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Informare cu privire la actualizarea și monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului  
 

 
          Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) este un instrument de planificare a 
procesului de reglementare la nivelul administrației publice centrale, cuprinzând 
proiectele de documente de politici publice și proiectele de acte normative cu impact 
semnificativ asupra economiei, societății, mediului și bugetului general consolidat, pe care 
instituțiile administrației publice centrale cu rol de inițiator își propun să le înainteze, în 
cursul unui an calendaristic, spre aprobare Guvernului.  
          PALG a fost introdus la nivelul administrației publice centrale începând cu anul 2014 
și face obiectul raportărilor periodice pe care Guvernul României le realizează în cadrul 
Programului Național de Reformă, în contextul implementării Recomandărilor Specifice de 
Țară.   
           Procesul de pregătire și elaborare a PALG, precum și monitorizarea și raportarea 
asupra implementării sale sunt coordonate de Secretariatul General al Guvernului. 

Începând cu anul 2019, întregul proces de elaborare și monitorizare are la bază o 

metodologie și un ghid de implementare a PALG, care pot fi accesate la adresa 

https://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/, precum și la adresa 

https://palg.gov.ro, secțiunea Info Utile. Totodată, acesta se bazează pe aplicația 

electronică dedicată PALG în care sunt introduse propunerile de acte normative de către 

instituțiile inițiatoare, sub forma unor fișe ce oferă informații relevante pentru justificarea 

și fundamentarea procesului de reglementare. 

Conform metodologiei și ghidului de implementare a PALG, de regulă la finalul 

fiecărui an calendaristic se fac demersurile în vederea pregătirii și elaborării noului PALG 

pentru anul următor, iar la jumătatea anului are loc actualizarea acestuia pentru al doilea 

semestru, prin introducerea de noi propuneri de proiecte de acte normative de către 

instituțiile centrale cu rol de inițiator. Atât la momentul elaborării, cât și la cel al 

actualizării, PALG se prezintă  spre informare în ședința Guvernului.  

Rapoartele de monitorizare trimestrială/semestrială, precum și de evaluare anuală 

se prezintă de asemenea spre informare în ședința Guvernului. 

Procesul de elaborare a PALG pentru anul curent s-a desfășurat în intervalul 14 

ianuarie – 17 februarie, conform calendarului și etapelor comunicate anterior instituțiilor 

publice centrale. 

PALG 2021, detaliat pe instituții, luni calendaristice și proiecte de acte normative, 

este anexat actualei note de informare.   

Anexat, prezentăm și raportul de evaluare privind gradul de respectare a PALG 

pentru anul 2020, acesta urmând a fi publicat pe pagina de internet a Secretariatului 

General al Guvernului. 

 

 
Tiberiu Horațiu GORUN 

Secretar General al Guvernului 

https://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/
https://palg.gov.ro/
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Planul Anual de Lucru al Guvernului 2021 

 

Nr. 

Crt. 
Numele instituției Denumirea propunerii Tip act 
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Guvernului 
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1 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018  
H.G. Ianuarie da nu 

2 Agenţia Naţională Anti-

Doping 

Proiect de lege pentru modificare și  complertarea a Legii 227/2006 privind prevenirea și combaterea 

dopajului in sport 
Lege Februarie da nu 

3 Ministerul Finanţelor Proiect de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 Lege Februarie da nu 

4 Ministerul Educaţiei Proiect de lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din 

învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 
Lege Februarie da nu 

5 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului 

de înzestrare „Autovehicule tactice blindate de tip uşor- ATBTU” 
H.G. Februarie nu nu 

6 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea unor acte normative 
H.G. Februarie da nu 

7 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 571/2016 pentru 

aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind 

securitatea la incendiu 

H.G. Februarie nu nu 

8 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 898/2011 privind 

stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor 

documente care se eliberează străinilor 

H.G. Februarie da nu 

9 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în 

sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2020 
H.G. Februarie nu nu 

10 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea schemei de minimis pentru legume cultivate în spații protejate 
H.G. Februarie nu nu 

11 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum și pentru 

aprobarea sumei totale necesare schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizată în agricultură 

H.G. Februarie nu nu 
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12 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului 

de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol 

în perioada 2019-2023   

H.G. Februarie nu nu 

13 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Acordului încheiat între EUROCONTROL și  Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor din România referitor la accesul la datele şi informațiile cuprinse în 

instrumentul de sprijin privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-

SF) 

H.G. Februarie da nu 

14 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Proiect de lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri 

Lege Februarie nu nu 

15 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care 

se acordă sprijin cuplat în perioada 2021- 2022 
H.G. Februarie nu nu 

16 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.108/2019 pentru 

aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de 

usturoi”, beneficiarilor,  condițiilor de eligibilitate,  modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii 

anuale totale a  acestuia, precum și modalitățile de verificare și control 

H.G. Februarie nu nu 

17 Ministerul Sănătăţii Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope  
Lege Februarie da nu 

18 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru 

dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele 

de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului 

Lege Februarie da nu 

19 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum și 

pentru modificarea unor acte normative 

Lege Februarie da nu 

20 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind ratificarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 

2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 

Lege Februarie da nu 

21 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  Lege Februarie da nu 

22 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție Lege Februarie da nu 
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23 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 29/2015 privind 

gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naționale, pentru 

obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 

Lege Februarie da nu 

24 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a 

asiguraților 
Lege Februarie nu nu 

25 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția 

instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul financiar 

Lege Februarie da nu 

26 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 

privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 
Lege Februarie da nu 

27 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare 
Lege Februarie da nu 

28 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege privind prorogarea unor termene din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului 

feroviar 
Lege Februarie nu nu 

29 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 

2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, 

Euratom 

Lege Februarie da nu 

30 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind regimul deșeurilor 
Lege Februarie da nu 

31 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 
Lege Februarie da nu 

32 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind depozitarea deșeurilor  
Lege Februarie da nu 

33 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Hotărâre a Guvernului privind implementarea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare 

nereutilizabile 
H.G. Februarie da da 

34 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru transpunerea în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a Directivei (UE)    

2019/1995 și art.2 al Directivei  (UE)  2017/2455  
Lege Februarie da nu 

35 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele 

agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019 

H.G. Februarie da nu 
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36 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea  Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru 

aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional 

Bucureşti-Otopeni 

Lege Februarie da nu 

37 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe 

infrastructura rutieră, republicată, cu modificări și completări ulterioare. 
Lege Februarie da nu 

38 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în 

aplicare  (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a 

Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de 

ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate.   

H.G. Februarie da nu 

39 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor 

minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor 

legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

H.G. Februarie nu nu 

40 Ministerul Energiei Proiect lege pentru modificarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve 

minime de ţiţei şi/sau produse petroliere 
Lege Februarie da nu 

41 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
Lege Februarie nu nu 

42 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Proiect de lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de 

servicii digitale Lege Februarie nu nu 

43 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare pentru suportarea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, a sumei aferente achiziției publice de 

ghiozdane și pachete de materiale școlare pentru preșcolarii și elevii proveniți din medii dezavantajate, 

realizată în anii 2018-2019  

H.G. Martie nu nu 

44 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil din 

sistemul energetic 
Lege Martie da nu 

45 Agenţia Naţională pentru 

Romi 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome pentru perioada 2021—2027 
H.G. Martie da nu 

46 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2021 
Lege Martie da nu 
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47 Ministerul Finanţelor Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 Lege Martie da nu 

48 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Hotărâre a Guvernului privind măsurile necesare pentru organizarea Programului de diplomație publică 

și culturală dedicat aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de relații diplomatice între România și 

Regatul Spaniei 

H.G. Martie nu nu 

49 Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Hotărâre a Guvernului privind înscrierea imobilului „Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf” în 

domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului 
H.G. Martie nu nu 

50 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind constatarea și 

sancționarea contravențiilor silvice 
Lege Martie da nu 

51 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate 

din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar (martie) 

H.G. Martie da nu 

52 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice pentru atribuirea 

anumitor contracte de achiziţie publică de muniţii cu destinaţie militară şi servicii legate de acestea. 
H.G. Martie nu nu 

53 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant 
Lege Martie da nu 

54 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 

privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic  
Lege Martie nu nu 

55 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi 

Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi 

conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă 

H.G. Martie nu nu 

56 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea/ completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea 

infrastructurilor critice naționale, cu modificările și completările ulterioare 
H.G. Martie da nu 

57 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru 

aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului 

naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2018-2022  și pentru aprobarea Planului național de acțiune 2021 – 2022 

H.G. Martie da nu 

58 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii Lege Martie da nu 

59 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului 

şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România 

în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de 

H.G. Martie da nu 
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urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din România în anul 2021. 

