se aplica în domeniul mass-
mediei şi publicităŃii şi nici 
în domeniul educaŃiei 
publice sau private 

 

2.  Proiect de Lege privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea serviciilor 
de educaŃie şi îngrijire a copiilor pe 
timpul zilei 

MMFES 
 

Ianuarie 
2008 

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

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

3.  Proiect de Lege privind finanŃarea 
serviciilor acordate de furnizorii 
privaŃi de servicii sociale 

MMFES Ianuarie 
2008 

- îmbunătăŃirea 
mecanismelor de finanŃare 
pentru organizaŃiile 
neguvernamentale care sunt 
furnizori privaŃi de servicii 
sociale presupune schimbări 
la nivelul cadrului de 
reglementare şi de 
implementare prin stabilire 
de proceduri clare, coerente 
şi transparente de finanŃare   
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 217/2003 
privind prevenirea şi combaterea 
violenŃei în familie  

MMFES 
 

Ianuarie 
2008 

- crearea cadrului 
instituŃional necesar 
fundamentării, elaborării, 
implementării, monitorizării 
şi evaluării politicilor, 
programelor şi strategiilor în 
domeniul prevenirii şi 
combaterii violenŃei în 
familie. În vederea asigurării 
siguranŃei victimei, 
înlăturării pericolului 
iminent şi preîntâmpinării 
săvârşirii faptelor de 
violenŃă în familie  

5.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei Guvernului 
nr. 14/2003 privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea 
AutorităŃii NaŃionale pentru 
Persoanele cu Handicap, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 239/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 

MMFES 
 

Ianuarie 
2008 

IniŃierea acestui proiect de 
act normativ este impusă de: 
- corelarea cu Legea nr. 
448/2006 privind protecŃia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, potrivit căreia se 
înfiinŃează Comisiile de 
evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, 
componenŃa acestora fiind 
reglementată prin OG 
nr.14/2003 privind 
înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea AutorităŃii 
NaŃionale pentru Persoanele 
cu Handicap, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- înfiinŃarea InspecŃiei 
Sociale, instituŃie care a 
preluat DirecŃia Generală de 
InspecŃie şi Control din 
cadrul AutorităŃii NaŃionale 
pentru Persoanele cu 
Handicap precum şi 
atribuŃiile de inspecŃie şi 
control ale acesteia;  
- aderarea României la 
Uniunea Europeană şi 
necesitatea adaptării 
structurii ANPH în acest 
sens  

6.  Proiect de Lege privind majorările 
salariale ale personalului din sectorul 
bugetar în anul 2008 

MMFES 
 

Ianuarie 
2008 

- acordarea de creşteri 
salariale diferenŃiate pe 
categorii de personal bugetar 
în concordanŃă cu politicile 
salariale din Programul de 
Guvernare 2005-2008, 
creşteri salariale care vor 
acoperi în principal 
creşterile indicelui preŃurilor 
de consum şi se va realiza şi 
o uşoară creştere reală a 
salariilor acoperită din 
creşterea economică  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

7.  Proiect de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaŃi 

MMFES 
 

Februarie 
2008 

- modificările vizează 
funcŃionarea şi organizarea 
ANES 

 

8.  Proiect de Lege privind asistentul 
maternal 

MMFES 
 

Februarie 
2008 

- reglementează condiŃiile de 
obŃinere a atestatului de 
asistent maternal şi 
condiŃiile de retragere a 
acestuia, obligaŃiile 
asistentului maternal, 
condiŃiile specifice ale 
contractului individual de 
muncă, condiŃiile în care se 
încheie convenŃia de 
plasament. 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

9.  Proiect de Lege privind statutul 
inspectorilor sociali 

MMFES 
 

Martie  
2008 

- reglementarea drepturilor 
şi obligaŃiilor specifice 
personalului specializat care 
asigură misiunile de control, 
evaluare şi monitorizare în 
cadrul InspecŃiei Sociale 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

10. Proiect de Lege privind acreditarea 
furnizorilor de servicii sociale 

MMFES 
 

Aprilie  
2008 

- stabilirea unui sistem unic 
de acreditare a furnizorilor şi 
a serviciilor sociale din 
domeniul asistenŃei sociale 
- unificarea sistemelor de 
acreditare, autorizare, 
licenŃiere existente în 
prezent  
- stabilirea unor criterii unice 
pentru serviciile din 
domeniul protecŃiei 
copilului, a persoanei cu 
handicap, a persoanelor 
vârstnice, a victimelor 
violenŃei în familie şi a altor 
categorii defavorizate ale 
populaŃiei.  

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 34/1998 
privind acordarea unor subvenŃii 
asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinŃează 
şi administrează unităŃi de asistenŃă 
socială 

MMFES 
 

Aprilie  
2008 

- reglementarea unui cadru 
unic de finanŃare şi susŃinere 
a asociaŃiilor şi fundaŃiilor 
care desfăşoară activităŃi de 
asistenŃă socială  
- stabilirea unei noi 
proceduri de finanŃare 
(subvenŃionare) bazată pe 
principiile descentralizării   

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă nr. 319/2006 

MMFES 
 

Iunie  
2008 

- proiectul de act normativ 
va încerca să reglementeze şi 
să soluŃioneze anumite 
probleme  rezultate din 
aplicarea din practică a Legii 
nr.319/2006 cu privire la: 
introducerea serviciului 
intern de protecŃie şi 
prevenire pentru a se ocupa 
de organizarea activităŃilor 
de prevenire şi protecŃie, 
obligaŃii ale angajatorilor, 
crearea unei baze legale în 
vederea adoptării ulterioare 
a unor acte normative   

 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.108/1999 pentru 
înfiinŃarea şi organizarea InspecŃiei 
Muncii 

MMFES 
 

Iunie  
2008 

- proiectul de Lege va fi 
elaborat Ńinând cont de noile 
reglementări legislative în 
domeniul relaŃiilor de 
muncă, al securităŃii şi 
sănătăŃii în muncă (registrul 
general de evidenŃă al 
salariaŃilor, organizarea 
activităŃii de executare silită 
prin organele proprii, noile 
reglementări în domeniul 
securităŃii şi sănătăŃii în 
muncă cuprinse în Legea 
nr.319/2006)   

14. Proiect de Lege privind salarizarea 
personalului contractual din sectorul 
bugetar în funcŃie de calitatea şi 
performanŃa activităŃii 

MMFES 
MEF 
MIRA 

Iunie  
2008 

proiectul de Lege ar urma să 
respecte următoarele 
principii:  
- să fie unitar; 
- să realizeze o 

simplificare a actualului 
sistem de salarizare a 
personalului 
contractual;  

- micşorarea păŃii 
variabile în cadrul 
câştigului salarial;  

- introducerea în salariul 
de bază a sporurilor cu 
caracter general;  

- realizarea unei noi 
ierarhii a funcŃiilor între 
diferitele domenii de 
activitate din sectorul 
bugetar prin 
repoziŃionarea funcŃiilor 
corespunzătoare 
categoriilor de personal 
contractual.   
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

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

MMFES 
 

Iunie 
2008 

- reglementează drepturile 
de care beneficiază copiii şi 
tinerii pentru care s-a stabilit 
măsura de protecŃie socială a 
plasamentului în servicii de 
tip rezidenŃial sau servicii de 
tip familial sau care 
beneficiază de servicii de zi.  
  

16. Proiect de Lege pentru ratificarea 
ConvenŃiei nr. 102/1952 a 
OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii 
cu privire la normele minime de 
securitate socială 

MMFES 
 

Iunie 
2008 

- prin ratificarea ConvenŃiei 
OIM nr. 102/1952, România 
îşi asumă responsabilitatea 
generală pentru acordarea 
corespunzătoare a 
prestaŃiilor în conformitate 
cu prevederile prezentei 
convenŃii. Totodată, în baza 
articolului 22 din ConstituŃia 
OrganizaŃiei InternaŃionale a 
Muncii, România va 
transmite anual rapoarte cu 
privire la aplicarea 
ConvenŃiei, incluzând 
informaŃii complete 
referitoare la legislaŃia şi 
reglementările prin care au 
efect prevederile convenŃiei, 
dovezi ale faptului că a 
satisfăcut exigenŃele 
statistice.  

17. Proiect de Lege pentru ratificarea 
ConvenŃiei nr. 150/1978 a 
OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii 
privind administraŃia muncii, 
adoptată la Geneva la data de 7 iunie 
1978 în cadrul ConferinŃei generale a 
OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii. 

