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DEPARTAMENTUL PENTRU RELAJIACU PARLAMENTUL

Nr. 472/2020

21. IAN. 2020
Catre:

DOAMNA IZABELA CHENCIAN,
SECRETARUL GENERAL AL SENATULUl

Ref. la:

punctele de vedere ale Guvemului aprobatein §edinta din 16.01.2020

STIMATA DOAMNA SECRETAR GENERAL,
Va transmitem, alaturat, In original, punctele de vedere ale Guvemului cu
privire la 9 initiative legislative parlamentare aflate in dezbaterea Senatului, aprobate in
sedinta Executivului din data de 16.01.2020.
Totodata, apreciem necesar ca pe parcursul procedurilor de legiferare cu privire
la aceste initiative legislative sa fie invitati la dezbateri reprezentantii
ministerelor/institutiilor de resort, indicate Tn anexS pentru fiecare initiative legislative Tn
parte, pentru a sustine punctui de vedere al Guvemului.

Cu deosebita consideratie

NINIS

NARU

SECRETAR DE STAT

BOSS?

PRIM MINISTRU

j

3oUJA0/.&>^

STIMATE DOMNULE PRE§EDiNTE,
In sedinta din data de 16.01.2020, Guvernul a aprobat punctele de
vedere cu privire la 9 initiative legislative parlamentare aflate in dezbaterea
Senatului, pe care vi le Tnaintam alaturat.
Totodata, precizam ca sustinerea acestora pe parcursul etapelor
procedurii legislative parlamentare va fi asigurata de reprezentantii
ministerelor/institutiilor mentionate in anexa pentru fiecare initiativa
legislativa.

Cu stima

LiUDO VJ C5O RBAN

DOMNULUl SENATOR TEODOR MELE§CANU
PRESEDINTELE SENATULUI

a

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELA JIA CU PARLAMENTUL

Puncte de vedere cu privire la unele ini{iative legislative parlamentare aflate in dezbaterea Senatului
Nr
crt.

1.

2.

Ministere/
Titlul
Institutii consultate
initiativei
Principalele reglementari
care vor asigura
legislative/Num
sustinerea in Pariament
ere Pariament
MJ
Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si
Propunere
legislativa
completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea
sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicatd, astfel
privind
modificarea §i incat hotar^le Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
(CNCD) sa fie adoptate in cel mult 90 de zile de la data sesizarii
completarea
faptei.
Ordonantei
Guvernului
De asemenea, se propune stabilirea competentei controlului
judecatoresc aplicat hotararilor CNCD exclusiv in favoarea Curtii de
nr. 137/2000
Apel Bucuresti, precum si fixarea caracterului „dejinitiv si irevocabir
privind
prevenirea
^i al sentintelor civile ale acestei instante de fond.
sancjionarea
tuturor formelor
de discriminare
Plx. 370/2019
Bp. 209/2019
L 602/2019
Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si
Propunere
completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea §i flinctionarea
legislativa
Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile
pentru
modificarea §i ulterioare, in sensul modificarii sferei de competenta a Serviciului
Roman de Informatii (SRI) ?i introducerea unor atributii privitoare la
completarea

SRI

Punctul de vedere al
Guvernului
Nu sustine initiativa
legislativa

Sustine initiativa legislativa
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Titiul
initiativei
legislative/Num
ere Parlament
Legii
nr.14/1992
privind
organizarea §i
fiinc^ionarea
Serviciului
de
Roman
Informatii
Plx. 258/2017
Bp. 20/2018
L 107/2018
Lege
pentru
modificarea si
completarea art.
10 din Legea nr.
241/2005 pentru
prevenirea
§i
combaterea
evaziunii fiscale

Principalele reglementari

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament

Punctul de vedere al
Guvernului

MJ

Nu sustine legea

interventia antiterorista, contraterorista si interventia pirotehnica la
dispozitivele explozive amplasate in scopul tulburarii ordinii publice,
vatamarii integritatii corporale, sanatatii persoanelor, punerii in
pericol a vietii sau provocarii de daune proprietatii publice ori private
precum si organizarea de interviuri de securitate privind combaterea
terorismului.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea art.
10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea §i combaterea evaziunii
fiscale, CU modificarile ulterioare, in sensul instituirii unor masuri
care au ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs prin
savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9
din lege.