60 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din 

cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de 

Expertize Criminalistice 

Lege Martie nu nu 

61 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind statutul personalului de probaţiune Lege Martie da nu 

62 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea 

Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii 

sprijinului financiar, 

H.G. Martie nu nu 

63 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului  nr. 365/2020 privind 

aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de 

porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor 

măsuri de aplicare a acesteia 

H.G. Martie nu nu 

64 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea art.13 din Hotărârea Guvernului nr.551/2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman 

H.G. Martie nu nu 

65 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și 

pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor 

H.G. Martie nu nu 

66 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 Lege Martie nu nu 

67 Ministerul Sănătăţii  Hotărâre a Guvernului pentru modificare şi completare Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind 

aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 
H.G. Martie nu nu 

68 Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului de modificare și reconfirmare a Acordului de 

finanțare din data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României și Fondul European de Investiții 

privind programul JEREMIE în România, semnat la Luxemburg la 18 iunie 2020 și la București la 24 

septembrie 2020 

H.G. Martie da nu 

69 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
H.G. Martie nu nu 
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asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 

70 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale 

spațiilor de cazare, a standardelor de cost și a listelor necesare pentru aplicarea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 

H.G. Martie nu nu 

71 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului pentru prevenirea si minimizarea efectelor consumului de bauturi energizante 

de catre populatie, in special grupurile de varsta vulnerabile 
H.G. Martie nu nu 

72 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional în 

Registrul Electronic Național de Vaccinări  
H.G. Martie nu nu 

73 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului pentru modificarea  și completarea Hotărârii de Guvern nr. 577/2020 privind 

stabilirea măsurilor necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 
H.G. Martie nu nu 

74 Ministerul Finanţelor Proiect de lege  pentru modificarea și completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a 

depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare 
Lege Martie nu nu 

75 Ministerul Finanţelor Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și 

supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind 

distribuția de asigurări 

Lege Martie da nu 

76 Ministerul Finanţelor Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului 

şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului” 

H.G. Martie da nu 

77 Ministerul Finanţelor Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 
H.G. Martie nu nu 

78 Ministerul Finanţelor Proiect de lege  pentru modificarea  și completarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață 

Lege Martie da nu 

79 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, 

urbanismului şi construcțiilor H.G. Martie da da 



8 

Nr. 

Crt. 
Numele instituției Denumirea propunerii Tip act 

Luna estimată pentru 

aprobarea în ședința 

Guvernului 

Proiect 

prioritar 

Studii 

de 

impact 

80 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, 

componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și 

monitorizarea aplicării acordurilor colective 

H.G. Martie nu nu 

81 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, 

precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora H.G. Martie nu nu 

82 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi 

numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022  
H.G. Martie da nu 

83 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și 

confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și 

confesional 

H.G. Martie da nu 

84 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de 

stat şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2021-2022  
H.G. Martie da nu 

85 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor 

de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022  
H.G. Martie da nu 

86 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Proiect de lege a pajiștilor permanente 
Lege Martie da nu 

87 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru transpunerea în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a Directivei (UE) 

2020/262  
Lege Martie da nu 

88 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Proiecte de lege privind organizarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală  
Lege Martie da nu 

89 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Hotărâre a Guvernului pentru sectoare de transport feroviar propuse pentru închidere/conservare 
H.G. Martie nu nu 

90 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr.579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în 

H.G. Martie nu nu 
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cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de 

a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale 

91 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru 

anul 2021, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice 
H.G. Martie nu nu 

92 Ministerul Energiei Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică Lege Martie da nu 

93 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 

de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
Lege Martie da nu 

94 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226 /2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală 

cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat 

H.G. Martie da nu 

95 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-

2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale 

pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 

H.G. Martie nu nu 

96 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei la HG nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților 

publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naţionale şi europene 
H.G. Martie nu nu 

97 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea participării Ministerului Educației la ”Studiul privind 

îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor școlare”, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică 

H.G. Aprilie da nu 

98 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 

85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1208/2003. H.G. Aprilie da nu 

99 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind statutul magistraților din România Lege Aprilie nu nu 

100 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri 
Lege Aprilie nu nu 

101 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii Lege Aprilie nu nu 

102 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de  lege privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip 

în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni, precum şi pentru 

completarea unor acte normative 

Lege Aprilie nu nu 

103 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind organizarea judiciară Lege Aprilie nu nu 

104 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind registrul comerțului Lege Aprilie da nu 
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105 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind căutarea persoanelor dispărute 
Lege Aprilie nu nu 

106 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 - 

2024, a Planului de acţiune pentru perioada 2021 - 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale 

privind imigraţia pentru perioada 2021  - 2024 

H.G. Aprilie nu nu 

107 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare 

aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu 

bătaie mare (HSAM - PATRIOT)" 

Lege Aprilie nu nu 

108 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi 

gradaţilor profesionişti 
Lege Aprilie nu nu 

109 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
Lege Aprilie nu nu 

110 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență 
Lege Aprilie da nu 

111 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege privind Statutul cadrelor militare 
Lege Aprilie da nu 

112 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic  
Lege Aprilie da nu 

113 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea 

Administraţiei Naţionale ’’Apele Române’’ 
Lege Aprilie da nu 

114 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind dezvoltarea Mecanismului Economic de Administrare și Gestionare a 

Resurselor de Apă din România, resurse naturale de interes strategic, cu respectarea principiului 

recuperării integrale a costurilor, respectiv al alocării corespunzătoare a costurilor pentru toți utilizatorii 

resursei de apă, în vederea menținerii infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor la 

parametrii nominali de siguranță și funcționare, raportat la impactul economic cauzat de deteriorarea 

activelor (baraje, diguri, etc), dar și justificat din perspectiva autonomiei financiare a instituției. 

Lege Aprilie da nu 

115 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul 

vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2020 
H.G. Aprilie nu nu 

116 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului privind omologarea traseelor turistice pedestre, ecvestre și de cicloturism 

H.G. Aprilie da nu 
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117 Ministerul Energiei Proiect de lege pentru transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea 

energiei din surse regenerabile 
Lege Aprilie da nu 

118 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind 

interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, 

republicată 

Lege Aprilie nu nu 

119 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 

84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice H.G. Aprilie da nu 

120 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  nr. 998 /2020 privind 

stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de 

acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare 

de stat 

H.G. Aprilie nu nu 

121 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Militare 
Lege Aprilie da nu 

122 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege privind securitatea şi apărarea cibernetică 
Lege Aprilie da nu 

123 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege a apărării 
Lege Aprilie da nu 

124 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege privind Sistemul Naţional de Management Integrat al Crizelor 
Lege Aprilie da nu 

125 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii  

nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare 
Lege Aprilie da nu 

126 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, 

dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine 

pe teritoriul României 

Lege Aprilie da nu 

127 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a 

activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcționarului public 

desemnat consilier de etică, precum şi pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi 

autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi 

normelor privind conduita funcţionarilor publici 

H.G. Aprilie nu nu 
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128 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Proiect de lege privind modificarea alineatului (5) al articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 

publice 

Lege Aprilie nu nu 

129 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Lege Aprilie da nu 

130 Ministerul Finanţelor Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului 

Național de prevenire și Combaterea Spălării Banilor 
H.G. Aprilie da nu 

131 Ministerul Finanţelor Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare 

Lege Aprilie da nu 

132 Ministerul Finanţelor Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.603/2011 pentru aprobarea Normelor 

privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului 

de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale 

H.G. Aprilie da nu 

133 Ministerul Finanţelor Programul de Convergență H.G. Aprilie da nu 

134 Ministerul Finanţelor Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de    aplicare a Codului 

vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  707/2006 
H.G. Aprilie da nu 

135 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor 

financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative 
Lege Aprilie da nu 

136 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea bugetului pentru implementarea  Programului pentru școli al 

României pentru anul școlar 2021-2022 
H.G. Aprilie nu nu 

137 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr. 26/2011 privind înființarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările și completările ulterioare 
Lege Aprilie nu nu 

138 Ministerul Energiei Proiect de lege pentru aprobarea Strategiei energetice a României 2021-2030, cu perspectiva anului 

2050 
Lege Aprilie da nu 

139 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 
H.G. Aprilie nu nu 

140 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor 

de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi 

securitate naţională” 

H.G. Mai nu nu 
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141 Departamentul pentru 

Relatia cu Parlamentul 

Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe  
Lege Mai nu nu 

142 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind unele măsuri pentru limitarea tăierilor ilegale  
Lege Mai da nu 

143 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiectul de lege privind Carta Albă a Apărării - 2021 
Lege Mai da nu 

144 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Implementarea Pactului Civil în 

domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene (PSAC) 
H.G. Mai nu nu 

145 Ministerul Finanţelor Proiect de lege de modificare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege Mai da nu 

146 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de 

construcţii   

H.G. Mai nu nu 

147 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
Lege Mai nu nu 

148 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.52/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 

H.G. Mai nu nu 

149 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind 

eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism H.G. Mai da nu 

150 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și 

de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 

2021-2027 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind promovarea 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea si combaterea violenței domestice 

pentru perioada 2021–2027 

H.G. Mai nu nu 

151 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional 

pentru promovarea incluziunii sociale în România 
H.G. Iunie nu nu 

152 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor de incluziune socială 
H.G. Iunie nu nu 

153 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea 

sărăciei pentru perioada 2021-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027 
H.G. Iunie nu nu 
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154 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului privind desfășurarea activității de agrement ecvestru. 

