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MINISTERUL FINANȚELOR  
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiectul Legii bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2021 

 

Iniţiatori: MF, MMPS 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Februarie 

2021 

 

 

- prevede și autorizează pentru anul bugetar veniturile și 

cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice 

exercițiului bugetar. 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificați în 

cadrul fiscal bugetar pe anul 2021  

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Februarie 

2021 

 

 

- stabilirea de ţinte obligatorii pentru o serie de 

indicatori bugetari prevăzuţi la art.29 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, 

republicată, pentru următorii 2 ani. 

3.  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2021 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Februarie 

2021 

 

 

- prevede și autorizează pentru anul bugetar veniturile și 

cheltuielile bugetare, precum și reglementări specifice 

exercițiului bugetar. 

 

4.  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 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Februarie 

2021  

 

 

- 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. 

 

 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- transpunerea în legislația națională a următoarelor 

prevederi comunitare: 

- art.2 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 

decembrie 2017 de modificare a Directivei 

2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce 

privește anumite obligații privind taxa pe valoarea 

adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de 

bunuri la distanță;  
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

 

 

 

- Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 

noiembrie 2019 de modificare a Directivei 

2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare 

la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări 

interne de bunuri; 

- Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 

2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și 

(UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de 

transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de 

COVID-19. 

6.  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 

 

Iniţiatori: MF,BNR,ASF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- asigurarea transpunerii prevederilor Directivei 

2019/879/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 

2014/59/UE în ceea ce privește capacitatea de 

absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor 

de credit și a firmelor de investiții și a Directivei 

98/26/CE.Termenul de transpunere al Directivei (UE) 

879/2019 este 28.12.2020.  

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile 

de credit şi adecvarea capitalului 

 

Iniţiatori: MF,BNR,ASF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- asigurarea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 

nr. 878/2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în 

ceea ce privește entitățile exceptate, societățile 

financiare holding, societățile financiare holding 

mixte, remunerarea, măsurile și competențele de 

supraveghere și măsurile de conservare a capitalului, 

care vizează regimul aplicabil instituțiilor de credit și 

firmelor de investiții; 

 - termenul de transpunere al Directivei (UE) 878/2019 

este 28.12.2020.  

 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.126/2018 privind 

piețele de instrumente financiare 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

 

Martie 

2021 

- asigurarea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 

2019/2177 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 

2009/138/CE privind accesul la activitate și 

desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare 

(Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind 

piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 

2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului; 

 - în vederea transpunerii art. 1 al Directivei (UE) 

2019/2177, proiectul de lege prevede eliminarea 

referințelor la furnizorii de servicii de raportare a 

datelor, furnizorii de sisteme centralizate de raportare 

(CTP), mecanismele de raportare aprobate (ARM) și 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

mecanismele de publicare aprobate (APA) din 

cuprinsul Legii nr. 126/2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - termenul de transpunere al Directivei (UE) 2019/2177 

este 30.06.2021, urmând ca prevederile naţionale să se 

aplice de la 01.01.2022; 

- asigurarea transpunerii prevederilor Directivei (UE) 

2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului 

din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 

2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare 

Directiva (UE) 2020/1504 modifică MiFID II prin 

includerea în categoria entităţilor exceptate a 

furnizorilor de servicii de finanțare participativă. În 

concordanţă cu prevederile acestei directive, prin 

proiectul de lege este completat art.6 alin.(1) al Legii 

nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru a include furnizorii de servicii de finanțare 

participativă, definiţi la art.2 alin.(1) lit.(e) din 

Regulamentul (UE) 2020/1503, în categoria entităţilor 

exceptate de la aplicarea prevederilor Legii 

nr.126/2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- termenul de transpunere al Directivei (UE) 2020/1504 

este 10 mai 2021, iar aplicarea prevederilor naționale 

de transpunere se impune începând cu 10 noiembrie 

2021. 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.213/2015 privind 

Fondul de garantare a asiguraților 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