Bp. 647/2017
L 130/2018
Plx. 354/2018
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Nr
crt.
4.

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAJIA CU PARLAMENTUL

Titlul
iniliativci
legislative/Num
ere Parlament
Propunere
legislative
pentru punerea
in aplicare a
prevederilor art.
9 Justipa al
Chartei
Europene
a
Limbilor
Regionale sau
Minoritare
conform Legii
de ratificare nr.
282/2007
Bp. 732/2013
L 558/2013
Plx 273/2013

Principalele reglementari
Prin aceasta initiativa legislativa se propun urmatoarele:
1. modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecdtorilor §i
procurorilor, repuhlicatd, cu modificarile completdrile ulterioare,
astfel:
- sus^inerea de catre auditorii de justipe, la cerere, a unui examen
de cunoa§tere a limbii unei minoritap naponale la care se refera art. 5
din Legea nr. 282/2007;
- auditorii de justipe care au suspnut §i trecut un astfel de examen
de cunoa§tere a limbii unei minoritap naponale la care se refera art. 5
din Legea nr. 282/2007, sa poata solicita §i sa obpna, cu precadere,
numirea in funcpi la instance sau parchete in raza carora minoritatea
respective are o pondere semnificativa;
- prevederi de aceea§i natura sunt introduse §i la numirea in funcpa
de judecator sau de procurer (definitiv), dupa promovarea examenului
de capacitate;
- in materia promovarii la tribunale, cuifi de apel §i la parchete,
propunerea legislative prevede ca la tribunalele §i cuifile de apel in a
ceror raza o minoritate naponala prevezuta de art. 5 al Legii nr.
282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare, adoptate la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 are o pondere
mai mare de 20% se fie numip §i judecetori, respectiv procurori care
cunosc limba respective, cunoa§tere dovedite pe baza examenului de
cunoa^tere a limbii unei minoritap naponale la care se refere art. 5 din
Legea nr. 282/2007.
2. modificarea §i completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea
judiciard, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament
MJ

Punctul de vedere al
Guvernului
Nu susfine initiativa
legislativa
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DEPARTAMENTUL PENTRU RELATTA CU PARLAMENTUL

Nr
crt

Titlul
inifiativei
legislative/Num
ere Parlament

Principalele reglementari

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament

PunctuI de vedere al
Guvernului

astfel:
- actele procedurale se mtocmesc in limba romana;
- cererile alte mscrisuri pot fi depuse atat in limba romana, cat §i
in limba unei minorita^i na^ionale prevazuta la art. 5 din
Legea nr. 282/2007, sarcina traducerii acestora revenind instan^ei de
judecata, fara ca aceasta sa implice cheltuieli suplimentare pentru cei
interesa^i;
- cererile §i probele, scrise sau orale, nu pot fi considerate ca
inadmisibile numai pe motivul ca sunt formulate intr-o limba a unei
minoritafi nafionale prevazute in Legea nr. 282/2007;
- in scopul garantarii drepturilor prevazute de lege, la judecatoriile,
tribunalele §i curfile de apel in raza carora ponderea locuitorilor
apaitinand unei minoritafi na^ionale depa§e§te 20% vor fi numifi,
respectiv angajap §i judecatori, procurori §i personal auxiliar care
cunosc limba minoritatii nafionale respective intr-un numar suficient
pentru a garanta funcjionarea instanjei conform prevederilor legale in
vigoare.
3. modificarea de o maniera similara a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedura civild, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
4. modificarea in mod corespunzator a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedura penald §i a Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAJIA CU PARLAMENTUL