H.G. Iunie nu nu 

155 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea 

calităţii în formarea profesională a adulților 
H.G. Iunie nu nu 

156 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Montevideo, la 13 

septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală 

a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 

H.G. Iunie nu nu 

157 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 337/2017 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii 

transnaționale pe teritoriul României 

H.G. Iunie nu nu 

158 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului de modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale 

H.G. Iunie nu nu 

159 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind 

stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic 
H.G. Iunie nu nu 

160 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea şi combaterea violenței 

sexuale “SINERGIE” 2020-2030 
H.G. Iunie nu nu 

161 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea aprobarea Programului național pentru protecția victimelor 

violenței domestice și a metodologiei privind organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de 

locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice 

H.G. Iunie nu nu 

162 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de minimis pentru investiţii necesare dezvoltării 

durabile a zonei montane din România  
H.G. Iunie nu nu 

163 Ministerul Energiei Hotărâre a Guvernului privind înființarea Fondului specializat pentru investiţii în eficienţă energetică  H.G. Iunie da da 

164 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnic Interministerial pentru 

Descentralizare și a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor H.G. Iunie nu nu 

165 Ministerul Educaţiei Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 642/2020 privind 

denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență 

înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

H.G. Iunie da nu 
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166 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice 
Lege Iunie nu nu 

167 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2020 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 

2020 

Lege Iunie nu nu 

168 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului 

anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului 

general anual al datoriei publice aferente anului 2020 

Lege Iunie nu nu 

169 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea activităţii de transport cu metroul 
Lege Iunie nu nu 

170 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 
Lege Iunie nu nu 

171 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege privind desfășurarea activităților casnice 
Lege Iunie nu nu 

172 Secretariatul General al 

Guvernului 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, 

evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale  
H.G. Iunie da nu 

173 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului  pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate  H.G. Iunie nu nu 

174 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului pentru modificarea  și completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 

1425/2006  

H.G. Iunie nu nu 

175 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 

H.G. Iunie nu nu 

176 Ministerul Sănătăţii  Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetului de servicii medicale pentru asigurările voluntare 

de sănătate, a serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, precum şi a modalității şi 

condiţiilor acordării acestora 

H.G. Iunie nu nu 

177 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea aeroporturilor principale și aeroporturilor urbane pentru care 

se realizează hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune precum și de modificare și completare a 

anexei nr. 1 a Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestioanrea zgomotului ambiant  

H.G. Iunie da nu 

178 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Hotărâre a Guvernului privind implementarea mecanismului de comercializare a surplusului alocărilor 

anuale de emisii atribuite României  
H.G. Iunie da nu 
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179 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pe termen mediu și lung privind 

gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive H.G. Iunie nu nu 

180 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din 

instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
H.G. Iunie nu nu 

181 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Hotârâre a Guvernului privind declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România 
H.G. Iunie nu nu 

182 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară 

internațională în materie civilă şi comercială 
Lege Iunie nu nu 

183 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele 

administrative  
H.G. Iunie da nu 

184 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de 

stat a României și de facilitare a trecerii de către lucrătorii frontalieri 
Lege Iunie nu nu 

185 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a 

clasificărilor și nomenclatoarelor utile recensământului 
H.G. Iunie da nu 

186 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional la Convenția Europeană privind 

Extrădarea, deschis spre semnare și semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 
Lege Iunie nu nu 

187 Ministerul Justiţiei Proiect de lege privind cooperarea judiciară cu Curtea Penală Internațională (CPI) Lege Iunie nu nu 

188 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea 

persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 

septembrie 2019 

Lege Iunie nu nu 

189 Ministerul Justiţiei Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei în materia recuperării creanțelor provenite din 

infracțiuni și a planului de acțiune aferent 
H.G. Iunie da nu 

190 Ministerul Justiţiei Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările şi completările ulterioare 
H.G. Iunie da da 

191 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru 

consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării 

de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de  Justiție Penală 

(Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului 

Lege Iunie nu nu 
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192 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 1110/2010 privind 

componența, atribuțiile si modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția 

infrastructurilor critice 

H.G. Iunie nu nu 

193 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

șomaj și stimularea forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 
Lege Iunie nu nu 

194 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare 
Lege Iunie nu nu 

195 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului nr. 558 din 4 august 2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea 

investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de 

investiții în turism 

H.G. Iulie nu nu 

196 Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 
H.G. Iulie nu nu 

197 Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor 

Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 259/2006 

H.G. Iulie nu nu 

198 Institutului Naţional de 

Statistică 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi 

pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în 

calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE.  

Lege Iulie da nu 

199 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind Programul Statistic National Anual 2021 
H.G. Iulie da nu 

200 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Proiect de lege  privind o mai bună asigurare a respectării normelor legale în materie de protecție a 

consumatorilor și modernizarea acestor norme Lege Iulie nu nu 

201 Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor 

Nucleare 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind tarifele pentru autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare H.G. Iulie nu nu 

202 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor 

bugetare și pentru modificarea unor acte normative 
Lege Iulie nu nu 

203 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările și completările ulterioare 
Lege Iulie nu nu 
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204 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2022 
Lege Iulie da nu 

205 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. 
Lege Iulie da nu 

206 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind întocmirea, actualizarea și administrarea Sistemului electronic național 

de evidenţă a ocupării în sectorul public, precum şi detalierea operaţiunilor necesare completării bazei 

de date 

H.G. Iulie nu nu 

207 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 
Lege Iulie nu nu 

208 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 –Codul muncii 
Lege August nu nu 

209 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice care vor detalia procedura de predare 

a materialului rulant achiziționat de ARF către OTF 
H.G. August nu nu 

210 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru transpunerea în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a Directivei (UE) 

2020/1151 
Lege August da nu 

211 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru 

compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari 
H.G. August nu nu 

212 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind 

trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării şi pentru 

abrogarea alin. (2^1) al art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în 

perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la 

Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE 

H.G. Septembrie nu nu 

213 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de 

membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2021 
H.G. Septembrie nu nu 

214 Ministerul Sănătăţii Hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
H.G. Septembrie nu nu 

215 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de 

Stat a României 2021-2027 
H.G. Septembrie nu nu 

216 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind unele măsuri pentru utilizarea arhivării electronice la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice 
Lege Septembrie nu nu 
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217 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe 

suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii 

pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și al plăţii pentru tinerii fermieri   

H.G. Septembrie nu nu 

218 Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor 

Nucleare 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului de Implementare între Comisia Națională pentru 

Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statelor Unite 

ale Americii (USNRC) privind participarea la aplicarea codurilor și programelor de întreținere din 

domeniul termo-hidraulic. 

H.G. Septembrie nu nu 

219 Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi teritoriului pentru apărare, republicată Lege Septembrie nu nu 

220 Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege Septembrie nu nu 

221 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2226 privind Sistemul 

de intrare/ieşire  şi a Regulamentului (UE) 2018/1240 privind Sistemul european de informaţii şi de 

autorizare privind călătoriile, precum şi de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române cu 

modificările şi completările ulterioare 

Lege Septembrie nu nu 

222 Ministerul Justiţiei Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2021 – 2025 H.G. Septembrie da nu 

223 Ministerul Apărării 

Naţionale 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Lege Septembrie da nu 

224 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Lege Septembrie da nu 

225 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor 
Lege Septembrie nu nu 

226 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României Lege Septembrie da nu 

227 Ministerul Finanţelor Hotărâre a Guvernului privind dotarea, deţinerea şi utilizarea armamentului şi operaţiunile cu arme şi 

muniţii in cadrul structurii vamale 
H.G. Septembrie da nu 

228 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, Canada, la 4 aprilie 2014, pentru 

amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte  săvârşite la bordul aeronavelor, 

încheiată la Tokio la 14 septembrie 1963, semnat de către România la 13 decembrie 2019. 

Lege Septembrie nu nu 
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229 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului de transport pe căile ferate din România, modificată și completată conform Legii nr. 

110/2006 

Lege Septembrie nu nu 

230 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal  
Lege Septembrie nu nu 

231 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 105 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196 / 2005 privind fondul pentru mediu.  
Lege Septembrie nu nu 

232 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Proiect de lege pentru completarea articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 119 / 2001 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul ’’Sidex’’–S.A. Galaţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 122 din 2005 

Lege Septembrie nu nu 

233 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.696 din 29 

noiembrie 2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităților de infrastructura 

feroviara. 

H.G. Septembrie nu nu 

234 Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii 

 Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 581 din 10 

septembrie 1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin 

reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 

H.G. Septembrie nu nu 

235 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură 

administrativă H.G. Septembrie da nu 

236 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 522/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 

privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare 

H.G. Septembrie nu nu 

237 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.50/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat 

H.G. Septembrie nu nu 

238 Ministerul Energiei Proiect de lege a energiei electrice Lege Septembrie da nu 

239 Ministerul Finanţelor Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2004 

privind Statutul personalului vamal aprobata prin Legea   Nr. 243 din  9 iunie 2004  
Lege Octombrie da nu 

240 Ministerul Apărării 

Naţionale 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii 122/1996 privind regimul juridic al caselor de 

ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată 
Lege Octombrie nu nu 
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241 Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de 

protecție 
Lege Octombrie da nu 

242 Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor 

Nucleare 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Înțelegerii între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind schimbul de 

informaţii şi cooperarea în domeniul aspectelor de reglementare în domeniul nuclear 

H.G. Octombrie nu nu 

243 Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor 

Nucleare 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 

Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Securitate Nucleară a Republicii Franceze (ASN) 

privind schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul aspectelor de reglementare în domeniul 

nuclear 

H.G. Octombrie nu nu 

244 Ministerul Sănătăţii Proiect de  lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege Octombrie nu nu 

245 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic 

H.G. Octombrie da nu 

246 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a Regulamentului nr. 787 din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi 

etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea 

altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului 

etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

110/2008 

H.G. Octombrie nu nu 

247 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială 
Lege Octombrie nu nu 

248 Departamentul pentru 

Relatia cu Parlamentul 

Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe  
Lege Noiembrie nu nu 

249 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Proiect de lege privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare 
Lege Noiembrie nu nu 