Martie 

2021 

- modificarea definiției plafonului de garantare cu 

referire expresă la nivelul maxim al garantării pe un 

contract, nu pe un creditor de asigurare astfel cum este 

reglementat în prezent ținând cont totodată de 

considerentele Deciziei nr.29/2020 a Înaltei Curți de 

Casație și Justiție, din dosarul nr. 3167/1/2019, 

conform căreia plafonul de garantare prevăzut de lege 

se aplică pe creanțe de asigurare în situațiile în care se 

exercită dreptul de regres de către societatea de 

asigurare care a efectuat plata indemnizației către 

propriul asigurat, ca efect al subrogării în drepturile 

asiguratului CASCO, pentru fiecare crenață în parte;  

- majorarea cuantumului plafonului de garantare de la 

450.000 lei la 500.000 lei pentru ajustarea la rata 

inflaiei din ultimii ani; 

 - introducerea unor prevederi privind stabilirea 

cuantumului daunelor morale cu respectarea 

principiului echităii și prin raportare la consecințele 

negative suferite în plan fizic și psihic, ținându-se cont 

de criterii obiective și rezonabile; 

 - reglementarea expresă a faptului că executarea silită 

pentru titlurile executorii obținute împotriva 

asigurătorului în faliment nu poate fi demarată 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

împotriva Fondului ținând cont de considerentele 

Deciziei Curții Constituționale nr.80/2017 și de 

necesitatea corelării Legii nr.85/2014, cu modificările 

și completările ulterioare, având în vedere faptul că 

Fondul nu se substituie asigurătorului în faliment și că 

nu există o transmisiune a obligațiilor acestuia către 

Fond; 

 - concentrarea materiei în aceeași reglementare, prin 

preluarea în proiectul de lege, cu adaptările impuse de 

situațiile întâlnite în practică pe parcursul aplicării 

legii, a prevederilor art.23 alin. (1) din Legea 

nr.503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la comisia specială din cadrul Fondului, 

căreia legea îi conferă competența de a aproba sau, 

după caz, de a respinge la plată sumele pretinse de 

petenți. 

10.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.311/2015 privind 

schemele de garantare a depozitelor şi 

Fondul de garantare a depozitelor bancare 

 

Iniţiatori: MF,BNR,FDGB 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

Martie 

2021 

- modificarea resurselor financiare ale Fondului de 

Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), instituirea 

posibilitãții ca Banca Națională a României sã acorde 

FGDB împrumuturi pe termen scurt prin operațiuni de 

tip repo pentru furnizarea de lichiditate, în condițiile 

prevãzute de reglementãrile bãncii centrale pentru 

acest tip de tranzacție, extinderea ariei depozitelor 

acoperite ce beneficiază de protecție peste plafonul 

standard de acoperire, alinierea regimului aplicabil 

depozitelor pentru care se aplică un nivel al garantării 

peste plafonul standard de acoperire la recomandările 

Comisiei Europene și la practica celorlalte scheme de 

garantare a depozitelor, amendarea competențelor de 

analiză și avizare ale Consiliului de supraveghere al 

FGDB în vederea transmiterii spre aprobare către 

Consiliul de administrație al BNR, modificarea 

dispozițiilor privind desemnarea membrilor 

Comitetului director al FGDB pentru alinierea la 

principiile de bună guvernanță, asigurarea cadrului 

legal necesar funcționării FGDB în eventualitatea în 

care resursele de finanțare a cheltuielilor de 

funcționare au fost epuizate, asigurarea condițiilor care 

să permită, în termenul de 5 zile prevăzut de Lege, pe 

de o parte Guvernului emiterea de garanții, instituirea 

posibilității ca FGDB să poată solicita în completare 

un împrumut în valută din vărsăminte din privatizare 

în valută, reglementarea elementelor legate de 

garantarea de către stat, în procent de 100%, a 

împrumuturilor cu caracter preventiv, indicarea 

modalității concrete prin care MF pune la dispozitia 

FGDB sumele împrumutate/subîmprumutate, respectiv 

prin virarea acestora în conturile FGDB deschise în 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

evidențele BNR, modificarea plăților contribuțiilor 

instituțiilor de credit, modificarea plății compensației. 