MMFES 
 

Iunie 
2008 

- în vederea asigurării unei 
organizări corespunzătoare, 
a unei funcŃionări şi 
coordonări eficiente a 
sistemului administraŃiei 
muncii, aşa cum se solicită 
în Articolul 4 din ConvenŃia 
nr. 150/1978, Ńările membre 
sunt încurajate să 
promoveze, alături de 
legislaŃia şi reglementările 
relevante, alte măsuri care să 
dezvolte capacitatea 
organismelor administraŃiei 
muncii sau, în anumite 
contexte, să delege anumite 
funcŃii alte administraŃiei 
muncii către alte instituŃii 
sau organizaŃii   
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

18. Proiect de Lege privind formarea 
profesională continuă  

MMFES 
 

Iunie  
2008 

- redefinirea unor 
concepte specifice 
formării profesionale în 
concordanŃă cu 
dezvoltările europene în 
domeniu  

- clarificarea rolurilor 
instituŃionale în 
domeniul formării 
profesionale continue  

- reorganizarea activităŃii 
de autorizare a 
furnizorilor de formare 
profesională la nivelul 
municipiului Bucureşti 
prin înfiinŃarea câte unei 
comisii de autorizare la 
nivelul fiecărui sector 

- crearea premiselor 
necesare implementării 
unui sistem de asigurare 
a calităŃii  la nivel de 
sistem şi de furnizor 
corelat cu Cadrul 
Comun European de 
Asigurare a CalităŃii 
(CCAC) pentru 
EducaŃie şi Formare 
profesională   

19. Proiect de Lege privind prestaŃiile 
sociale 

MMFES 
 

Iunie  
2008 

-  reanalizarea termenelor de 
acordare a prestaŃiilor şi a 
formularelor de solicitare a 
acestora în vederea unificării 
unei părŃi din plăŃile 
efectuate familiei cu titlu de 
prestaŃii de asistenŃă socială. 
Asigurarea realizării 
dosarului unic al familiei  
- evitarea solicitărilor 
multiple  
- asigurarea suportului legal 
pentru plăŃile ce vor fi 
efectuate de AgenŃia 
NaŃională de PrestaŃii 
Sociale  

 

20. Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.116/2002 
privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale 

MMFES 
 

Iulie  
2008 

- modificarea prevederilor 
cuprinse în capitol referitor 
la accesul la o locuinŃă, 
precum şi cele referitoare la 
accesul la educaŃie şi măsuri 
de prevenire şi combatere a 
marginalizării  sociale.  
Asigurarea finanŃării 
măsurilor propuse şi 
susŃinerea aplicării lor 
efective   
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

21. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea 
Observatorului NaŃional al Ocupării 
şi Formării Profesionale  

MMFES 
 

Decembrie  
2008 

- înfiinŃarea unei instituŃii 
independente sub autoritatea 
MMFES, în baza unor 
evaluări corecte  şi coerente 
ale situaŃiei existente pe 
piaŃa muncii din România 
pentru îmbunătăŃirea 
substanŃială a procesului de 
fundamentare, elaborare şi 
implementare a politicilor şi 
strategiilor în domeniul 
ocupării şi formării 
profesionale a forŃei de 
muncă  

22. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.132/1999 
privind înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea Consiliului NaŃional de 
Formare Profesională a AdulŃilor  

MMFES 
 

Decembrie  
2008 

- proiectul va reglementa 
modul de organizare şi 
funcŃionare a CNFPA în 
calitate de Autoritate 
NaŃională pentru Calificări 
în contextul:  
- implementării 

recomandărilor 
Proiectelor Phare din 
cadrul programării 
multianuale 2004- 2006 
privind înfiinŃarea 
AutorităŃii NaŃionale 
pentru Calificări  

- corelării noului cadru 
legislativ cu 
reglementările 
proiectului de lege 
privind formarea 
profesională continuă.   

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

MMFES 
 

Decembrie  
2008 

- egalizarea stagiilor 
complete de cotizare 
pentru femei şi bărbaŃi 
în vederea transpunerii 
Directivei Consiliului 
79/7/CEE  din 19 
decembrie 1978 privind 
aplicarea progresivă a 
principiului egalităŃii de 
tratament între bărbaŃi şi 
femei în domeniul 
securităŃii sociale 

- suplimentarea 
punctajului realizat de 
către un asigurat care a 
desfăşurat activitate în 
fosta grupă I de muncă, 
sau II de muncă  

- modificarea 
prevederilor legii 
referitoare la pensiile 
anticipate în ceea ce 
priveşte creşterea 
penalizărilor pe 
perioada de anticipare  
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IX. Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ComerŃ, Turism şi Profesii 
Liberale 

 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 526/2003 
pentru aprobarea Programului 
naŃional de dezvoltare a turismului 
montan SUPER-SCHI ÎN CARPAłI, 
cu modificările şi completările 
ulterioare 

MIMMCTPL 
 

Ianuarie 
2008 

- terenurile proprietate 
publică sau privată a 
unităŃilor administrativ 
teritoriale sau proprietate 
privată a persoanelor fizice 
sau juridice să fie scutite de 
la plata taxelor de scoatere 
din fondul forestier naŃional 
 

 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei Guvernului 
nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităŃii de turism în 
România 
 

MIMMCTPL 
 

Martie  
2008 

- reglementarea activităŃii de 
turism în România 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

3. Proiect de Lege privind stimularea 
investiŃiilor 

MIMMCTPL 
ARIS 
MEF 
 

Aprilie 
2008 

- acordarea de facilităŃi 
investitorilor  

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

4. Proiect de Lege privind invenŃiile 
salariaŃilor 
 

MIMMCTPL 
OSIM 

 

Iunie  
2008 

- protejarea invenŃiilor şi 
realizărilor tehnice create de 
salariaŃii din domeniul privat 
şi public 
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X. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 13/2006 privind 
înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei de PlăŃi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
reorganizarea AgenŃiei SAPARD 

MADR 
 

Februarie 
2008 

- îmbunătăŃirea activităŃii 
AgenŃiei de PlăŃi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
în vederea unei absorbŃii 
eficiente a fondurilor 
comunitare gestionate de 
MADR 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
 

2. Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii muntelui 
nr.347/2004 

MADR 
 

Februarie 
2008 

- se urmăreşte evitarea 
existenŃei unor reglementări 
paralele şi 
conformarea la prevederile 
Regulamentului CE nr. 
1698/2005 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
 

3. Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr.181/2007 
privind înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale a 
Zonei Montane 

MADR Februarie 
2008 

- se urmăreşte evitarea 
existenŃei unor reglementări 
paralele şi conformarea la 
prevederile Regulamentului 
CE nr. 1698/2005 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

4. Proiect de Lege privind modificarea 
Legii nr.123/1995 privind producŃia 
de produse alimentare destinate 
comercializării 

MADR 
 

Martie 
2008 

- reglementează desfăşurarea 
activităŃii în domeniul 
producŃiei alimentare 

 

5. Proiect de Lege pentru modificarea 
Legii nr. 183/2001 pentru 
modificarea OrdonanŃei Guvernului 
nr. 33/1995 privind valoarea 
amenzilor 

MADR 
 

Martie 
2008 

- modificarea valorii 
amenzilor şi a taxei de 
eliberare a licenŃei de 
fabricaŃie 

 

6. Proiect de Lege privind organizarea 
camerelor agricole 
 

MADR 
 

Martie 
2008 

- reglementează desfăşurarea  
activităŃii camerelor agricole 

 
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 192/2001 
privind resursele acvatice vii, 
pescuitul şi acvacultura, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare 

MADR 
 

Martie 
2008 
 

- îmbunătăŃeşte activitatea 
privind resursele acvatice 
vii, pescuitul şi acvacultura 

 
8. Proiect de Lege pentru  modificarea 

şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă 
a Guvernului nr. 85/2006 privind 
stabilirea modalităŃilor de evaluare a 
pagubelor produse vegetaŃiei 
forestiere din păduri şi din afara 
acestora 

MADR Iunie 
2008 

- urmăreşte eliminarea unor 
dispoziŃii contradictorii 
privind sumele alocate  
fondului de ameliorare a 
silviculturii 

 
9. Proiect de Lege privind producerea, 

prelucrarea, controlul şi certificarea 
calităŃii, comercializarea seminŃelor şi 
a materialului săditor, precum şi 
înregistrarea soiurilor de plante 

MADR Iunie 
2008 
 

- reglementarea activităŃii 
producerii şi comercializării 
seminŃelor şi materialului 
săditor 

 
10. Proiect de Lege privind statutul 

personalului silvic 
MADR August 

2008 
- reglementează statutul 
personalului silvic corelat cu 
actualele reglementări şi cu 
realităŃile derivate din 
evoluŃia domeniilor de 
activitate în care 
funcŃionează acesta  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

11. Proiect de Lege privind materiale 
forestiere de reproducere  

MADR Noiembrie 
2008 

- transpune Directiva 
105/1999 
- reglementează producerea, 
comercializarea şi utilizarea 
materialelor forestiere de 
reproducere  