250 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog 2021 – 2025 și planul său de 

acţiune  
H.G. Noiembrie nu nu 

251 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția infrastructurilor critice 
H.G. Noiembrie nu nu 

252 Ministerul Finanţelor Proiect de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 Lege Noiembrie da nu 

253 Ministerul Finanţelor Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2022 Lege Noiembrie da nu 
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254 
Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii  Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime 

de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la 

locul de muncă 

H.G. Noiembrie nu nu 

255 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1007/2006 privind cerinţele minime 

de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor 
H.G. Noiembrie nu nu 

256 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de 

muncă în anul 2022 
H.G. Noiembrie nu nu 

257 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
Lege Noiembrie nu nu 

258 Secretariatul General al 

Guvernului 

Hotărâre a Guvernului pentru  aprobarea Metodologiei privind transparența decizională în administrația 

publică 
H.G. Decembrie da nu 

259 
Secretariatul General al 

Guvernului 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

123/2002 

H.G. Decembrie da nu 

260 Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

Hotărâre a Guvernului  privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul tineretului 
H.G. Decembrie da nu 

261 

Ministerul Educaţiei 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate 

din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar (decembrie) 

H.G. Decembrie da nu 

262 

Ministerul Educaţiei 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per 

elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și 

confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și 

confesional  

H.G. Decembrie da nu 

263 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2021-

2027. 
H.G. Decembrie da nu 

264 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind Programul Statistic National Anual 2022 
H.G. Decembrie nu nu 
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265 Institutului Naţional de 

Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2021-2024 
H.G. Decembrie nu nu 

266 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiune al Strategiei pentru dezvoltarea turismului 

balnear. H.G. Decembrie da da 

267 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiune al Strategiei naționale de dezvoltare a 

ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019–2029  H.G. Decembrie da da 

268 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare 

gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice H.G. Decembrie nu nu 

269 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Proiect de lege privind participarea României la misiunile civile internaționale 
Lege Decembrie nu nu 

270 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 62/ 2019 privind activitatea consulară 
Lege Decembrie nu nu 

271 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a 

cetățenilor români în străinătate 
Lege Decembrie nu nu 

272 Ministerul Afacerilor 

Externe 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la 

actele de stare civilă 
Lege Decembrie nu  nu 

273 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii privind cazierul judiciar nr. 290/2004 
Lege Decembrie nu nu 

274 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a  Guvernului pentru aprobarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Departamentului 

pentru Situații de Urgență pentru perioada 2021 - 2025 
H.G. Decembrie nu da 

275 Ministerul Afacerilor 

Interne 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2021-2025 
H.G. Decembrie nu nu 

276 
Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiect de lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și 

participarea României la Sistemul de Informații Schengen, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Lege Decembrie nu nu 

277 Ministerul Justiţiei Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești  Lege Decembrie nu da 

278 
Ministerul Justiţiei 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind 

organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 
Lege Decembrie nu da 
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279 Ministerul Justiţiei Hotărâre a Guvernului de aprobare a Strategiei de dezvoltare a sistemului de probaţiune  H.G. Decembrie da nu 

280 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Proiect de lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a IV-a: 

Rețeaua de localități Lege Decembrie nu nu 

281 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad 

profesional, precum și într-o funcție publică de conducere vacantă H.G. Decembrie da nu 

282 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind conţinutul şi modalitatea de gestionare a dosarului profesional 

H.G. Decembrie da nu 

283 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind conţinutul, competența şi procedura de elaborare şi avizare a cadrelor 

de competenţă   H.G. Decembrie da nu 

284 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot 

al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante H.G. Decembrie nu nu 

285 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Proiect de lege privind aprobarea Codului finanțelor publice locale 

Lege Decembrie nu nu 

286 Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administraţiei 

Proiect de lege privind aprobarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor 

Lege Decembrie da da 

287 
Ministerul Finanţelor 

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului pentru modificarea Acordului privind transferul şi 

mutualizarea contribuţiilor la Fondul Unic de Rezoluţie (IGA) semnat la Bruxelles, la 21 mai 2014 
Lege Decembrie nu nu 

288 Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul 

zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2021 
H.G. Decembrie nu nu 

289 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului de modificare a   HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare 

a nevoilor persoanelor vârstnice. 
H.G. Decembrie nu nu 

290 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 
H.G. Decembrie nu nu 



25 

Nr. 

Crt. 
Numele instituției Denumirea propunerii Tip act 

Luna estimată pentru 

aprobarea în ședința 

Guvernului 

Proiect 

prioritar 

Studii 

de 

impact 

291 
Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă 

H.G. Decembrie nu nu 

292 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului Național finanțat din fonduri europene ”Măsuri 

active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice” 
H.G. Decembrie nu nu 

293 
Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modelul formularului de cerere de asistenţă socială pentru 

persoanele vârstnice, al declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, al 

documentelor doveditoare, precum şi al angajamentului de plată 

H.G. Decembrie nu nu 

294 
Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal 

H.G. Decembrie nu nu 

295 Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Proiect de lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice 
Lege Decembrie nu nu 
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 Planificarea proiectelor de acte normative pe instituție și tipul de act normativ 

 

Instituții H.G. Lege Total 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale  2 2 

Agenţia Naţională Anti-Doping  1 1 

Agenţia Naţională pentru Romi 1  1 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare 4  4 

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul  2 2 

Institutului Naţional de Statistică 7 1 8 

Ministerul Afacerilor Externe 2 6 8 

Ministerul Afacerilor Interne 13 8 21 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 19 2 21 

Ministerul Apărării Naţionale 7 15 22 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei 13 6 19 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 10 3 13 

Ministerul Educaţiei 10 1 11 

Ministerul Energiei 1 5 6 

Ministerul Finanţelor 7 25 32 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 1  1 

Ministerul Justiţiei 4 21 25 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 6 13 19 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 29 14 43 

Ministerul Sănătăţii 12 2 14 

Ministerul Tineretului şi Sportului 4  4 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 4 11 15 

Secretariatul General al Guvernului 3  3 

Total 157 138 295 



 
 Anexa – PALG 2021 

 

 

  Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL 

Luna estimată 
pentru aprobare în 
ședința Guvernului 

1 41 54 43 11 44 13 4 27 9 10 38 295 

 

0 10 20 30 40 50 60

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

1

41

54

43

11

44

13

4

27

9

10

38

Repartiția pe luni a proiectelor de acte normative propuse 



 
 Anexa – PALG 2021 

Repartiția pe instituții a proiectelor de acte normative și luna propusă pentru aprobare Instituție 

 

Instituții Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie  Total 

Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale 

                2       2 

Agenţia Naţională Anti-Doping   1                     1 

Agenţia Naţională pentru Romi     1                   1 

Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare 

            1   1 2     4 

Departamentul pentru Relatia cu 
Parlamentul 

        1           1   2 

Institutului Naţional de Statistică     1     2 2         3 8 

Ministerul Afacerilor Externe     1 1 1           1 4 8 

Ministerul Afacerilor Interne   2 4 4   2     3   2 4 21 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 1 7 7 2   1     1 1   1 21 

Ministerul Apărării Naţionale   2 1 11 2 1     4 1     22 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administraţiei 

  1 3 3 1 1 1   1 1   7 19 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului 
și Turismului 

  2   3 1 2 2         3 13 

Ministerul Educaţiei   1 6 1   1           2 11 

Ministerul Energiei   1 1 2   1     1       6 

Ministerul Finanţelor   7 8 6 1 2 1 1 2 1 2 1 32 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene 

    1                   1 

Ministerul Justiţiei   5 4 5   7     1     3 25 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   6 3 3 1 4 1     1     19 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale   2 4 1 3 14 3 1 3 1 4 7 43 

Ministerul Sănătăţii   1 6     4   1 1 1     14 

Ministerul Tineretului şi Sportului     1       2         1 4 

Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii 

  3 2 1   1   1 7       15 

Secretariatul General al Guvernului           1           2 3 

Total 1 41 54 43 11 44 13 4 27 9 10 38 295 
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Repartiția pe instituții a proiectelor de acte normative prioritare  

 

 Proiect prioritar  

  da nu Total 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale   2 2 

Agenţia Naţională Anti-Doping 1   1 

Agenţia Naţională pentru Romi 1   1 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare   4 4 

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul   2 2 

Institutului Naţional de Statistică 6 2 8 

Ministerul Afacerilor Externe   8 8 

Ministerul Afacerilor Interne 3 18 21 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 5 16 21 

Ministerul Apărării Naţionale 11 11 22 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei 9 10 19 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 6 7 13 

Ministerul Educaţiei 10 1 11 

Ministerul Energiei 6   6 

Ministerul Finanţelor 26 6 32 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 1   1 

Ministerul Justiţiei 13 12 25 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 16 3 19 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 1 42 43 

Ministerul Sănătăţii 1 13 14 

Ministerul Tineretului şi Sportului 1 3 4 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 3 12 15 

Secretariatul General al Guvernului 3   3 

Total 123 172 295 
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Repartiția pe instituții a proiectelor de acte normative care necesită studii de impact 

  

Instituții 

Studii de impact 
Total 

da nu 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale   2 2 

Agenţia Naţională Anti-Doping   1 1 

Agenţia Naţională pentru Romi   1 1 

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare   4 4 

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul   2 2 

Institutului Naţional de Statistică   8 8 

Ministerul Afacerilor Externe   8 8 

Ministerul Afacerilor Interne 1 20 21 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale   21 21 