11.  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 

 

Iniţiatori: MF,ASF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- reglementarea aspectelor relevate de practica de 

autorizare și de supraveghere de către ASF a 

organismelor de plasament colectiv sau a emitenților, 

precum și de evoluția recentă a pieței de capital;  

- transpunerea totală a Directivei 2019/1160 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 

2019 de modificarea Directivelor 2009/65/CE și 

2011/61/UE în ceea ce privește distribuția 

transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv, 

precum și unele prevederi ale Directivei 2007/36 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 11 iunie 

2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

acționarilor. 

12.  Proiect de Lege pentru transpunerea în 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a 

Directivei (UE) 2020/262 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

 

- transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 

2020/262 a consiliului din 19 decembrie 2019 de 

stabilire a regimului general al accizelor (reformare). 

13.  Proiect 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 

 

Iniţiatori: MF,ASF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

Martie 

2021 

- modificarea și completarea Legii nr.237/2015 vizează 

următoarele aspecte: 

- transpunerea art. 2 pct. 2 - 6 din Directiva (UE) 

2019/2177; 

 - modificările aduse de noua directivă se referă la: 

- la pct.2, în cazul aprobării utilizării unui model intern 

sau a modificării acestuia, posibilitatea ca 

supraveghetorii să solicite asistența tehnică a EIOPA și 

comunicarea către EIOPA a informațiilor solicitate de 

către aceasta; 

- la pct.3, introducerea unei noi secțiuni referitoare la 

colaborarea dintre supraveghetori și constituirea de 

către EIOPA a unei platforme în acest scop, în cazul 

activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a 

libertății de a presta servicii; 

- la pct.4 și 5, colaborarea dintre supraveghetori în 

cazul aprobării utilizării unui model intern de grup de 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

către entitățile componente și solicitarea asistenței 

tehnice a EIOPA.Directiva (UE) 2019/2177 prevede ca 

statele membre să transpună noua directivă în cadrul 

de reglementare până la 30 iunie 2021; 

- modificarea Legii nr. 236/2018 vizează introducerea 

unor prevederi similare Legii nr. 237/2015 pentru a 

institui competența A.S.F de a solicita și societăților, 

în calitatea acestora de distribuitori, toate documentele 

necesare derulării procesului de supraveghere și de a 

emite recomandări pentru aceștia, în contextul 

distribuției de asigurări. 

14.  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 

 

Iniţiatori: MF 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- transpunerea în legislația națională a dispozițiilor art.3 

din Directivei (UE) 2019/2177. În esență, modificările 

propuse prin legislația europeană vizează înlocuirea 

sintagmei AES (Autoritatea Europeană de 

Supraveghere) cu sintagma ABE (Autoritatea Bancară 

Europeană) în cuprinsul Directivei (UE) 

2015/849.Aceste modificări, aduse prin Directiva (UE) 

2019/2177, sunt consecința modificării 

Regulamentului (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului 

European și al Consiliului, în sensul acordării unui nou 

rol Autorității Bancare Europene (EBA) în prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 

sau finanțării terorismului. În acest context, 

dispozițiile Directivei (UE) 2015/849 referitoare la 

rolul și atribuțiile AES vor fi aduse la îndeplinire, pe 

viitor, de către ABE.  

15.  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 

 

Iniţiatori: MF, ASPAAS 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

 

 

- aliniere la prevederile Directivei 2014/56/UE. 

16.  Proiect de Lege privind modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal  

 

Iniţiatori: MF 

 

Mai 

2021 

- susținerea mediului de afaceri luând în considerare 

creșterea nivelului de neîncasare a creanțelor, 

accentuat și de efectele economice ale pandemiei 

sanitare. 

17.  Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de 

Iunie 

2021 

- aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de execuţie a 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de  sănătate şi a contului general anual al datoriei 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

asigurări sociale de  sănătate şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente 

anului 2020 

 

Iniţiatori: MF 

 

publice aferente anului 2020. 

18.  Proiect de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie a bugetului   

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a 

contului general anual de execuţie a  

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 

2020 

 

Iniţiatori: MF 

 

Iunie 

2021 

- aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului   asigurărilor sociale de  stat  pe anul 2020 şi 

a contului general anual de execuţie a  bugetului   

asigurărilor  pentru  şomaj pe anul 2020. 