Titlul
inifiativei
legislative/Num
ere Parlament
Propunere
legislativa
pentru
modificarea
din
Art.96
Legea 303/2004
privind statutul
judecatorilor §i
procurorilor
Bp. 74/2015
L304/2015
Plx. 369/2015
Proiect de lege
pentru
modificarea
art.25
alin.(2)
din
Legea
nr. 176/2010
privind
integritatea in
exercitarea
funcfiilor
§i
demnita^ilor
publice, pentru
modificarea $i

Principalele reglementari
nr.
Ini^iativa legislative vizeaza amendarea art. 96 din Legea
303/2004 privind statutul judecdtorilor procurorilor, republicatd,
CU modiflcdrile si completdrile ulterioare, in sensul modificarii unor
dispozi^ii legale incidente in materia repararii prejudiciilor cauzate
prin erorile judiciare savar§ite in alte procese decat cele penale.
Astfel, dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilor
materiale cauzate prin erorile judiciare savar§ite in alte procese decat
cele penale nu se va putea exercita decat daca partea a uzat de toate
caile de atac prevazute de lege impotriva hotararii ce se pretinde a
constitui o eroare judiciara.
^
De asemenea, se propune modificar^a termenului de prescrip^ie a
dreptului la ac^iune in toate cazurile prevazute de art. 96 din lege, de
laun an la 10 ani.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea ?i
completarea art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in
exercitarea funciiilor §i demnitd(ilor publice, pentru modificarea fi
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiin{area, organizarea §i
func{ionarea Agen^iei Nafionale de Integritate, precum §i pentru
modificarea fi completarea altor acte normative, cu modificdrile
ulterioare, propun^du-se, in principal, ca persoanele cu privire la
care s-a constatat existenfa conflictului de interese sau a starii de
incompatibilitate in exercitarea unei funcfii eligibile sa nu mai poata
ocupa aceea§i funcfie care a general starea de incompatibilitate sau
conflictul de interese pe o perioada de 3 ani.

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament
MJ

MJ

Punctul de vedere al
Guvernului
Nu sustine inifiativa
legislativa

Nu sus^ine ini^iativa
legislativa
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Nr
crt.

7.

Titlul
inifiativei
legislative/Num
ere Parlament
completarea
Legii
nr. 144/2007
privind
infiinlarea,
organizarea §i
func^ionarea
Agenliei
Na^ionale
de
Integritate,
precum
pentru
modificarea §i
completarea
alter
acte
normative

Principalele reglementari

Plx 310/2015
L39/2015
Bp, 554/2014
Proiect de lege Iniliativa legislative are ca obiect de reglementare modificarea tezei a
pentru
doua a alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea in
exercitarea functiilor si demnitdtilor publice, pentru modificarea fi
modificarea
alin.(2) al art.25 completarea Legii nr. 144/2007 privind mfiinfarea, organizarea si
din
Legea functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru
modificarea fi completarea altor acte normative, cu modifiedrile
nr.176/2010

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament

MJ

Punctul de vedere al
Guvernului

Nu susfine inifiativa
legislativa
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DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Nr
crt.

Titlul
initiativei
legislative/Num
ere Parlament
privind
integritatea in
exercitarea
funcfiilor
^i
demnitafilor
publice, pentru
modificarea §i
completarea
Legii
nr. 144/2007
privind
infiinfarea,
organizarea §i
funcfionarea
Agen^iei
Nafionale
de
Integritate,
precum
§1
pentru
modificarea §i
completarea
altor
acte
normative
Fix. 309/2015
Bp. 378/2014
L 635/2014