12. Proiect de Lege privind contravenŃiile 
silvice 
 

MADR Decembrie 
2008 

- stabileşte faptele de natură 
contravenŃională din 
domeniul silvic precum şi 
modul de sancŃionare al 
acestor fapte  

13. Proiect de Lege privind perdelele 
forestiere de protecŃie şi cordoanele 
forestiere 

MADR Decembrie 
2008 

- reglementează modalităŃile 
de creştere a suprafeŃelor 
perdelelor forestiere de 
protecŃie în scopul 
ameliorării condiŃiilor 
climatice  

14. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea 
Institutului NaŃional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Silvicultură 
„Marin Drăcea” – ICAS Bucureşti 

MADR Decembrie 
2008 

- urmăreşte realizarea 
dezideratelor cercetării-
dezvoltării în silvicultură, în 
condiŃiile specifice 
procesului de integrare   
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XI. Ministerul SănătăŃii Publice 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind exercitarea 
profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical,precum 
şi organizarea şi funcŃionarea 
Ordinului asistenŃilor medicali 
generalişti, moaşelor şi asistenŃilor 
medicali din Romania 

MSP Ianuarie 
2008 

- transpune prevederile 
Directivei 
2005/36/CE/07/09/2007 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului privitor la 
libertatea de stabilire, libera 
prestare a serviciilor şi 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale în legislaŃia 
naŃională 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

2. Proiect de Lege prvind organizarea şi 
finaŃarea rezidenŃiatului 

MSP Ianuarie 
2008 

- stabilirea unor criterii 
privind desemnarea 
unităŃilor sanitare pentru 
care se organizează 
rezidenŃiat pe post; 
- asigurarea unui criteriu 
unitar de admitere in 
rezidenŃiat; 
- redefinirea rezidenŃiatului 
pe post, prin stabilirea de 
criterii obiective si precise; 
- crearea posibilităŃii 
pregătirii profesionale în 
vederea obŃinerii dreptului 
de liberă practică pentru 
absolvenŃii de medicină; 
- eliminarea discriminării 
create între promoŃiile de 
absolvenŃi ai facultăŃilor de 
medicină, fapt care a dus la 
promovarea de litigii in 
instanŃă 

 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 457/2004 
privind publicitatea şi sponsorizarea 
pentru produsele din tutun 

MSP Ianuarie 
2008 

- definirea termenilor 
utilizaŃi în Legea nr. 
457/2004 care identifică 
situaŃiile în care publicitatea 
este permisă sau interzisă; 
- eliminarea prevederilor 
care permit, în mod direct 
sau indirect, promovarea 
consumului de tutun şi a 
produselor din tutun în 
rândul copiilor şi 
adolescenŃilor 

 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor consumului produselor din 
tutun, cu modificările şi completările 
ulterioare 

MSP Ianuarie 
2008 

- modificarea prevederilor 
referitoare la modul de 
inscripŃionare a pachetelor şi 
ambalajelor pachetelor de 
tutun, astfel încât să 
corespundă literei şi 
spiritului Directivei 
Consiliului şi a 
Parlamentului European nr. 
2001/ 37/CE; 
- reglementări privind 
sancŃiunile aplicate şi 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

actualizarea amenzilor 
contravenŃionale 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2004 
privind asigurarea continuităŃii 
asistenŃei medicale primare prin 
centrele de permanenŃă, cu 
modificările şi completările ulterioare 

MSP Ianuarie 
2008 

- eficientizarea intervenŃiilor 
medicilor de familie ce vor 
face gărzi in cadrul centrelor 
de permanenŃă, respectiv, 
aceştia se vor putea deplasa 
şi către cazurile de urgenŃă, 
inclusiv la domiciliul 
pacienŃilor, participând la 
oferirea de servicii de 
urgenŃă în cadrul sistemului 
integrat de servicii de 
urgenŃă 

 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităŃile 
sanitare publice din sectorul sanitar, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 125/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare 

MSP Ianuarie 
2008 

- îmbunătăŃirea situaŃia 
financiare a personalului din 
sectorul sanitar, concomitent 
cu creşterea gradului de 
satisfacŃie a acestora, ceea ce 
va conduce la stimularea 
personalului în acest sector 
şi la diminuarea exodului de 
personal specializat în 
străinătate 
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XII. Ministerul Dezvoltării,  Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind unele măsuri 
speciale pentru reglementarea 
avansului rest de justificat, precum şi 
pentru efectuarea recepŃiei în fază 
unică a lucrărilor de construcŃii şi 
instalaŃii aferente acestora la 
obiectivul Palatul Parlamentului 
 

MDLPL 
MEF 
 

Ianuarie 
2008 
 
 

- modul de reglementare a 
restului de 13% 
reprezentând avans rămas de 
justificat cu privire la 
punerea în operă la Palatul 
Parlamentului de materiale 
şi bunuri; 
- asigurarea cadrului special 
derogatoriu de la prevederile 
legale în vigoare necesar 
realizării recepŃiei 
obiectivului la stadiul fizic 
existent privind execuŃia 
lucrărilor de construcŃii (cu 
precizarea lucrărilor rămase 
de executat), coroborată cu 
constituirea CărŃii tehnice a 
construcŃiei, corespunzător 
obiectivului de investiŃii 
Palatul Parlamentului 

 

2. Proiect pachet de legi privind 
LegislaŃia locuinŃei 
1.1. Legea locuinŃei 
1.2.  Legea închirierii locuinŃelor   
1.3.  Legea condominiilor 
1.4.  Legea privind Parteneriatul 

Public Privat (PPP) în domeniul 
locuinŃelor  

1.5.  Legea administrării şi 
întreŃinerii clădirilor de locuit 

1.6.  Legea subvenŃionării locuinŃelor 

MDLPL 
 

MEF 
MMFES 
MMDD 
MJ 

Aprilie 
2008 

1.1 Legea locuinŃei: conŃine 
reglementări comune celor 
şase legi individuale, ca de 
exemplu definiŃiile ; 
1.2.Legea închirierii 
locuinŃelor 
- stabilirea de noi 
reglementări în materia 
închirierii locuinŃelor, ca de 
exemplu: obligativitatea 
încheierii în formă scrisă a 
contractelor de închiriere şi 
stabilirea unor stimulente 
pentru înregistrarea lor 
legală; o modalitate liberală 
de stabilire privind durata şi 
încetarea închirierii; 
- această lege completează 
reglementările din Codul 
Civil şi înlocuieşte Capitolul 
III din Legea locuinŃei nr. 
114/1996. 
1.3. Legea condominiilor: 
reglementarea tuturor 
aspectelor legate de acest 
subiect. O atenŃie specială 
este acordată protecŃiei 
consumatorului la vânzarea-
cumpărarea unei locuinŃe. 
1.4. Legea privind 
Parteneriatul Public Privat 
(PPP) în domeniul 
locuinŃelor introduce un nou 
tip de furnizor de locuinŃe 
care şi-a dovedit eficacitatea  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

în câteva Ńări din Europa.  
1.5. Legea administrării şi 
întreŃinerii clădirilor de 
locuit aduce în acelaşi loc 
toate reglementările  din 
legislaŃia existentă 
suplimentate cu prevederi 
îmbunătăŃite substanŃial în 
privinŃa folosirii, 
administrării, contabilităŃii, 
întreŃinerii şi reabilitării 
clădirilor de locuit. 
1.6. Legea subvenŃionării 
locuinŃelor  
- defineşte baza legală 
pentru toate activităŃile 
Statului în domeniul co-
finanŃării construcŃiilor de 
locuinŃe, reabilitării, 
alocaŃiilor pentru locuire şi 
activităŃilor adiacente.  
- ia în considerare cerinŃele 
stricte impuse de legislaŃia 
UE în privinŃa subvenŃiilor 
pentru locuire (“Ajutorul de 
Stat” şi altele).  
- prevede o nouă orientare a 
ANL ca instituŃie cheie în 
structurarea finanŃării, 
mobilizării fondurilor UE şi 
supravegherii noului sector 
al construcŃiilor de locuinŃe 
în PPP 
- înlocuieşte capitolele II, 
V,VI, VII şi VIII din Legea 
locuinŃei nr.114/1996. 

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

MDLPL Iunie 
2008 

- detalierea obiectivelor 
Conceptului Strategic de 
Dezvoltare Teritorială a 
României 2007-2030; 
- principiile dezvoltării 
teritoriale în România şi 
introducerea principiului 
planificării integrate; 
- relaŃiile dintre Conceptul 
Strategic de Dezvoltare 
Teritorială a României 2007-
2030 cu strategiile, 
programele şi politicile de 
dezvoltare (inclusiv 
programe naŃionale şi 
regionale de investiŃii şi 
lucrări publice); 
- definirea investiŃiilor de 
interes naŃional a 
programelor de lucrări 
publice care corespund 
Conceptului Strategic şi 
finanŃarea cu prioritate a 
acestora; 
- detalierea instrumentelor 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

de implementare a 
Conceptului Strategic de 
Dezvoltare Teritorială a 
României 2007-2030; 
- întărirea rolului Planului 
Urbanistic General în 
procesul de planificare 
teritorială şi autorizare a 
construcŃiilor; 
- limitarea posibilităŃilor de 
derogare prin efectul 
Planurilor Urbanistice 
Zonale. 
- asigurarea unei coerenŃe 
sporite a extinderilor în 
extravilan a localităŃilor.   