19.  Proiect de Lege pentru aprobarea 

plafoanelor unor indicatori specificați în 

cadrul fiscal bugetar pe anul 2022  

 

Iniţiatori: MF 

 

Iulie 

2021 

- stabilirea de ţinte obligatorii pentru o serie de 

indicatori bugetari prevăzuţi la art.29 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, 

republicată, pentru următorii 2 ani. 

 

20.  Proiect de Lege pentru transpunerea în 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a 

Directivei (UE) 2020/1151 

 

Iniţiatori: MF 

 

August 

2021 

- transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 

2020/1151 de modificare a Directivei 92/83/CEE 

privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și 

băuturi alcoolice. 

21.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.86/2006 privind 

Codul vamal al României 

 

Iniţiatori: MF 

Septembrie 

2021 

- reglementarea mai clară în legislația națională a 

articolului 270 alineatele (1) și (2) din Legea 

nr.86/2006 privind Codul vamal al României prin 

prisma solicitării Serviciilor Comisiei Europene care 

au subliniat că în România, prin faptul că operatorul 

economic nu a declarat în totalitate bunurile prezentate 

la biroul vamal, acesta a încercat să introducă bunuri 

pe teritoriul vamal al Uniunii fără a le declara. 

Serviciile Comisiei consideră că un astfel de 

comportament ar trebui să fie calificat drept 

„contrabandă și infracțiuni similare”, și nu „sustragere 

a bunurilor de la controlul vamal” așa cum este 

reglementarea în prezent;  

- în prezent, este în vigoare Legea nr.86/2006 privind 

Codul vamal al României ce a fost adoptată înainte de 

aderarea la Uniunea Europeană. Începând cu data de 

01.01.2007 nu se mai aplică multe prevederi ale 

acestei legi deși nu au fost abrogate expres, situaţie ce 

a dus la sesizarea de către instituţiile Europene a 

existenţei în legislaţia vamală naţională a unor 

prevederi neconforme cu legislaţia vamală 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

unională.Ținând cont de recomandările Consiliului 

Concurenței și ale Ministerului Justiției este necesară 

actualizarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al 

României cu dispoziții clare și coerente și în 

concordanță cu Regulamentele unionale. 

22.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.10/2004 privind Statutul 

personalului vamal aprobată prin Legea 

nr.243 din 9 iunie 2004 

 

Iniţiatori: MF 

Octombrie 

2021 

- reglementarea și punerea în acord a Statutului 

personalului vamal cu prevederile Legii nr.86/2006 

privind codul Vamal al României Art.6 alin.(3) și 

Art.27 și cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 din 3 iulie 2019 - privind 

Codul administrativ, art.370 alin.(3) lit.g) și art.380 

alin.(1) lit.f). Astfel, se creează premisele întăririi 

capacității personalului vamal, de contracarare a 

principalelor riscuri și amenințări cu care se confruntă 

în prezent România, ca partea a Uniunii Europene și a 

NATO și anume traficul de droguri, infracționalitatea 

economică, criminalitatea transfrontalieră, traficul de 

armament și terorismul, acestea adaptându-se extrem 

de rapid la schimbările geopolitice și economice, în 

încercarea lor de a exploata în mod ilegal și de a 

submina valorile și prosperitatea societății noastre. 

23.  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2022 

 

Iniţiatori: MF 

 

 

 

Noiembrie 

2021 

- prevede și autorizează pentru anul bugetar 2022 

veniturile și cheltuielile bugetare, precum și 

reglementări specifice exercițiului bugetar. 

24.  Proiectul Legii bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2022 

 

Iniţiatori: MF, MMPS 

 

 

Noiembrie 

2021 

- prevede și autorizează pentru anul bugetar 2022 

veniturile și cheltuielile bugetare, precum și 

reglementări specifice exercițiului bugetar. 

25.  Proiect de Lege cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2021 

 

Iniţiatori: MF 

 

Noiembrie 

2021 

- rectifică Legea bugetară anuală, ca urmare a 

modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului 

bugetar. 

