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SECRETARIATUL GENERAL ALGUVERNULUI 

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA Cu PARLAMENTUL 

Nr. 3288/2020 

13. MAI.2020 
Către: DOAMNA IZABELA CHENCIAN, 

SECRETARUL GENERAL AL SENATULUI 

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa din 07.05.2020 

STIMATĂ DOAMNĂ SECRETAR GENERAL, 

Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului cu 
privire la 2 initiative legislative parlamentare aflate Tn dezbaterea Senatului, aprobate Tn 
sedinta Executivului din data de 07.05.2020. 

Totodată, apreciem necesar ca pe parcursul procedurilor de legiferare cu privire 
la aceste initiative legislative să fie invitati la dezbateri reprezentantii 
ministerelor/institutiilor de resort, indicate Tn anexă pentru fiecare initiativă legislativă Tn 
parte, pentru a sustine punctul de vedere al Guvernului. 

Cu deosebită consideratie, 

NINI V @l7NARU 
~

SECRETAR DE STAT 

Rodi
Rectangle

Rodi
Rectangle



: 

~ 
~_ 

o 11 
PRIM MINISTRU 

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE, 

În şedinţa din data de 07.05.2020, Guvernul a aprobat punctele de 

vedere cu privire la 2 iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea 

Senatului, pe care vi le înaintăm alăturat. 

Totodată, precizăm că susţinerea acestora pe parcursul etapelor 

procedurii legislative parlamentare va fi asigurată de reprezentanţii 

ministerelor/instituţiilor menţionate în anexă pentru fiecare iniţiativă 

legislativă. 

Cu stimă, 

SENATUL ROMÂNIEI 
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

DEPARTAMEN t'UL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL 

R.W5'J!Ç Sz'm 
~Ena.? 

Ź/l1â 

Puncte de vedere cu privire la 2 iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Senatului 

22 

ANEXA 

Nr. 
crt 

Titlul initiativei 
legislative/Numere 

parlament 
Principalele reglementări 

Ministere/ 
Instituţii consultate şi 

care vor asigura 
sustinerea in Parlament 

Punctul de vedere at 
Guvernului 

1. Propunere legislativă 

pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 
215/2001 a administratiei 
publice locale 

Plc. 210/2017 
L391/2017 

Propunerea legjslativă are ca object de reglementare modificarea şi completarea Legli 
administrajiei publice locale nr. 215/200, republicată, cu modiftcările şi completările 
ulterioare, astfel încât, în unitătile administrativ-teritoriale în care cetătenii apartinând 
minoritătilor nationale au o pondere de peste 10% (in prezent 20%) din numărul total at 
locuitorilor care şi-au declarat apartenenta etnică sau in care există un număr 
semnificativ de cetăteni apartinând minoritătilor nationale, autoritătile administratiei 
publice locale, institutijle publice aflate in subordinea acestora, organismele prestatoare 
de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judetean, precum şi 
prefecturile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale să aibă obligatia să 
asigure în raporturile cu aceştia folosirea limbii materne, în conformitate cu prevederile 
Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internationale la care România este parte. 

MLPDA Nu susţine initiativa 
legislativă 

(art. 597 aljn. (2) lit. e) 
din OUG nr.57/2019, 

potrivit căruia articolele 
vizate din Legea 

nr.215/2001 au fost 
abrogate) 

2. Propunere legislativă 

pentru implementarea 
subpunctului 1 at 
punctului III din 
Rezolutiunea Adunării 

Nationale de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 
1918 

Plx. 732/2018 
Bp. 122/2019 
L 148/2019 

Initiativa legislativă are ca obiect de reglementare transpunerea in legislatie a 
prevederilor privind popoarele conlocuitoare (minoritătile nationale istorice) din 
Rezolutia de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, preconizându-se că, la intrarea în 
vigoare a legii, "fecare popor conlocuitor se va instrui, administra şi judeca în limba sa 
proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în 
corpurile legiuitoare şi la guvernarea tării in proportie cu numărul indivizilor ce-I 
alcătuiesc". 

MLPDA 

MI 

MFP 

Na sustine initiativa 
legislativă 
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