Principalele reglementari

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea m Parlament

Punctul de vedere al
Guvernului

ulterioare, sub aspectul introducerii m continutul acestui alineat a
sintagmei „care a general starea de incompatibilitate ori existenta
conflictului de interese”, textul reformulandu-se astfel:
”(2) Persoana eliberata sau destituita din func^ie potrivit prevederilor
alin. (1) sau fa^a de care s-a constatat existenta conflictului de interese
ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai
exercita o funcfie sau o demnitate publica ce face obiectul
prevederilor prezentei legi, cu excepfia celor electorale, pe o perioada
de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din flincfia ori demnitatea
publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca
persoana a ocupat o funcfie eligibila, nu mai poate ocupa aceea§i
funcfie care a general starea de incompatibilitate ori existenta
conflictului de interese pe o perioada de 3 ani de la incetarea
mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o funcfie sau o
demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a
conflictului de interese, interdicfia de 3 ani opereaza potrivit legii, de
la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a
ramanerii definitive §i irevocabile a hotar^i judecatore§ti de
confirmare a existenfei unui conflict de interese sau a unei stari de
incompatibilitate”.
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Nr
crt.

8.

Titlul
initiativei
legisIative/Num
ere Parlament
Propunere
legislativa
pentru
modificarea §i
completarea
Legii
nr.550/2004
privind
organizarea
§i
functionarea
Jandarmeriei
Romane, a Legii
nr.364/2004
privind
organizarea
§i
functionarea
Politiei
Judiciare, Legea
nr.333/2003
privind
paza
obiectivelor,
bunurilor,
valorilor
§i
protectia
persoanelor §i a
Ordonantei de

Principalele reglementari
Ini^iativa legislativa are ca obiect de reglementare amendarea Legii
nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei
Romdne, cu modificdrile ulterioare, a Legii nr. 364/20004 privind
organizarea §i functionarea polifiei judiciare, republicatd, cu
modificdrile ulterioare, a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor fi protecfia persoanelor,
republicatd, cu modificdrile fi completdrile ulterioare, precum §i a
art. Ill alin. (1) §i (2) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.
20/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea fi functionarea
Ministerului Administratiei fi Internelor fi pentru reorganizarea unei
unitdti din Jandarmeria Romdnd, cu modificdrile fi completdrile
ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ vizeaza, in principal,
urmatoarele aspecte:
- modificarea denumirii structurilor in sensul ca inspectoratul,
gruparea §i patrula sunt „de jandarmerie'' §i nu „de jandarmf, iar
inspectoratele sunt „de polifie”, nu „de politi§tr\
- atribuirea competenlei inspectorului general pentru a dispune
dislocarea §i redislocarea unor structuri din cadrul unitalilor
subordonate, in zona de responsabilitate a acestora, precum §i
executarea unor misiuni temporare de catre unitali sau subunita^i din
cadrul acestora, in afara zonei de responsabilitate;
- nominalizarea Direc^iei Generate de Jandarmerie Bucure§ti - Ilfov §i
a Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Rom^e, ca fiind
mari unitati de jandarmerie, avand in vedere competenta teritoriala $i

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament
MAI

Punctul de vedere al
Guvernului
Nu sustine inifiativa
legislativa
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DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

Titlul
initiativei
legislative/Num
ere Parlament
urgen^a
a
Guvernului
nr.20 din 11
martie
2009
pentru
modificarea
art. 13 alin.(2) §i
din
(3)
OrdonanCa
de
urgenCa
a
Guvernului
nr.30/2007
privind
organizarea §i
funcCionarea
Ministerului
Afacerilor
Interne §i pentru
reorganizarea
unor unitaCi din
subordinea
Ministerului
Afacerilor
Interne