Ministerul Apărării Naţionale   22 22 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei 2 17 19 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 2 11 13 

Ministerul Educaţiei   11 11 

Ministerul Energiei 1 5 6 

Ministerul Finanţelor   32 32 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene   1 1 

Ministerul Justiţiei 3 22 25 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 1 18 19 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale   43 43 

Ministerul Sănătăţii   14 14 

Ministerul Tineretului şi Sportului   4 4 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii   15 15 

Secretariatul General al Guvernului   3 3 

Total 10 285 295 
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Raport de evaluare referitor la Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2020 

 
 
 
         Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) este un instrument de planificare a 
procesului de reglementare la nivelul administrației publice centrale, cuprinzând proiectele 
de documente de politici publice și proiectele de acte normative cu impact semnificativ 
asupra economiei, societății, mediului și bugetului general consolidat, pe care instituțiile 
administrației publice centrale cu rol de inițiator își propun să le înainteze, în cursul unui an 
calendaristic, spre aprobare Guvernului. 
         Procesul de pregătire și elaborare a PALG, precum și monitorizarea și raportarea asupra 
implementării sale sunt coordonate de Secretariatul General al Guvernului. 
         Începând cu anul 2019, întregul proces are la bază o metodologie și un ghid de 
implementare a PALG, care pot fi accesate în vederea consultării de către persoanele 
interesate la adresa https://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/, 
precum și la adresa https://palg.gov.ro, secțiunea Info Utile. 
         Conform metodologiei și ghidului de implementare a PALG, la începutul fiecărui an 
calendaristic se elaborează de către Secretariatul General al Guvernului un raport de evaluare 
privind implementarea PALG aferent anului precedent, care se prezintă în ședința Guvernului 
spre informare și se afișează ulterior pe pagina de internet a Secretariatului General al 
Guvernului. 
          Metodologia prevede indicatorii care stau la baza raportului de evaluare anuală, după 
cum urmează: 

1. Rata de aprobare a proiectelor din PALG; 
2. Rata de aprobare la termen a proiectelor din PALG; 
3. Rata de aprobare cu întârziere a proiectelor din PALG; 
4. Rata de retragere de către inițiator a proiectelor din PALG în timpul ședinței 

Guvernului; 
5. Rata de nepromovare a proiectelor din PALG; 
6. Rata de aprobare a proiectelor necuprinse în PALG; 
7. Rata de aprobare a proiectelor prioritare din PALG; 
8. Rata de aprobare a proiectelor care au studii de impact. 

 
PALG 2020 a cuprins 302 de propuneri de acte normative, dintre care doar 105 proiecte 

(34%) au fost supuse aprobării Guvernului până la finalul anului.   
Anexele alăturate cuprind informațiile și indicatorii detaliați pe instituții, oferind o 

imagine completă a gradului de implementare a PALG la nivelul administrației publice 
centrale în anul 2020.  

În urma evaluării și în vederea îmbunătățirii datelor prezentate, se recomandă ca 
instituțiile cu rol de inițiator să acorde atenție metodologiei care să la baza întregului proces, 
să aibă în vedere o programare cât mai realistă a proiectelor, ținând cont de resursele 
instituționale existente, de planul strategic instituțional, de programarea bugetară și de 
prioritățile instituțiilor, cu accent pe Programul de guvernare. Totodată, se recomandăm 
acordarea unei atenții sporite asupra necesității fundamentării anumitor proiecte prioritare 
pe baza analizelor/studiilor de impact. 

https://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/
https://palg.gov.ro/
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 Monitorizare propuneri legislative – PALG 2020  

 

Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Administrația Națională a 
Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale 
 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în 
interes public, republicată 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și teritoriului 
pentru apărare, republicată 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

NU 

Agenția Națională pentru 
Romi 

Hotărâre a Guvernului privind Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-
2027 

NU 

Autoritatea Națională 
Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranța 
Alimentelor 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea H.G. nr. 1189/2009 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Centrului 
Național de Combatere a Bolilor și ale structurilor din componența acestuia  

NU 

Proiect de lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
2122/2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 2017/625 în ceea ce privește anumite categorii de animale și de 
mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controale specifice privind 
bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoanele fizice, care nu sunt destinate 
introducerii pe piață 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanței 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor 

DA 

Hotărâre a Guvernului de modificare și completare a prevederilor H.G. nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitare 
veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, 
suinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței 
alimentelor 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea ANSVSA și 
a unităților din subordinea acesteia 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea H.G. nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce 
se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile 
ale animalelor 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea condițiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind etichetarea 
produselor alimentare  

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea H.G. nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, 
prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative  

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului privind noul pachet legislativ național pentru domeniul igienei alimentelor de origine animală și 
nonanimală pentru implementarea prevederilor legislative comunitare pentru domeniul igienei alimentelor  

NU 

Hotărâre a Guvernului privind organizarea si funcționarea laboratoarelor sanitar veterinare din subordinea ANSVSA pentru 
creșterea eficacității si a eficientei sistemelor de control oficial prin analize de laborator in domeniul sanitar veterinar  

NU 

Departamentul pentru 
Relatia cu Parlamentul 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe DA 

Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe NU 

Departamentul pentru 
Romanii de Pretutindeni 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru acordarea de către Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni de burse de studiu elevilor etnici români înscrişi în clasa I, a II-a și a III-a în anul şcolar 2019-2020, care 
studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina. 

DA 

Institutul Național de 
Statistică 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Recensământului General Agricol din România  NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului recensământului populației şi locuințelor din anul 2021  NU 

Hotărâre a Guvernului privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a 
Recensământului și, respectiv, a Unităților Județene de Implementare a Recensământului  

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcționarea Institutului 
Național de Statistică 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind Programul Statistic National Anual 2020. DA 

Hotărâre a Guvernului privind Programul Statistic National Anual 2021 NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea formei și conținutului instrumentarului recensământului, a clasificărilor și 
nomenclatoarelor utile recensământului 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind specificațiile tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative NU 

Ministerul Afacerilor 
Externe 
 
 
 
 
 
 

Proiect de Lege privind amendarea OUG nr. 158/1999 privind controlul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu 
produse militare 

DA 

Proiect de Lege privind completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte  

DA 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.194/2002 privind regimul străinilor în 
România 

NU 

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 

NU 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în 
străinătate 

NU 

Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965), adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la 
Convenție, la New York la 15 ianuarie 1992. 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea participării României la Centrul de excelență de la Berlin dedicat gestionării crizelor 
civile 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru adoptarea Planului Național de Implementare a Pactului Civil al UE DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea  internațională pentru 
dezvoltare și asistența umanitară pentru perioada 2020-2023  

DA 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre  a Guvernului privind plata contribuției României la bugetul Secretariatului Permanent al Comunității Democrațiilor 
pentru anul 2020 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind plata contribuției financiare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a 
Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind formatul,  documentele necesare în vederea emiterii și procedurile de eliberare și de 
retragere a cărților de identitate speciale emise membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor 
organizațiilor internaționale acreditate în România 

DA 

Ministerul Afacerilor 
Interne 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor DA 

Proiect de lege privind căutarea persoanelor dispărute NU 

Proiect de lege privind modificarea și completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice  

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc NU 

Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, precum 
şi pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice 

DA 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență şi 
al apărării împotriva incendiilor 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020 - 2023, a Planului de 
acțiune pentru perioada 2020 - 2021 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020  - 
2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de 
coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 35/2019 privind desemnarea autorităților publice 
responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale şi europene 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea/ completarea H.G. nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice 
naționale, cu modificările și completările ulterioare 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 
construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și 
brevetarea scafandrilor 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind 
integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de şedere în România, precum şi a 
cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a Cetățenilor Confederației Elvețiene 

DA 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la 
persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru 
completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Departamentului pentru Situații de 
Urgență pentru perioada 2020 - 2025 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de 
organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice pentru identificarea obiectivelor strategice de interes 
național, aflate în stadiul de proiectare 

NU 

Proiect de lege privind completarea și modificarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă NU 

Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Centrului național de coordonare și conducere a intervenției și a 
centrelor județene, respectiv al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale antidrog 2021-2028 și a Planului național de acțiune pentru 
perioada 2021-2024 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2021-2028  

NU 

Proiect de lege pentru stabilirea şi organizarea mecanismului de control al calității în România și pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și 
monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 
septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen 

NU 

Proiect de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SIS) și 
participarea României la Sistemul de Informații Schengen 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei 
naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru 
implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și pentru aprobarea Planului 
național de acțiune 2021 – 2022  

NU 

Proiect de lege privind măsurile de aplicare a Acordului privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în materie de reglementare a dreptului de ședere 
pe teritoriul României 

DA 

Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și 
zootehnic, pentru anul 2019 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind  completarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum și pentru aprobarea sumei totale necesare schemei 
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru 
stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea schemei  "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a 
produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2020 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind  completarea HG nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susținere a producției de usturoi”, beneficiarilor,  condițiilor de eligibilitate,  modului de acordare a ajutorului 
de minimis, a valorii anuale totale a  acestuia, precum și modalitățile de verificare și control 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății 
redistributive şi a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practici agricole benefice pentru 
climă şi mediu și al plății pentru tinerii fermieri   

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și 
pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2020 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat în sectorul creşterii animalelor  

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a 
crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a 
crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc" 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020 - 2022, a normelor de aplicare, 
precum şi a valorii sprijinului financiar 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil 
preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