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 372/2005 
privind performanŃa energetică a 
clădirilor 

MDLPL August 
2008 

- corelarea cu prevederile 
Directivei CEE nr.32/2006  
privind creşterea 
performanŃei energetice la 
consumatorii finali, precum 
şi cu cele ale Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în 
construcŃii şi ale Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea 
executării construcŃiilor şi 
unele măsuri pentru 
realizarea locuinŃelor; 
- abrogarea OrdonanŃei 
Guvernului nr. 29/2000 
privind reabilitarea termică a 
fondului construit existent şi 
stimularea economisirii 
energiei termice şi preluarea 
unora dintre tezele acesteia 

 

5. Proiect de Lege privind vânzarea de 
locuinŃe şi spaŃii cu altă destinaŃie 
construite din fondurile statului şi din 
fondurile unităŃilor economice sau 
bugetare de stat 

MDLPL 
 

MEF 
 MAp. 
 STS  
SPP 
 SRI 
MJ 

Decembrie 
2008 

Revizuirea, sistematizarea şi 
înlocuirea unor prevederi 
legislative cu caracter caduc 
şi adaptarea la principiile 
economiei de piaŃă: 
- Decretul-Lege nr. 61/1990 
privind vânzarea de locuinŃe 
construite din fondurile 
statului către populaŃie, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 85/1992 privind 
vânzarea de locuinŃe şi spaŃii 
cu altă destinaŃie construite 
din fondurile statului şi din 
fondurile unităŃilor 
economice sau bugetare de 
stat, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
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XIII.     Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1.  Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind registrul 
poluanŃilor emişi şi transferaŃi în 
mediul E-PRTR 

MMDD 
MAE 

Mai  
2008 

- ratificarea Protocolului 
privind registrul poluanŃilor 
emişi şi transferaŃi în mediul 
E-PRTR 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecŃia mediului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr. 265/2006, cu modificările 
ulterioare 

MMDD Mai  
2008 

- simplificarea procedurilor 
de reglementare 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

3.  Proiect de Lege pentru ratificarea 
Protocolului privind evaluarea 
strategică de mediu la ConvenŃia 
privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontieră, 
adoptată la ESPOO la data de 25 
februarie 1991 şi ratificată prin Legea 
nr. 22/2001 

MMDD Mai  
2008 

- ratificarea Protocolului 
privind evaluarea strategică 
de mediu la ConvenŃia 
privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context 
transfrontieră, adoptată la 
ESPOO la data de 25 
februarie 1991 şi ratificată 
prin Legea nr. 22/2001 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

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

MMDD Septembrie 
2008 

 principalele reglementării 
sunt: 
- introducerea unei noi zone 
cu regim diferenŃiat de 
protecŃie ecologică, de 
conservare şi de valorificare 
a resurselor; 
- înfiinŃarea Consiliului 
Consultativ de Administrare 
având rol consultativ în 
luarea deciziilor care privesc 
interesele reprezentanŃilor 
săi; 
- se introduce obligativitatea 
elaborării planului de 
management în conformitate 
cu prevederile OrdonanŃei de 
urgenŃă a Guvernului nr. 
57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor 
naturale; 
- se introduc noi atribuŃii ale 
AdministraŃiei RezervaŃiei 
şi, totodată, sunt modificate 
unele din atribuŃiile 
insuficient reglementate; 
- se instituie un sistem de 
tarife pentru persoanele 
fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile 
specifice desfăşurate în 
perimetrul rezervaŃiei; 
- se modifică regimul juridic  
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

al unor fapte care în lege 
erau prevăzute ca şi 
contravenŃii, iar în Legea nr. 
407/2006 a vânătorii şi a 
proiecŃiei fondului cinegetic, 
sunt prevăzute ca infracŃiuni; 
- de asemenea, se instituie 
noi fapte care constituie 
contravenŃii. 

5.  Proiect de Lege pentru reglementarea 
siguranŃei digurilor de apărare 
împotriva inundaŃiilor 

MMDD Septembrie 
2008 

- inventarierea, evaluarea şi 
expertizarea digurilor de 
apărare împotriva 
inundaŃiilor 

 

6.  Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 360/2003 
privind regimul substanŃelor şi 
preparatelor periculoase 

MMDD Septembrie 
2008 

- legea va reglementa 
regimul chimicalelor în 
conformitate cu noile 
reglementări comunitare, 
autorităŃile competente cu 
atribuŃii în domeniul 
chimicalelor, 
responsabilităŃile 
operatorilor economici care 
introduc pe piaŃă chimicale 
şi sancŃiuni pentru 
nerespectarea prevederilor 
legale în materie; 
- crearea cadrului 
instituŃional pentru aplicarea 
Regulamentului 
Parlamentului European şi al 
Consiliului nr. 
2037/2000/CEE privind 
substanŃele care depreciază 
stratul de ozon; 

 

7.  Proiect de Lege privind protecŃia şi 
conservarea resurselor naturale 
geologice 

MMDD Octombrie 
2008 

- măsuri de protecŃie şi 
conservare a resurselor 
naturale geologice 
neregenerabile şi 
regenerabile 

 

8.  Proiect de Lege privind amplasarea 
locuinŃelor în zonele cu risc de 
inundaŃii 

MMDD Noiembrie  
2008 

- reglementări cu privire la 
regimul construcŃiilor în 
albiile majore şi în zona de 
protecŃie a lucrărilor 
hidrotehnice 
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XIV.    Ministerul Culturii şi Cultelor 
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii                       nr. 
109/2005 privind instituirea 
indemnizaŃiei pentru activitatea de 
liber profesionist a artiştilor interpreŃi 
sau executanŃi din România 

MCC Ianuarie 
2008 

 - se are în vedere corectarea 
unor deficienŃe apărute în 
procesul de aplicare a legii 
(modificarea statutului, 
componenŃei şi organizării 
Comisiei speciale) 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

2. Proiect de Lege pentru modificarea 
OrdonanŃei Guvernului                   nr. 
51/1998 privind îmbunătăŃirea 
sistemului de finanŃare a programelor 
şi proiectelor culturale 

MCC Ianuarie 
2008 

- în aplicarea prevederilor 
OrdonanŃei Guvernului nr. 
51/1998 s-au constatat 
anumite disfuncŃionalităŃi, 
care nu au fost pe deplin 
eliminate prin modificările şi 
completările aduse de Legea 
nr. 245/2001. De asemenea, 
modificările intervenite în 
sistemul legislativ, intrarea 
în vigoare a unor noi 
reglementări în domeniu, 
impun adaptarea şi 
redefinirea noŃiunilor şi a 
procedurilor reglementate 
prin OrdonanŃa Guvernului 
nr. 51/1998. 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

3. Proiect de Lege privind protejarea 
monumentelor istorice 

MCC Ianuarie 
2008 

- proiectul vizează întărirea 
capacităŃii instituŃionale în 
domeniu, la nivel central şi 
local: 
 - sporirea rolului şi 
atribuŃiilor direcŃiei de 
specialitate din Ministerul 
Culturii şi Cultelor, a 
serviciilor descentralizate ale 
acestuia şi instituŃiilor 
publice de specialitate;  
- se propune înfiinŃarea de 
comisii regionale arondate 
regiunilor de dezvoltare şi de 
comisii judeŃene pentru 
monumentele istorice, cu rol 
consultativ 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

4. Proiect de Lege privind instituirea 
regimului special de protejare a 
CetăŃilor Dacice din munŃii Orăştiei 

MCC Ianuarie 
2008 

 - instituirea unui regim 
special de protejare a 
CetăŃilor Dacice din MunŃii 
Orăştiei, cuprinzând 
ansamblul măsurilor speciale 
de protecŃie, de ordin 
ştiinŃific, juridic, 
administrativ, financiar, 
fiscal şi tehnic menite să 
asigure paza, întreŃinerea şi 
reparaŃiile curente, 
conservarea, consolidarea şi 
restaurarea, precum şi 
punerea în valoare a 
respectivelor monumente; 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