Principalele reglementari

Ministere/
Institutii consultate $i
care vor asigura
sustinerea in Parlament

Punctul de vedere al
Guvernului

structura acestora;
- organizarea, la nivelul municipiului Bucure§ti §i al jude^ului Ilfov, a
unei singure man unita^i care sa asigure organizarea §i executarea
atribu^iilor prevazute de lege;
- introducerea birourilor in structurile de comandament ale unita^ilor
care sa coordoneze o anumita linie de munca;
- introducerea direc^iilor §i batalioanelor speciale in cadrul Direc^iei
Generate de Jandarmerie Bucure§ti-Ilfov, care, potrivit legii, au
structuri de comandament care faciliteaza planificarea §i organizarea
misiunilor ce le revin;
- introducerea sec^iei, respectiv a postului, in cadrul structurilor
militare destinate pregatirii sau indeplinirii misiunilor specifice;
- reglementarea unor competence extinse in privinCa controlului
materialului lemnos §i constatarii faptelor de natura penala §i
contraventionala la regimul silvic, constatarea contravenCiilor §i a
infracCiunilor la regimul piscicol;
- corelarea terminologiei in domeniul atribuCiilor Jandarmeriei
Romane cu privire la situaCiile de urgen^a;
- consolidarea cadrului legal necesar desfa§urarii activitatilor de
prevenire a faptelor antisociale §i pregatirea antiinfracCionala a
populatiei;
- reglementarea activitaCii de executare a mandatelor de aducere
emise de organele judiciare;
- reglementarea dreptului de a invita persoanele la sediul unitaCii de
jandarmi;
- efectuarea controlului $i a perchezitiei vehiculelor, cu respectarea
9
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Nr
crt.

Titlul
inifiativei
legislative/Num
ere Parlament
Plx.211/2017
Bp.108/2017
L553/2017

Principalele reglementari

Ministere/
Institufii consultate $i
care vor asigura
sustinerea in Parlament

PunctuI de vedere al
Guvernului

dispozi^iilor legale, m situa^ia m care exista suspiciuni rezonabile cu
privire la savar§irea unor posibile atacuri teroriste, ori ca bunurile
folosite sau provenite din savar§irea unor fapte antisociale se afla in
interiorul acestora;
- efectuarea de inregistrari video §i fotografii operative, in scopul
probarii unor comportamente antisociale ale persoanelor, ori
eviden^ierii modului de actiune al efectivelor proprii care, la cerere, se
pun la dispozi^ia organelor judiciare;
- folosirea mijloacelor de transport feroviare §i navale in timpul
serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite
altfel;
- introducerea obliga^iei personalului Jandarmeriei Rom^e de a
efectua testari psihologice, pentru ca aceasta sa func^ioneze eficient
cu personal competent sa execute misiuni in condi^ii deosebite, de
rise;
- completarea prevederilor referitoare la obliga^iile Jandarmeriei
Romane cu privire la avizarea proiectelor sistemelor tehnice de
alarmare contra efracliei, a planurilor tematice de pregatire a
personalului de paza apaijinand societajilor specializate de paza §i la
controlul personalului care asigura paza in dispozitivul integral de
paza al Jandarmeriei Romane;
- modificarea Ordonan^ei de urgen^d a Guvernului nr. 20/2009, in
sensul inlocuirii sintagmei „Inspectoratul General al Jandarmeriei
Romane’’’ cu sintagma „Jandarmeria Romdna’\
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Nr
crt.

9.

Titiul
initiative!
legisIative/Num
ere Parlament
Propunere
legislativa
pentru
modificarea §i
completarea
Legii nr. 176 din
1
septembrie
2010
privind
integritatea in
exercitarea
functiilor
§i
demnitatilor
publice

Principalele reglementari
Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 1
nr. 176/2010, in sensul
pet. 34 §i 35 din Legea
alin. (1)
extinderii obligativitatii depunerii declara^iei de avere §i de interese §i
asupra persoanelor ce-§i desfa§oara activitatea in societati in care
statul este actionar minoritar.

Ministere/
Institutii consultate
care vor asigura
sustinerea in Parlament
MJ

Punctul de vedere al
Guvernului
Nu sustine initiativa
legislativa

Plx.543/2015
L558/2015
Bp.217/2015
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