DA 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
nr. 787 din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor 
băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 110/2008 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanțare, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor 
eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum şi a modalității de verificare şi control pentru schema de finanțare în 
cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanțare, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor 
eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum şi a modalității de verificare şi control pentru schema de finanțare în 
cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a 
ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană  

NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanțare, a condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor 
eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum şi a modalității de verificare şi control pentru schema de finanțare în 
cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii şi răspândirii organismelor 
de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea bugetului aferent Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2020-
2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol" 

DA 

Ministerul Apărării 
Naționale 

Proiect de lege privind Carta albă a apărării DA 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare NU 

Proiect de lege privind securitatea şi apărarea cibernetică NU 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari DA 

Proiect de lege privind organizarea şi funcționarea poliției militare NU 

Proiect de lege privind statutul cadrelor militare, gradaților şi soldaților NU 

Proiect de lege privind regimul porturilor militare maritime şi fluviale NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanțelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare 
"Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă" 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine 
publică şi securitate națională 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de 
autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum şi a condițiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se 
pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în 
perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcționarea reprezentării României la Cartierul general al 
NATO şi la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE şi stabilirea unor măsuri organizatorice 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut cuvenită/cuvenit 
personalului militar, respectiv polițistului şi funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune 
permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării şi pentru abrogarea alin. (2^1) al art. 23 din Hotărârea 
Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi 
funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa 
– SHAPE 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului 
şi condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 
personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum şi a condițiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupațională de funcții bugetare ”Apărare, ordine publică şi securitate națională” 

NU 

Proiect de lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din 
Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019 

DA 

Proiect de lege pentru realizarea „Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare 
„Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” (SIML) 

NU 

Proiect de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României şi Organizația Națiunilor Unite 
privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New 
York, la 30 martie 2020. 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii 
specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă” 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1626/2004 privind indemnizațiile în valută care se acordă 
personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale ambarcat pe navele militare românești sau străine 

NU 

Ministerul Culturii Lege privind cinematografia și industria filmului NU 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului NU 

Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de 
Afaceri 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale - 
transpunerea Directivei (UE) 2019/692 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime 
de țiței şi/sau produse petroliere 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale - 
transpunerea Directivei (UE) 2019/944 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranță a 
deşeurilor radioactive şi dezafectării instalațiilor nucleare şi radiologice 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a 
combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive 

NU 

Hotârâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei miniere 2017-2035 NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 515/2019 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt 
stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) 764/2008 

DA 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2020-2030, cu perspectiva anului 
2050; 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea normelor de aplicare în ceea ce privește funcționarea mecanismelor de finanțare 
care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice, la nivel 
național. 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea normelor de aplicare în ceea ce privește funcționarea unui Fond specializat pentru 
investiții în eficiență energetică, la nivel național  

NU 

Hotărâre a Guvernului privind Strategia guvernamentală pentru mediul de afaceri și IMM-uri în perioada 2021-2027 NU 

Ministerul Educației și 
Cercetării 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea participării Ministerului Educației și Cercetării la ”Studiul privind îmbunătățirea 
eficienței utilizării resurselor școlare”,  dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2020 -2023 NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru 
învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020 – 2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare, 
a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de 
studenți ce pot fi şcolarizați în anul universitar 2020-2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar 
de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

DA 

Proiect de lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii DA 

Hotărâre a Guvernului privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei 
Europene cu profesiile reglementate - RegProf 

DA 

Hotărâre a Guvernului  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Proiectului Ordonanței de 
Urgență pentru aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 100 
de unități de învățământ preuniversitar de stat 

DA 

Hotărâre a Guvernului  de modificare și completare a HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară  

NU 

Hotărâre a Guvernului  pentru aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării 
programelor de studii 

NU 

Hotărâre a Guvernului  privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de 
acreditare pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar  

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu 
modificările ulterioare 

NU 

Hotărâre a Guvernului  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei 
de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație 

NU 

Hotărâre a Guvernului  privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație DA 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar 

NU 

Hotărâre a Guvernului  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume 
defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din 
învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și 
liceal acreditat, particular și confesional 

NU 

Hotărâre a Guvernului  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/preşcolar 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate 
din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul 
general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, 
particular și confesional 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea 
națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2020 și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor  de performanță, de merit, de studiu și de ajutor 
social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2020-2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 
specializărilor / programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 
2020-2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificare a Hotărârii de Guvern nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii 
universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea criteriilor de evaluare și selectare a instalațiilor şi obiectivelor speciale de interes 
național precum și a normelor metodologice privind susținerea financiară a acestora 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru acordarea finanțării instituționale de bază NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea organizării și desfășurării  cursului de Limbă, cultură şi civilizație românească în 
unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene și din afara Uniunii Europene 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de 
cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 

DA 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Proiectului Ordonanței de 
Urgență privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat în anul 2021 

NU 

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de modificare a Acordului încheiat între România și Agenția Spațială Europeană 
(ESA) cu privire la aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Agenții Spațiale Europene și a termenilor și 
condițiilor aferente semnat la București la 20 ianuarie 2011, semnat la Paris la 14 mai 2019 și pentru modificarea și 
completarea Legii nr.262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind 
aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene şi termenii şi condițiile aferente, semnat la 
Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, 
semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea 
Agenției Spațiale Europene şi Agenția Spațială Europeană privind protecția şi schimbul de informații clasificate, semnat la 
Paris la 19 august 2002 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind plata parțială a contribuției financiare restante a României la programele opționale ale 
Agenției Spațiale Europene (ESA) 

DA 

Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea 
şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 
octombrie 2010 

NU 

Ministerul Finanțelor 
Publice 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene NU 

 Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se 
înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare 

NU 

Programul de Convergență  DA 

Proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru 
situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

DA 

Proiect de lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională  DA 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a 
unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi 
standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE precum şi a Regulamentelor (CE) 
nr.1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012   

DA 

Proiect de lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, cu 
modificările și completările ulterioare 

DA 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (transpunerea art. 2 al Directivei 
(UE) 2017/2455 și a Directivei 2019/1995) 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de 
secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Finanțelor Publice şi de instutuțiile aflate în subordinea acestuia şi 
termenele de clasificare aferente 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea declasificării informațiilor clasificate secrete de stat emise de Ministerul Finanțelor 
Publice în anii 1949, 1950, 1951 

NU 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și 
a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 

DA 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a 
bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente 
anului 2019 

DA 

Proiect de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 NU 

Proiect de lege a bugetului de stat pe anul 2021 NU 

Proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind programul de 
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind 
aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind 
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 
HG nr.1053/2014  

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele şi 
modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții şi Asigurări şi reglementarea operațiunilor de 
finanțare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul 
statului, cu modificările și completările ulterioare 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea plății unor contribuții financiare voluntare ale României la Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plății contribuției 
voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, inițiat de Organizația pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică 

DA 

Proiect de lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene UE, Euratom, privind sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii Europene 

NU 

Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar) între România 
şi Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare semnat la New York,  la 23 septembrie 2019 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de  aplicare a Codului vamal al României, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 

NU 

Ministerul Justiției Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații NU 

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 
12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului 
European (EPPO) 

DA 

Proiect de lege de cooperare judiciară cu Curtea Penală Internațională NU 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în 
unitățile din ANP nr.374/2013 

DA 

Proiect de lege privind statutul personalului de probațiune NU 

Hotărâre a Guvernului de aprobare a Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune 2020-2024 NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie 
penală 

DA 

Proiect de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanțelor 
judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea și  al Institutului Național de Expertize Criminalistice 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii  

NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea facilitării aplicării de către România a 
unor regulamente ale Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 
– 2024 

DA 

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării 
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

DA 

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

NU 

Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de 
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum și pentru modificarea unor acte normative 

NU 

Proiect de Lege privind registratorii de registrul comerțului și activitatea de înregistrare în registrul comerțului NU 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreților şi traducătorilor 
folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, 
Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de 
avocați şi de executori judecătoreşti.   

NU 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 

NU 

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

Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor 
condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 

NU 

Proiect de Lege privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale legii NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr 123/2007 NU 

Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și 
Administrației 

Hotărâre a Guvernului privind întocmirea, actualizarea și administrarea Sistemului electronic național de evidență a ocupării 
în sectorul public, precum şi detalierea operațiunilor necesare completării bazei de date 

NU 

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată DA 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria 
înalților funcționari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalților funcționari publici 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnic Interministerial pentru Descentralizare și a 
grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcții   

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcțiilor NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de 
ocupare a unor funcții publice vacante 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind conținutul, competența şi procedura de elaborare şi avizare a cadrelor de competență   NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici NU 

Proiect de lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități NU 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe NU 

Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire, organizare şi funcționare a comisiilor de disciplină, precum şi 
componența, atribuțiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității şi procedura de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public desemnat consilier de etică, precum şi pentru 
aprobarea modalității de raportare a instituțiilor şi autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului 
respectării principiilor şi normelor privind conduita funcționarilor publici 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și 
procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective 

NU 

Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor 

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 
Natura 2000 în România 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 187/2011 pentru aprobarea Planului de management al 
Parcului Natural Bucegi 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea criteriilor de selectare și a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate 
de activități umane în care este interzisă realizarea de lucrări și activități ce pot afecta starea ecologică a apelor 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modului de determinare și de calcul al debitului ecologic DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine 
Marea Neagră 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea 
Administrației Naționale „Apele Române” 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management și a 
Regulamentului Parcului Național Munții Măcinului 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind declararea ariei naturale protejate Calcarul numulitic de la Lespezi NU 