5. Proiect de Lege privind 
managementul instituŃiilor publice de 
cultură 

MCC Martie  
2008 

- principalele modificări 
propuse prin noul cadru 
normativ privesc:  
- definirea clară a domeniilor 
de aplicare, a noŃiunilor de 
management, proiect de 
management,  contract de 
management, precum şi a 
conŃinutului acestora;  
- reglementarea riguroasă a 
procedurilor de organizare a 
concursurilor şi de 
soluŃionare a eventualelor 
contestaŃii;  
- stabilirea criteriilor şi a 
modalităŃilor de evaluare a 
managerilor şi a activităŃii 
acestora etc; 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

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

MCC Mai  
2008 

 - se are în vedere corelarea 
cu modificările intervenite în 
actele normative incidente:  
- în Legea nr. 182/2000 
privind protejarea 
patrimoniului cultural 
naŃional mobil, a fost 
introdusă categoria juridică 
Fond care cuprinde bunuri 
cu valoare culturală 
deosebită, şi care trebuie 
cuprinse în prevederile 
Capitolului  II referitor la 
Patrimoniul muzeal; 
-  necesitatea clarificării 
dispoziŃiilor referitoare la 
acreditarea şi clasificarea 
muzeelor şi colecŃiilor 
publice;  
- stipularea Normelor care 
trebuie elaborate în temeiul 
legii etc.; 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului 
cultural naŃional mobil 

MCC Mai  
2008 

 - proiectul de lege are ca 
obiect : 
- întărirea sistemului de 
protejare a bunurilor 
aparŃinând patrimoniului 
cultural naŃional mobil; 
- armonizarea dispoziŃiilor 
legii privind regimul de 
circulaŃie a bunurilor, 
comercializarea, cu 
reglementările europene în 
domeniu; 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

8. Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea OrdonanŃei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenŃiilor 

MCC Iunie  
2008 

- principala măsură propusă 
pentru modificarea cadrului 
normativ instituit prin 
OrdonanŃa Guvernului nr. 
2/2001 priveşte crearea 
posibilităŃii ca o parte din 
cuantumul amenzilor 
aplicate de personalul 
autorităŃilor şi instituŃiilor 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

publice din domeniul culturii 
să rămână la dispoziŃia 
acestora, pentru: 
- finanŃarea cheltuielilor 
curente şi de capital proprii;  
- dezvoltarea şi derularea 
unor programe, proiecte şi 
acŃiuni culturale; 

9. Proiectul Legii arhivelor MCC 
MIRA 
Arhivele 
NaŃionale 

 

Iunie  
2008 

- proiectul propune :  
- introducerea conceptului 
de „Patrimoniu Arhivistic 
NaŃional al României” care 
defineşte cu mai multă 
rigoare această categorie de 
documente şi care 
înlocuieşte conceptul de 
Fond Arhivistic NaŃional;  
-lărgirea sferei documentelor 
de arhivă protejate;  
- clarificarea raporturilor 
dintre Arhivele NaŃionale, în 
calitate de administrator al 
Patrimoniului Arhivistic 
NaŃional al României şi de 
custode al proprietăŃii 
publice în acest domeniu, pe 
de o parte, şi deŃinătorii 
particulari de documente de 
arhivă, pe de altă parte;  
- definirea mai cuprinzătoare 
a atribuŃiilor de îndrumare, 
asistenŃă de specialitate şi 
control şi stabilirea 
competenŃelor Arhivelor 
NaŃionale în domeniul 
formării şi specializării 
personalului care desfăşoară 
activitate arhivistică etc.; 
 
- stabilirea rolului Arhivelor 
NaŃionale în ceea ce priveşte 
reglementarea, consultanŃa şi 
control activităŃii de creare şi 
gestionare a arhivelor 
publice;  
- stabilirea regimului 
aplicabil Patrimoniului 
Arhivistic NaŃional, în care 
se includ (clasează) arhivele 
şi documentele cu valoare 
arhivistică, fără a se aduce 
atingere formei de 
proprietate; 
- consacră o mai mare 
libertate metodologică la 
nivelul creatorilor de arhive. 
Este lăsată în sarcina 
acestora alegerea celor mai 
potrivite practici pentru 
crearea şi gestionarea 
documentelor proprii, 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

Arhivele NaŃionale 
supraveghind, în cazul 
organizaŃiilor publice, 
întocmirea şi respectarea 
procedurilor care stabilesc 
aceste practici. 
- stabilirea posibilităŃii 
organizaŃiilor private de a 
desfăşura activităŃi de 
depozitare sau prelucrare de 
arhivă, cu autorizarea 
Arhivelor NaŃionale; 
- reconsiderarea cadrului în 
care se realizează accesul 
public la documentele de 
arhivă; 
- înfiinŃarea  unui Consiliu 
NaŃional al Arhivelor, care 
să determine politicile 
arhivistice aplicabile pe plan 
naŃional, prin promovarea 
unei strategii naŃionale în 
domeniul arhivistic. 

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

MCC Iulie 
2008 

- se are în vedere corelarea 
cu actele normative 
ulterioare cu incidenŃă în  
domeniu,  precum şi 
corectarea deficienŃelor 
semnalate în  procesul de 
aplicare; 

 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe 

MCC 
 

Iulie 
 2008 

- modificările propuse au ca 
obiect, în principal: 
- limitarea excepŃiei de la 
plata drepturilor de autor 
numai pentru bibliotecile 
aparŃinând instituŃiilor de 
învăŃământ preuniversitar; 
- eliminarea excepŃiei de la 
plata drepturilor de autor 
pentru retransmiterea prin 
cablu a programelor de 
televiziune cu retransmitere 
obligatorie (must carry); 
- eliminarea limitelor de 
orice fel în negocierile libere 
dintre utilizatori şi titularii 
de drepturi; 
- clarificarea unor prevederi 
referitoare la sancŃionarea 
încălcărilor legii prin 
activităŃi desfăşurate la scară 
comercială; 
- corectarea unor erori 
apărute în procesul de 
redactare a Legii nr. 
329/2006 privind aprobarea 
OUG nr.123/2005; 

 

12. Proiect de Lege pentru stabilirea unor 
măsuri privind sponsorizarea 

MCC 
MEF 

Septembrie 
2008 

 - proiectul are în vedere: 
- armonizarea  cadrului 
juridic românesc cu 
sistemele de drept care 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

funcŃionează în  Ńările 
europene; 
- corectarea deficienŃelor, 
astfel încât viitorul cadru 
juridic să permită o 
participare activă şi eficientă 
a agenŃilor economici şi a 
societăŃii civile la realizarea 
unor activităŃi de interes 
general: 
- acordarea de facilităŃi 
fiscale pentru sponsor sau 
mecena;  
- includerea altor domenii 
prioritare ca beneficiare 
ale sponsorizării, în 
funcŃie de importanŃa lor 
socială, interesul public, 
nevoia imediată şi de 
perspectivă pentru 
susŃinerea lor materială 
(culte religioase, 
întreŃinerea, restaurarea, 
conservarea şi punerea în 
valoare a monumentelor 
istorice, realizarea de 
programe şi proiecte 
culturale etc.);  
- extinderea ariei de 
aplicabilitate a legii; 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.334/2002 a 
bibliotecilor 

MCC Septembrie 
2008 

- proiectul are în vedere: 
- corelarea textului de lege 
cu legislaŃia comunitară, în 
special în ceea ce priveşte 
digitizarea şi accesibilitatea 
on-line a materialelor 
culturale;  
- corectarea unor deficienŃe 
constatate în procesul de 
aplicare a legii; 
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XV. Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiei  
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1.  Proiect de Lege pentru  modificarea  
şi completarea Legii  nr. 109/2007 
privind  reutilizarea informaŃiilor din 
instituŃiile publice 

MCTI Martie  
2008 

- eliminarea taxelor 
percepute pentru 
reutilizarea informaŃiilor (se 
vor plăti doar costurile de 
copiere); 
- instituirea caracterului 
nediscriminatoriu al 
condiŃiilor aplicate pentru 
reutilizarea documentelor; 
- modificarea art. 10 din 
Legea 109/2007 referitor la 
înŃelegerile exclusive 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

2.  Proiect de Lege pentru ratificarea 
Actelor Finale ale ConferinŃei 
Regionale RadiocomunicaŃii pentru 
revizuirea Acordului Stockholm 1961 
(RRC-06-Revizuire ST61) semnate la 
Geneva, la 16 iunie 2006 

MCTI Martie  
2008 

- ratificarea Actelor Finale 
ale ConferinŃei Regionale 
RadiocomunicaŃii pentru 
revizuirea Acordului 
Stockholm 1961 (RRC-06-
Revizuire ST61) semnate la 
Geneva, la 16 iunie 2006 
- armonizarea acelor părŃi  
din Acordul Stockholm care 
au legătură cu folosirea 
benzilor 174-230 MHz şi 
470-862 MHz în cazul 
serviciilor de broadcasting în 
contextul noului Acord 
pentru radiodifuziunea 
digitală 