Hotărâre a Guvernului privind declararea zonei naturale „Pădurea Trivale” ca rezervație naturală şi instituirea regimului de 
arie naturală protejată 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 
protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului 
pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi 
instrumente de promovare a datelor şi informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția 

DA 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Europeană de Mediu şi Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului" desfăşurat în perioada 
2015-2021 

Proiect de lege privind declararea sitului patrimoniului mondial UNESCO ”Păduri seculare și virgine de fag din Carpați și alte 
regiuni ale Europei” 

NU 

Proiect de lege privind ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de 
România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a 
Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 

DA 

Proiect de lege privind ratificarea amendamentului adoptat şi semnat de România la Lillafüred,  Ungaria, la data de 12 
octombrie 2017, la Convenția cadru privind protecția şi dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, 
ratificată de România prin Legea nr. 389/2006 

DA 

 Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi NU 

Hotărâre a Guvernului privind modalitățile de utilizare a mecanismelor flexibile pentru comercializarea emisiilor alocate 
anual (AEA)  

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi 
funcționarea Gărzii Naționale de Mediu 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  

DA 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și a 
deșeurilor de baterii și acumulatori 

DA 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor NU 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a 
vehiculelor scoase din uz 

DA 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje  

NU 

Proiect de lege privind depozitarea deșeurilor NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare  (UE) 2019/1842 
al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării 
nivelului de activitate 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 

NU 

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de 
securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților 
chimici și a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă 

DA 

Proiect de lege privind aplicarea Acordului  privind munca în domeniul pescuitului încheiat la 21 mai 2012 între Confederația 
Generală a Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană (COGECA),Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi 
(ETF) și Asociația Organizațiilor Naționale ale Întreprinderilor de Pescuit din Uniunea Europeană („Europêche”) 

NU 

Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul presării de 
servicii transnaționale. 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin 
sistemul organizat şi administrat de Casa Națională de Pensii Publice 

DA 

Hotărâre a Guvernului Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 495/1997 
privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea 
incluziunii sociale în România și a Hotărârii Guvernului nr. 488/2005 privind aprobarea sistemului național de indicatori de 
incluziune socială 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în formarea 
profesională a adulților 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr.579/2016 

NU 

Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei post 2020 
(2021-2027) și a Planului de acțiune 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea şi combaterea violenței sexuale 
“SINERGIE” 2020-2030 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului național pentru protecția victimelor violenței domestice NU 

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
268/2007 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind 
procedura adopției, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.579/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr.233/2012 privind serviciile şi activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele 
private române în cadrul procedurii adopției interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul 
adopției internaționale 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu 
modificările și completările ulterioare 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modelul formularului de cerere pentru acordarea asistenței sociale a persoanelor 
vârstnice. 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea Legii securității și sănătății în muncă, nr.319/2006 NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Proiect de Lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea 
Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 
septembrie 2017 

NU 

Proiect de Lege privind măsurile de protecție socială a populației, pentru combaterea sărăciei energetice NU 

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piața forței de muncă în anul 2021 DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă post 2020 NU 

Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată NU 

Hotărâre a Guvernului de modificare a   HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitățile 

NU 

Hotărâre a Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare  a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în funcții, grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de 
personal 

NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului Național finanțat din fonduri europene ”Măsuri active pentru 
dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice 

NU 

Ministerul Sănătății Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba în 
domeniul sănătății 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 
cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără 
contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate  

DA 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de raportare si a circuitului informațional pentru supravegherea bolilor 
transmisibile  

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de raportare si a circuitului informațional în Registrul Electronic 
Național de Vaccinări (RENV) 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2020-2022 DA 

Hotărâre a Guvernului pentru prevenirea si minimizarea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație, în 
special grupurile de vârstă vulnerabile 

NU 

Proiect de lege  privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării  NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate NU 

Hotărâre a Guvernului privind înființarea şi funcționarea Registrului național de informare toxicologică NU 

Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condițiile 
acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate cu aplicabilitate din anul 2020 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin 
HG nr. 972/2006 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor art.386 alin.(5) și (6) din Legea nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor 
de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2020 – 2022 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 
cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără 
contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin 
HG nr. 972/2006  

DA 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a 
prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru modificare şi completare Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor 
naționale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 

DA 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

DA 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetului de servicii medicale pentru asigurările voluntare de sănătate, a 
serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, precum şi a modalității şi condițiilor acordării acestora 

NU 

Ministerul Tineretului şi 
Sportului 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul tineretului 2021-2027 NU 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și 
Sportului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 259/2006 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Normelor privind activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 
1447/2007 

NU 

Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicațiilor 

Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor masuri în vederea îndeplinirii 
obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru 
securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană precum și a unor obligații care rezultă 
pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană  

NU 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții 
de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora 
în România și modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor 
și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a 
acestora 

DA 

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local 

NU 

Proiect de lege pentru modificarea și completarea OG nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Control In 
Transportul Rutier 

NU 

Proiect de Lege privind ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale (UPU) de la Istanbul (20 
septembrie - 7 octombrie 2016 ). 

NU 
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Instituție Titlul propunerii de act normativ Aprobat 

Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la cel de-al doilea Congres Extraordinar al Uniunii Poştale Universale de 
la Addis Abeba (3- 7 septembrie 2018) 

NU 

Hotărâre a Guvernului privind structura, atribuțiile şi modul de funcționare a Comisiei filatelice NU 

Hotărâre a Guvernului privind componența, atribuțiile și modul de lucru ale Grupului de lucru interinstituțional pentru 
determinarea valorilor de prag necesare pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor 
și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale 

NU 

Proiect de Lege privind interoperabilitatea sistemelor informatice din administrația publică NU 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale NU 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării 
cheltuielilor aferente proiectului “Sistem de alertă timpurie și informare în timp real - RO-SAT” 

NU 

Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor 
economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor 
rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor de uz 

NU 

Hotărâre a  Guvernului privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025 DA 

Oficiul Registrul Național al 
Informațiilor Secrete de 
Stat 

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei 
privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate 

DA 

Secretariatul General al 
Guvernului 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor 
guvernamentale la nivel național 

NU 
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 Indicator  An 

 I1 Rata de aprobare a proiectelor din PALG  34% 
 I2 Rata de aprobare la termen a proiectelor din PALG  11% 

 I3 Rata de aprobare cu întârziere a proiectelor din PALG  24% 
 I4 Rata de retragere de către inițiator a proiectelor din PALG 0% 

 I5 Rata de nepromovare a proiectelor din PALG 66% 

 I6 Rata de aprobare a proiectelor necuprinse în PALG  6% 
 I7 Rata de aprobare a proiectelor prioritare din PALG 36% 

 I8 Rata de aprobare a proiectelor care au studii de impact  8% 
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                                       Indicatori de monitorizare                                 
         

 
Indicator 

Trimestrul 
1 

Trimestrul 
2 

Trimestrul 
3 

Trimestrul 
4 

 An 

 
I1 Rata de aprobare a proiectelor din 
PALG  

51% 30% 30% 20% 34% 

 
I2 Rata de aprobare la termen a 
proiectelor din PALG  

6% 12% 11% 17% 11% 

 
I3 Rata de aprobare cu întârziere a 
proiectelor din PALG  

45% 18% 19% 4% 24% 

 
I4 Rata de retragere de către inițiator a 
proiectelor din PALG 

0% 0% 0% 0% 0% 

 
I5 Rata de nepromovare a proiectelor din 
PALG 

- - - - 66% 

 
I6 Rata de aprobare a proiectelor 
necuprinse în PALG  

9% 1% 4% 11% 6% 

 
I7 Rata de aprobare a proiectelor 
prioritare din PALG 

43% 41% 31% 17% 36% 

 
I8 Rata de aprobare a proiectelor care au 
studii de impact  

- 100% 0% 0% 8% 
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PALG 2020 - Indicatori de monitorizare 

 

Indicator Numele instituției Trimestrul 

1 

Trimestrul 

2 

Trimestrul 

3 

Trimestrul 

4 

An 

I1 Rata de 

aprobare a 

proiectelor 

din PALG  

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

0% 25% 0% 0% 9% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A 100% N/A 0% 50% 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 100% N/A 100% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

17% 100% N/A 0% 25% 

Ministerul Afacerilor Externe 75% 33% 100% 100% 75% 

Ministerul Afacerilor Interne 50% 43% 0% 17% 27% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

89% 33% 50% 100% 68% 

Ministerul Apărării Naţionale 100% 18% 29% - 30% 

Ministerul Culturii N/A 0% 0% N/A 0% 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

25% 0% 0% 0% 8% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

67% 50% 36% 67% 52% 

Ministerul Finanţelor Publice 86% 67% 67% 0% 61% 

Ministerul Justiţiei 33% 33% 0% 0% 23% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

67% 0% 0% 0% 25% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

63% 44% 17% 0% 38% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

25% 10% 0% 10% 13% 

Ministerul Sănătăţii 30% 0% 80% 50% 40% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

20% 0% 100% 0% 15% 
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Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A 100% N/A 100% 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

I2 Rata de 

aprobare la 

termen a 

proiectelor 

din PALG  

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A 0% N/A 0% 0% 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

0% 0% N/A 0% 0% 

Ministerul Afacerilor Externe 0% 0% 0% 100% 17% 

Ministerul Afacerilor Interne 17% 0% 0% 17% 8% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

11% 17% 50% 50% 21% 

Ministerul Apărării Naţionale 50% 0% 0% - 5% 

Ministerul Culturii N/A 0% 0% N/A 0% 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

25% 0% 0% 0% 8% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

0% 38% 18% 67% 29% 

Ministerul Finanţelor Publice 14% 0% 33% 0% 13% 

Ministerul Justiţiei 0% 22% 0% 0% 9% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

0% 44% 17% 0% 19% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

0% 10% 0% 0% 3% 

Ministerul Sănătăţii 0% 0% 40% 50% 15% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A 0% N/A 0% 



 
 

3 
 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

I3 Rata de 

aprobare cu 

întârziere a 

proiectelor 

din PALG  

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

0% 25% 0% 0% 9% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A 100% N/A 0% 50% 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 100% N/A 100% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

17% 100% N/A 0% 25% 

Ministerul Afacerilor Externe 75% 33% 100% 0% 58% 

Ministerul Afacerilor Interne 33% 43% 0% 0% 19% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

78% 17% 0% 50% 47% 

Ministerul Apărării Naţionale 50% 18% 29% - 25% 

Ministerul Culturii N/A 0% 0% N/A 0% 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

67% 13% 18% 0% 23% 

Ministerul Finanţelor Publice 71% 67% 33% 0% 48% 

Ministerul Justiţiei 33% 11% 0% 0% 14% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

67% 0% 0% 0% 25% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

63% 0% 0% 0% 19% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

25% 0% 0% 10% 10% 

Ministerul Sănătăţii 30% 0% 40% 0% 25% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

20% 0% 100% 0% 15% 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A 100% N/A 100% 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 0% 0% 
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I4 Rata de 

retragere de 

către 

inițiator a 

proiectelor 

din PALG 

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A 0% N/A 0% 0% 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

0% 0% N/A 0% 0% 

Ministerul Afacerilor Externe 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Afacerilor Interne 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Apărării Naţionale 0% 0% 0% - 0% 

Ministerul Culturii N/A 0% 0% N/A 0% 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

0% 13% 0% 0% 3% 

Ministerul Finanţelor Publice 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Justiţiei 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Sănătăţii 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 33% 33% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 0% 0% 
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I5 Rata de 

nepromovare 

a proiectelor 

din PALG 

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A 100% 100% 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 100% 100% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

100% 75% 100% 100% 91% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A 0% N/A 100% 50% 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

83% 0% N/A 100% 75% 

Ministerul Afacerilor Externe 25% 67% 0% 0% 25% 

Ministerul Afacerilor Interne 50% 57% 100% 83% 73% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

11% 67% 50% 0% 32% 

Ministerul Apărării Naţionale 0% 82% 71% - 70% 

Ministerul Culturii N/A 100% 100% N/A 100% 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

75% 100% 100% 100% 92% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

33% 50% 64% 33% 48% 

Ministerul Finanţelor Publice 14% 33% 33% 100% 39% 

Ministerul Justiţiei 67% 67% 100% 100% 77% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

33% 100% 100% 100% 75% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

38% 56% 83% 100% 62% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

75% 90% 100% 90% 87% 

Ministerul Sănătăţii 70% 100% 20% 50% 60% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 100% 100% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

80% 100% 0% 100% 85% 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 100% 100% 
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I6 Rata de 

aprobare a 

proiectelor 

necuprinse în 

PALG  

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A 0% N/A 0% 0% 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

0% 0% N/A 0% 0% 

Ministerul Afacerilor Externe 25% 33% 0% 150% 42% 

Ministerul Afacerilor Interne 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Apărării Naţionale 50% 0% 14% - 15% 

Ministerul Culturii N/A 0% 0% N/A 0% 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

75% 0% 25% 0% 31% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Finanţelor Publice 0% 0% 0% 25% 4% 

Ministerul Justiţiei 33% 0% 20% 50% 18% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Sănătăţii 0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

20% 0% 0% 0% 8% 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A 0% N/A 0% 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 0% 0% 
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I7 Rata de 

aprobare a 

proiectelor 

prioritare din 

PALG 

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A - N/A 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

0% 25% 0% 0% 9% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A - N/A - N/A 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A 100% N/A 100% 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

17% - N/A - 17% 

Ministerul Afacerilor Externe 100% - - - 100% 

Ministerul Afacerilor Interne 50% 0% - 0% 25% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

100% 50% 0% - 50% 

Ministerul Apărării Naţionale - 20% 33% - 27% 

Ministerul Culturii N/A - - N/A N/A 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

0% 0% 0% 0% 0% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

67% 57% 44% 100% 60% 

Ministerul Finanţelor Publice 100% 67% 60% 0% 63% 

Ministerul Justiţiei 0% 50% 0% 0% 25% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

100% 0% 0% - 25% 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

75% 50% 33% 0% 50% 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

25% 100% - - 40% 

Ministerul Sănătăţii 0% - - - 0% 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A 0% 0% 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

20% 0% - - 17% 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A - N/A N/A 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A 0% 0% 



 
 

8 
 

I8 Rata de 

aprobare a 

proiectelor 

care au studii 

de impact  

Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale 

N/A N/A N/A - N/A 

Agenţia Naţională pentru 

Romi 

N/A N/A N/A - N/A 

Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

- - 0% 0% 0% 

Departamentul pentru 

Relaţia cu Parlamentul 

N/A - N/A - N/A 

Departamentul pentru 

Romanii de Pretutindeni 

N/A N/A - N/A N/A 

Institutul Naţional  de 

Statistică 

- - N/A - N/A 

Ministerul Afacerilor Externe - - - - N/A 

Ministerul Afacerilor Interne - - 0% 0% 0% 

Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltării Rurale 

- - - - N/A 

Ministerul Apărării Naţionale - - - - N/A 

Ministerul Culturii N/A - - N/A N/A 

Ministerul Economiei, 

Energiei și Mediului de 

Afaceri 

- - 0% 0% 0% 

Ministerul Educaţiei și 

Cercetării 

- - - - N/A 

Ministerul Finanţelor Publice - - - - N/A 

Ministerul Justiţiei - 100% 0% - 25% 

Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administraţiei 

- - - - N/A 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor 

- - - - N/A 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

- - - - N/A 

Ministerul Sănătăţii - - - - N/A 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului 

N/A N/A N/A - N/A 

Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

- - - - N/A 

Oficiul Registrul Naţional al 

Informaţiilor Secrete de Stat 

N/A N/A - N/A N/A 

Secretariatul General al 

Guvernului 

N/A N/A N/A - N/A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEREALIZAT REALIZAT Total 

H.G. 123 72 195 

Lege 74 33 107 

Total 197 105 302 
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PALG 2020 

Număr de propuneri de acte normative propuse - situatia pe luni 

  Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie  Total 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale 

         3   3 

Agenția Națională pentru Romi            1 1 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranța Alimentelor 

  2 1 2 1 1 2 1   1 11 

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul     1      1  2 
Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni       1      1 
Institutul Național de Statistică 1 2 3   1      1 8 
Ministerul Afacerilor Externe  1 3   3  1 2 2   12 
Ministerul Afacerilor Interne   6 1 5 1   4 1 2 3 23 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 3 2 4 2  4 1 1  1 1  19 
Ministerul Apărării Naționale 1 1  2 3 6 3 1 3    20 
Ministerul Culturii     1    1    2 
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri  3 1 2    1 3 1  2 13 
Ministerul Educației și Cercetării 4  2 1 5 2 1 1 9  5 1 31 
Ministerul Finanțelor Publice 1 3 3 2 1 3 3 1 2 2 2  23 
Ministerul Justiției   6 1 5 3   5 1  1 22 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 

2 3 1   2 6  1   1 16 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  1 7 3 2 4 3 1 2 1 2  26 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 2  6 1 2 7 2  1 2 2 6 31 
Ministerul Sănătății  5 5 2  1  2 3 1  1 20 
Ministerul Tineretului şi Sportului           1 2 3 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor 

1 3 1 2 3 1 1   1   13 

Oficiul Registrul Național al Informațiilor Secrete de Stat         1    1 
Secretariatul General al Guvernului            1 1 
Total 15 24 50 20 30 39 22 11 38 16 16 21 302 

 



 
 

 

PALG 2020 

Număr de propuneri de acte normative adoptate - situatia pe luni 
  Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total 
Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale 

             

Agenția Națională pentru Romi              
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranța Alimentelor 

      1      1 

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul      1       1 
Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni        1     1 
Institutul Național de Statistică   1    1      2 
Ministerul Afacerilor Externe     1 1  1 1 2 2 1 9 
Ministerul Afacerilor Interne  1   1  1    4  7 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 1  2 5 1  1 2  1  1 13 
Ministerul Apărării Naționale 1   1     1 1 1 1 6 
Ministerul Culturii              

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri 

  1          1 

Ministerul Educației și Cercetării  2 1 4 1 1  4  1 1 1 16 
Ministerul Finanțelor Publice  1 2 2 1  3 4  1   14 
Ministerul Justiției     2 1  1  1   5 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației 

   2   1   1   4 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  2 1 2 1 2 1 1     10 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale  2   1       1 4 
Ministerul Sănătății    3    2 1 2   8 
Ministerul Tineretului şi Sportului              
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor 

       1   1  2 

Oficiul Registrul Național al Informațiilor Secrete de 
Stat 

         1   1 

Secretariatul General al Guvernului              

Total 2 8 8 19 9 6 9 17 3 11 9 5 105 



 
 