 

3.  Proiect de Lege pentru ratificarea 
Actelor Finale ale ConferinŃei 
Regionale RadiocomunicaŃii pentru 
planificarea serviciilor de 
radiodifuziune digitală terestră în 
anumite părŃi din Regiunile 1 şi 3, în 
benzile de frecvenŃă  174-230 MHz si 
470-862 MHz (RRC-06), semnate la 
Geneva, la 16 iunie 2006 

MCTI Martie  
2008 

- aprobarea noului plan 
digital format din două părŃi: 
Partea 1 în Banda III (174-
230 MHz) pentru DVB-T şi 
T-DAB şi Partea 2 în Banda 
IV şi V (470-862 MHz) 
numai pentru DVB-T;  
- un plan analogic pentru 
servicii de emisie analogă in 
Banda III (174-230 MHz), 
Banda IV şi Banda V (470-
862 MHz); 
- proceduri de reglementare 
legate de folosirea benzilor 
174-230 MHz şi 470-862 
MHz în serviciile de 
broadcasting, precum şi de 
utilizarea lor în comun 
pentru servicii de 
broadcasting şi pentru alte 
servicii de bază; 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

4.  Proiect de lege privind reŃinerea 
datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de servicii de comunicaŃii 
electronice destinate publicului sau 
de reŃele publice de comunicaŃii 
(Transpunerea Directivei 2006/24/CE  
si de modificare a Directivei 
2002/58/CE, publicata in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene nr. L 
105/13/04/2006) 

MCTI Martie 
2008 

- obligaŃia furnizorilor de 
servicii şi reŃele publice de 
comunicaŃii electronice de a 
reŃine anumite date generate 
sau prelucrate în cadrul 
activităŃii lor de furnizare a 
serviciilor de comunicaŃii 
electronice, pentru punerea 
acestora la dispoziŃie 
autorităŃilor competente în 
scopul utilizării în cadrul 
activităŃilor de cercetare, 
descoperire şi de urmărire a 
infracŃiunilor grave; 
- furnizorii de reŃele publice 
de comunicaŃii şi furnizorii 
de servicii de comunicaŃii 
electronice destinate 
publicului vor avea obligaŃia 
de a asigura, pe cheltuială 
proprie, crearea şi 
administrarea unei baze de 
date, în format electronic, în 
vederea reŃinerii, pentru o 
perioadă de 12 luni de la 
data efectuării comunicării, a 
anumitor categorii de date; 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

5.  Proiect de Lege privind regimul 
infrastructurii reŃelelor de 
comunicaŃii electronice 
 

MCTI  Martie 
 2008 

- stabilirea condiŃiilor de 
exercitare a dreptului de 
acces de către furnizorii de 
reŃele de comunicaŃii 
electronice pe proprietatea 
publică a statului sau a 
unităŃilor administrativ-
teritoriale; 
- stabilirea condiŃiilor de 
exercitare a dreptului de 
acces de către furnizorii de 
reŃele de comunicaŃii 
electronice pe proprietatea 
privată; 
- stabilirea principiilor de 
determinare a tarifelor de 
către autorităŃile 
administraŃiei publice 
centrale si locale privind  
exercitarea dreptului de 
acces pe proprietatea 
publică; 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

6.  Proiect de Lege privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea 
utilizării spectrului radioelectric în 
banda de  frecvente 3600-3800  MHz 
 

MCTI 
CPM, 
ANRC 

Martie 
 2008 

- promovarea concurenŃei în 
sectorul comunicaŃiilor 
electronice; 
- asigurărea accesului unui 
număr cât mai mare de 
utilizatori la infrastructura 
de comunicaŃii electronice 
de bandă largă; 
- reducerea decalajului 
digital între mediul rural şi 
cel urban; 
- asigurărea convergenŃei la 
nivelul tehnologiilor, 
reŃelelor şi echipamentelor 
de comunicaŃii electronice; 
 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

 

7.  Proiect de Lege privind organizarea 
şi funcŃionarea Sistemului naŃional 
unic pentru apeluri de urgenŃă 

MCTI Martie 
 2008 

- reglementarea amănunŃită a 
relaŃiilor dintre Ministerul 
ComunicaŃiilor şi 
Tehnologiei InformaŃiei, 
Autoritatea NaŃională pentru 
Reglementare în 
ComunicaŃii şi Tehnologia 
InformaŃiei, Serviciul de 
TelecomunicaŃii Speciale, 
agenŃiile specializate în 
intervenŃii şi operatorii de 
reŃele publice de comunicaŃii 
electronice; 
- stabilirea în detaliu a 
zonelor de responsabilitate 
aferente comunicaŃiilor de 
urgenŃă şi agenŃiilor 
componente ale Sistemului 
naŃional unic pentru apeluri 
de urgenŃă;  
- definirea elementelor 
componente ale Sistemului 
naŃional unic pentru apeluri 
de urgenŃă având drept 
referinŃă deciziile şi 
directivele Uniunii Europene 
şi standardele Institutului 
European de Standardizare 
în TelecomunicaŃii; 
 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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XVI.    Secretariatul General al Guvernului  
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind efectuarea 
Recensământului General Agricol din 
România 

SGG 
INS 
 

Ianuarie 
2008 

- respectarea legislaŃiei 
Uniunii Europene în 
domeniul statistic, precum şi 
a recomandărilor 
OrganizaŃiei NaŃiunilor 
Unite  pentru Agricultură şi 
AlimentaŃie, conform cărora 
fiecare stat membru are 
obligaŃia să efectueze un 
recensământ general agricol 
odată la 10 ani 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

2. Proiect de Lege privind organizarea 
şi funcŃionarea statisticii oficiale în 
România 

SGG  
INS 
 

Martie 
2008 

- armonizarea legislaŃiei 
naŃionale cu legislaŃia 
europeană în materia 
organizării şi funcŃionării 
statisticii oficiale şi 
integrarea sistemului 
statistic naŃional în sistemul 
statistic European 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

3. Proiect de Lege privind unele măsuri 
vizând facilitarea integrării copilului 
în cadrul familiei adoptatoare 

SGG 
Oficiul 
Român 
pentru 
AdopŃii 

 

Martie 
2008 

- acordarea unui concediu de 
acomodare cu durata de 3 
luni şi a unei indemnizaŃii 
lunare în cuantum de 800 lei 
pentru persoana sau unul 
dintre soŃii familiei 
adoptatoare care au un copil 
în încredinŃare în vederea 
adopŃiei; 
- acordarea unei alocaŃii de 
instalare în cuantum de 200 
lei pentru fiecare copil 
încredinŃat în vederea 
adopŃiei; 
- reducerea duratei normale 
a zilei de muncă, cu 
menŃinerea veniturilor 
salariale pentru adoptatorii 
care nu solicită acordarea 
concediului de acomodare; 
- acordarea unui sprijin 
financiar anual în sumă fixă 
persoanelor / familiilor care 
au adoptat copii cu handicap 
sau copii infectaŃi HIV / 
bolnavi SIDA. 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

4. Proiect de Lege privind  modificarea 
şi completarea Legii nr.274/2004 
privind înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea Oficiului Român pentru 
AdopŃii 

SGG 
Oficiul 
Român 
pentru 
AdopŃii 

 

Iunie  
2008 

- întărirea capacităŃii 
instituŃionale a Oficiului 
Român pentru AdopŃii în 
ceea ce priveşte exercitarea 
funcŃiei de autoritate de stat; 
Completarea; 
-   completarea atribuŃiilor 
existente cu o serie de 
atribuŃii ce vizează 
urmărirea şi controlului 
modului de aplicare a 
dispoziŃiilor legale din 
materia adopŃiei. 

 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii LETONIA 
privind protecŃia reciprocă a 
informaŃiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

 
 

Iunie 
2008 

- reglementează standardele 
comune de protecŃie 
aplicabile informaŃiilor 
clasificate schimbate între 
cele două state 

 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de securitate între 
Guvernul României şi Guvernul 
Regatului NORVEGIEI privind 
protecŃia reciprocă a informaŃiilor 
clasificate 

SGG 
ORNISS 

 

Iunie 
2008 
 

- reglementează standardele 
comune de protecŃie 
aplicabile informaŃiilor 
clasificate schimbate între 
cele două state 

 

7. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între România şi Republica 
PORTUGHEZĂ privind protecŃia 
reciprocă a informaŃiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

 

August 
2008 
 

- reglementează standardele 
comune de protecŃie 
aplicabile informaŃiilor 
clasificate schimbate între 
cele două state 

 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului de securitate între 
România şi Regatul SPANIEI privind 
protecŃia reciprocă a informaŃiilor 
clasificate 

SGG 
ORNISS 

 

Septembrie 
2008 
 

- reglementează standardele 
comune de protecŃie 
aplicabile informaŃiilor 
clasificate schimbate între 
cele două state  

 

9. Proiect de Lege pentru ratificarea 
Acordului între România şi Republica 
UNGARIA cu privire la protecŃia 
reciprocă a informaŃiilor clasificate 

SGG 
ORNISS 

 

Octombrie 
2008 

- reglementează standardele 
comune de protecŃie 
aplicabile informaŃiilor 
clasificate schimbate între 
cele două state 

 



 57 

 

XVII. Cancelaria Primului-Ministru  
 
 

Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

1. Proiect de Lege privind acordarea 
unor drepturi urmaşilor persoanelor 
executate din dispoziŃii nelegale ale 
organelor de securitate 

CPM 
IICCR 
 

Ianuarie 
2008 

- acordarea unei 
indemnizaŃii rudelor până la 
gradul II inclusiv,  a celor 
executaŃi în urma 
dispoziŃiilor nelegale ale 
organelor de securitate. 

 

2. Proiect de Lege privind pensiile 
foştilor activişti de partid, organelor 
securităŃii statului şi magistraŃilor 
implicaŃi în represiunea comunistă 
 
 

CPM 
IICCR 

 
 

Ianuarie 
2008 

- stabilirea cuantumului 
pensiilor ofiŃerilor, 
subofiŃerilor şi angajaŃilor 
civili ai SecurităŃii, 
Ministerului de Interne şi 
DirecŃiei Generale a 
Penitenciarelor condamnaŃi 
definitiv pentru abuzuri 
comise în perioada 1945-
1989 împotriva drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale ale 
unor persoane la nivelul 
salariului de bază minim 
brut pe Ńară.  

 

3. Proiect de Lege privind organizarea 
şi funcŃionarea bazelor sportive 

CPM 
ANS 
 
 

Ianuarie 
2008 

- înfiinŃarea Registrului 
NaŃional al Bazelor Sportive 
ca instituŃie publică de 
interes naŃional cu 
personalitate juridică, în 
subordinea AgenŃiei 
NaŃionale pentru Sport, care 
va funcŃiona ca organ de 
specialitate al administraŃiei 
publice centrale în domeniul 
sportului şi educaŃiei fizice 
 

 

4. Proiect de Lege privind salarizarea 
personalului Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului 
în România 

CPM 
IICCR 

 

Ianuarie 
2008 

- asigurarea unui sistem de 
salarizare unitar pentru toate 
categoriile de experŃi care au 
atribuŃii de documentare şi 
investigare a arhivelor fostei 
SecurităŃi 

 

5. Proiect de Lege  - Codul 
ConstrucŃiilor 

CPM 
ISC 

MDLPL 

Februarie 
2008 

- crearea unui cadru 
legislativ unitar în domeniul 
construcŃiilor, eliminarea 
disfuncŃionalităŃilor generate 
de unele prevederi din 
legislaŃia actuală. 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

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

CPM 
ANRE 
MEF  

Februarie 
2008 

- amendarea regimului 
concesiunilor in sectorul 
gazelor naturale; 
- reconsiderarea accesului la 
SNT, sisteme de distribuŃie, 
depozite de înmagazinare, 
conducte din amonte; 
- consolidarea rolului 
furnizorului de ultimă 
instanŃă; tarifarea serviciilor 
prestate;  
- completarea reglementării 
în vigoare cu prevederi 
vizând rolul şi funcŃiile 
operatorului de piaŃa, 
precum şi cele ale agentului 
de transport 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 

7. Proiect de Lege privind modificarea 
şi completarea unor acte normative 
din domeniul privatizării şi 
postprivatizării 

CPM 
AVAS 

Februarie 
2008 

1.OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr.88/1997 
privind privatizarea 
societăŃilor comerciale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare: 
   -   stabilirea de noi metode 
de privatizare, modificarea 
dispoziŃiilor privind modul 
de calcul al preŃului de 
ofertă al acŃiunilor, 
instituirea obligaŃiei 
conducerii societăŃilor 
comerciale de a transmite 
instituŃiei publice implicate 
toate datele şi informaŃiile 
solicitate în scopul 
întocmirii ofertei de vânzare 
a acŃiunilor, într-un termen 
de 30 de zile şi se stabilesc 
sancŃiuni pentru 
nerespectarea acestor 
obligaŃii. 
2.Legea nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările 
ulterioare: 
-    modificarea modului de 
calcul al preŃului de ofertă al 
acŃiunilor suplimentare 
rezultate din majorarea 
capitalului social cu valoarea 
terenurilor, acŃiuni asupra 
cărora cumpărătorul 
iniŃial/succesorul în drepturi 
al acestuia are drept de 
preferinŃă. 
3. OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr.26/2004 
privind unele măsuri pentru 
finalizarea privatizării 
societăŃilor comerciale aflate 
în portofoliul AutorităŃii 

PRIORITATE 
LEGISLATIVĂ – 
prima sesiune 2008 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

pentru Privatizare şi 
Administrarea ParticipaŃiilor 
Statului şi consolidarea unor 
privatizări, cu modificările 
şi completările ulterioare: 

- se abrogă metodele 
speciale de privatizare, 
privatizarea accelerată; 
privatizarea prin transferul 
drepturilor AVAS ca urmare 
a desfiinŃării contractelor de 
vânzare-cumpărare de 
acŃiuni 

8. Proiect de Lege privind funcŃionarea, 
activitatea şi atribuŃiile Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului 
în România 

CPM 
IICCR 

 

Martie 
2008 

- reglementează scopul şi 
atribuŃiile IICCR, numărul 
de posturi, sediul 

 

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

CPM 
ANAD 

Iunie 
2008 

- armonizarea legislaŃiei 
naŃionale cu prevederile 
legislaŃiei internaŃionale în 
domeniu, urmare noilor 
reglementări ce vor intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2009 

 

10.   Proiect de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii minelor nr. 
85/2003 

CPM 
ANRM 

 

August 
2008 
 
 

- instituirea posibilităŃii 
titularului de a extinde 
suprafaŃa perimetrului de 
explorare, cu aprobarea 
autorităŃii competente; 
- instituirea obligativităŃii 
existenŃei la momentul 
negocierii a licenŃei de 
exploatare, a 
acordului/autorizaŃiei de 
mediu şi/sau 
avizului/autorizaŃiei de 
gospodărire a apelor, după 
caz, eliberate  în condiŃiile 
legii; 
- aprobarea intrării în 
vigoare a licenŃelor prin 
ordin al autorităŃii 
competente, cu excepŃia 
resurselor minerale 
energetice; 
- reformularea instituŃiei 
renunŃării la licenŃa de 
explorare/exploatare; 
- reformularea instituŃiei 
închiderii minelor 

 

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

CPM 
ANRM 

Septembrie 
2008 

- reglementarea 
concesionării operaŃiunilor 
petroliere de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale;  
- instituirea cadrului 
normativ necesar realizării 
de investiŃii de natura celor 
care alcătuiesc sistemul 
naŃional de transport al 
petrolului şi terminalul 
naŃional petrolier; 
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Nr. 
crt. MĂSURA LEGISLATIVĂ 

IniŃia- 
tori 

Termen de 
prezentare 
în Guvern 

Principalele 
reglementări propuse 

ObservaŃii 

- instituirea regimului juridic 
al bunurilor ce alcătuiesc 
sistemul naŃional de 
transport al petrolului şi 
terminalul naŃional petrolier, 
al bunurilor de preluare şi al 
celor proprii titularilor 
acordurilor petroliere; 
- instituirea de noi obligaŃii 
în sarcina titularilor şi noi 
atribuŃii pentru autoritatea 
competentă; 
- norme specifice 
determinării preŃului de 
referinŃă pe baza căruia se 
determină redevenŃa pentru 
petrolul extras în România. 
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LISTA PRIORITĂłILOR LEGISLATIVE ALE GUVERNULUI 
PENTRU PRIMA SESIUNE ORDINARĂ A ANULUI 2008 

 
 
I. Proiecte de legi aflate în procedură parlamentară: 

 
a)  La Senat 

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 100/2007 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiŃiei 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 49/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei 
NaŃionale de Integritate 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

3. Proiect de Lege privind ratificarea Memorandumului de înŃelegere pentru dezvoltarea coordonată 
a Automagistralei Inelare a Mării Negre, adoptat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MT, MAE 
 

4. Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de ÎnŃelegere privind Dezvoltarea 
Autostrăzilor Maritime în Zona OrganizaŃiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), 
semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MT, MAE 
 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19 
iunie 2007 şi, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste 
Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste 
Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MT 
 

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a ComunităŃilor Europene, semnat la Lisabona la 13 
decembrie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD + Senat (se dezbate în şedinŃă comună) 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008  
- iniŃiatori: MAE 
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7. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului 
pentru salarizarea clerului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008  
- iniŃiatori: MCC 
 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 119/2007 privind 
măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaŃiilor de plată rezultate din contracte comerciale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

9. Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate 
acestora pronunŃate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008  
- iniŃiatori: MJ 
 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.125/2007 privind 
modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităŃii notariale, nr. 36/1995 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative aprilie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

11. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din 
Bosnia şi HerŃegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate, semnat la 
Bucureşti la 4 iunie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MIRA 
 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: ordine de zi Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MADR 
 

13. Proiect de Lege privind publicitatea înşelătoare şi comparativă  
 - stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF 
 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.  130/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al 
mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 
 

15. Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua 
Reuniuni a părŃilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la ConvenŃia privind accesul la 
informaŃie, participarea publicului în luarea deciziei şi accesul la justiŃie în probleme de mediu, semnată 
la Aarhus la 25 iunie 1998 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat CD, comisii Senat  
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- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MMDD 
 

16. Proiect de Lege privind efectuarea Recensământului Agricol din România 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii Senat  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: SGG, INS 

 
 

b)  La Camera DeputaŃilor 
 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2000 privind 
organizarea activităŃii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a OrdonanŃei Guvernului nr. 
75/2000 privind autorizarea experŃilor criminalişti care pot fi recomandaŃi de părŃi să participe la 
efectuarea expertizelor criminalistice 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MJ 
 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 82/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale şi a altor acte normative 
incidente 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MJ 
 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 95/2007 pentru 
modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MJ 
 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 116/2007 privind 
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale pentru PrestaŃii Sociale 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 
 

5. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de participare a României în calitate de membru cu 
drepturi depline la Comitetul OŃelului din cadrul OrganizaŃiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(O. E. C. D.) 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008 
- iniŃiatori: MEF 
 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii patronatelor nr. 356/2001 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: februarie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 
 

7. Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a ComunităŃilor Europene, semnat la Lisabona la 13 
decembrie 2007 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD + Senat (se dezbate în şedinŃă comună) 
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- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008  
- iniŃiatori: MAE 
 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.87/2007 pentru 
modificarea Legii cetăŃeniei române nr. 21/1991 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008   
- iniŃiatori: MJ 
 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.  43/2007 privind 
introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaŃă a organismelor modificate genetic 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 
 

10. Proiect de Lege privind funcŃionarea în condiŃii de siguranŃă a instalaŃiilor sub presiune, 
instalaŃiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008 
- iniŃiatori: MEF 
 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 26/2000 cu privire 
la asociaŃii şi fundaŃii 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcŃionarea CurŃii ConstituŃionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008  
- iniŃiatori: MJ 
 

13. Proiect de Lege  privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanŃe şi/sau metode 
interzise 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008 
- iniŃiatori: CPM, ANAD 

 
14. Proiect de Lege privind modificarea art. 23 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea 

ministerială 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

15. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 131/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea în cadrul 
Ministerului Public a DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: comisii CD (reexaminare la cererea Preşedintelui 
României) 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
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16. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 113/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecŃiei 
victimelor infracŃiunilor 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008 
- iniŃiatori: MJ 
 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 127/2007 privind 
Gruparea europeană de cooperare teritorială 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008  
- iniŃiatori: MJ, MDLPL, MIRA, DAE 
 

18. Proiect de Lege privind statutul minorităŃilor naŃionale din România 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: DRI 
 

19. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.69/2007 pentru 
modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaŃia pe 
drumurile publice  

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MIRA 
 

20. Proiect de Lege privind aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.7/2007 pentru 
modificarea Programului naŃional privind sprijinirea construirii de locuinŃe proprietate personală, aprobat 
prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.51/2006 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MIRA 
 

21. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 39/2007 pentru 
completarea art. 67 din Legea îmbunătăŃirilor funciare nr. 138/2004 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MADR 

 
22. Proiectul Legii Codului Silvic ( propunere legislativă parlamentară) 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MADR  
 

23. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 
 

24. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.  68/2007 privind 
răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, ordine de zi CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 
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25. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.  114/2007 pentru 

modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecŃia mediului 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: respins Senat, comisii CD  
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 

 
26. Proiect de Lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 122/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004 
- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
 - propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF, CPM, ANRE 
 

27. Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere 
pentru exploatarea zăcămintelor de lignit 

- stadiul procedurii legislative parlamentare: adoptat Senat, comisii CD 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MEF 
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II. Proiecte de legi care urmează să fie aprobate de Guvern şi transmise spre dezbatere Parlamentului: 

 
 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 13/2006 
privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
reorganizarea AgenŃiei SAPARD 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008 
- iniŃiatori: MADR 

 
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii muntelui nr. 347/2004 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008 
- iniŃiatori: MADR 

 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 181/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale a Zonei Montane 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: martie 2008 
- iniŃiatori: MADR 

 
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008  
- iniŃiatori: MJ 

 
5. Proiect de Lege privind auditul de securitate aeronautică 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: aprilie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaŃiilor 
din instituŃiile publice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MCTI 

 
7. Proiect de Lege privind reŃinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaŃii 
electronice destinate publicului sau de reŃelele publice de comunicaŃii  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MCTI 

 
8. Proiect de Lege privind regimul infrastructurii reŃelelor de comunicaŃii electronice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MCTI 

 
9. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radioelectric în 
banda de frecvenŃe 3600 – 3800 MHz 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MCTI 

 
10. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea Sistemului naŃional unic pentru apeluri de urgenŃă  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MCTI 

 
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MEF 
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12. Proiect de Lege pentru completarea alineatului (1) al  articolului 201 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: mai 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
13. Proiect de Lege privind protejarea monumentelor istorice 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
14. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 privind 
îmbunătăŃirea sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
15. Proiect de Lege privind instituirea regimului special de protejare a CetăŃilor Dacice din munŃii Orăştiei 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
16. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaŃiei 
pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreŃi sau executanŃi din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
17. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi  organizarea şi funcŃionarea Ordinului asistenŃilor medicali generalişti, 
a moaşelor şi asistenŃilor medicali din România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MSP 

 
18. Proiect de Lege privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor de educaŃie şi îngrijire a 
copiilor pe timpul zilei 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 

 
19. Proiect de Lege pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul vamal  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
20. Proiect de Lege privind statutul comisarului din Garda Financiară 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
21. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea Gărzii Financiare 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
22. Proiect de Lege privind sistemul naŃional de probaŃiune 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MJ 

 
23. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul privatizării şi 
postprivatizării 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: CPM, AVAS 
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24. Proiect de Lege privind asistentul maternal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 

 
25. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria 
ce reglementează activităŃile de trecerea frontierei feroviare semnat la Ruse la 9 februarie 2007 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MT 

 
26. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaŃiilor 
din instituŃiile publice  

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MCTI 

 
27. Proiect de Lege privind managementul instituŃiilor publice de cultură 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
28. Proiect de Lege privind auditul statutar şi înfiinŃarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a 
activităŃii de Audit Statutar 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MEF 

 
29. Proiect de Lege privind Statutul funcŃionarului public din AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală   

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANAF 

 
30. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităŃii de turism în România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL 

 
31. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea statisticii oficiale în România 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: SGG, INS 

 
32. Proiect de Lege privind statutul inspectorilor sociali 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 

 
33. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor 
clasificate 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF 

 
34. Proiect de Lege – Codul Penal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MJ 

 
 
35. Proiect de Lege – Codul de procedură penală 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MJ 
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36. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MJ 

 
37. Proiect de Lege pentru executarea măsurilor educative 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MJ 

 
38. Proiect de Lege privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 

 
39. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenŃii 
asociaŃiilor şi fundaŃiilor române cu personalitate juridică, care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă 
socială 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMFES 

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF, ANRM 

 
41. Proiect de Lege privind stimularea investiŃiilor 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MIMMCTPL, MEF, ARIS 
 

42. Proiect de Lege privind organizarea şi funcŃionarea jocurilor de noroc 
- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008 
- iniŃiatori: MEF 

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

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
44. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului 
naŃional mobil 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MCC 

 
45. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind registrul poluanŃilor emişi şi transferaŃi în mediu 
E-PRTR 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD, MAE 

 
46. Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte a creditului acordat de 
Guvernul Statelor Unite ale Americii Guvernului României, în baza Programului C. C.C. – Legea publică nr. 
480/1992 pentru anul 2008 şi alte costuri aferente acestei cote părŃi, Valoarera = 400.000 USD 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MEF 
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47. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 195/2005 
privind protecŃia mediului 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 

 
48. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la ConvenŃia 
privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la ESPOO la data de 25 
februarie 1991 şi ratificată prin Legea nr. 22/2001 

- propunere de finalizare a procedurii legislative: iunie 2008  
- iniŃiatori: MMDD 

 