26.  Proiect de Lege cu privire la rectificarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2021 

 

Iniţiatori: MF, MMPS 

 

Noiembrie 

2021 

- rectifică Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, 

ca urmare a modificărilor intervenite pe parcursul 

exercițiului bugetar. 
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în Guvern 
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27.  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 

 

Iniţiatori: MF 

Decembrie 

2021 

- ratificarea Acordului pentru modificarea Acordului 

privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la 

Fondul Unic de Rezoluţie (IGA) semnat la Bruxelles, 

la 21 mai 2014. 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  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 

 

Iniţiatori: MAI, MF  

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

Aprilie 

2021 

- transpunerea Directivei (UE) 2019/1153 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 

2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării 

informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul 

prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 

anumitor infracţiuni şi de abrogare a Deciziei 

2000/642/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 

iulie 2019. Prin acest proiect de act normativ se 

reglementează: 

 a) măsuri de facilitare a accesului autorităţilor 

competente la informaţiile financiare şi la informaţiile 

privind conturile bancare şi de facilitare a utilizării 

acestora de către autorităţile competente în scopul 

prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 

infracţiunilor grave; 

 b) măsuri de facilitare a accesului unității de 

informaţii financiare la informaţiile din domeniul 

aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor, a infracţiunilor premisă asociate şi a finanţării 

terorismului şi măsuri de facilitare a cooperării dintre 

unităţile de informaţii financiare ale statelor membre; 

 c) schimbul de informaţii financiare și analize 

financiare cu autorități competente din state membre; 

 d) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene 

pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, 

denumită în continuare Europol, la registrul centralizat 

de conturi bancare și la informații financiare sau 

analize financiare. 

2.  Proiect de Lege privind căutarea 

persoanelor dispărute 

 

Iniţiatori: MAI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

Aprilie 

2021 

  - crearea unui sistem de protecție adaptat nevoilor 

persoanei dispărute și familiei acesteia precum şi a 

unui mecanism administrativ care să asigure o 

coordonare mai bună a acțiunilor instituțiilor publice, 

cu definirea clară a rolurilor, competențelor și 

responsabilităților în domeniu. De asemenea, trebuie 

avut în vedere rolul important pe care familia 

persoanei dispărute și comunitatea în care a avut loc 

evenimentul îl au în activitatea de căutare. În acest 

sens este necesar a fi valorificate resursele de care 

dispune populația și dorința acesteia de a se implica; 

sprijinul oferit de către populație în găsirea persoanei 

dispărute este de foarte multe ori determinant. 

Colaborarea actuală dintre Poliția Română și 

reprezentanții societății civile constituie elemente de 

bune practici ce trebuie dezvoltate. Întrucât mijloacele/ 
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Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

metodele de localizare a persoanelor prin instrumente 

de tehnologie avansată au un caracter intruziv în 

drepturile și libertățile cetățenești, utilizarea lor de 

către organele de aplicare a legii este reglementată prin 

acte normative cu putere de lege. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor  

 

Iniţiatori: MAI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

Aprilie 

2021 

 

 

 

 

 

- stabilirea termenului pentru obligația obținerii 

autorizației de securitate la incendiu până la 31 

decembrie 2021 pentru construcțiile și amenajările 

pentru care se face dovada alocării fondurilor necesare 

pentru conformarea construcției la cerința securitate la 

incendiu; 

- exceptarea de la obligația de obținere a avizelor și 

autorizațiilor de securitate la incendiu în cazul 

lucrărilor care urmăresc, preponderent, îmbunătățirea 

altor cerințe fundamentale ale construcțiilor; 

- crearea posibilității legale ca, pentru obiectivele de 

investiții publice, avizul de securitate la incendiu să se 

emită, în etapa studiu de fezabilitate sau documentație 

de avizare a lucrărilor de intervenții, iar pentru 

celelalte obiective de investiții respectivul act se emite 

în vederea obținerii autorizației de construire. 

- debirocratizarea procesului de autorizare prin 

menținerea valabilității autorizației de securitate la 

incendiu în cazul construcțiilor la care se schimbă 

destinația, în condițiile în care noua destinație respectă 

toate prevederile reglementărilor tehnice de proiectare 

privind cerința securitate la incendiu; 

- reducerea poverii administrative în ceea ce privește 

obligația din textul actual ce revine instituțiilor publice 

de a angaja un cadru tehnic, fără a reglementa 

stabilirea unor criterii în acest sens; 

- întărirea rolului de autoritate și stabilirea unor 

sancțiuni din ce în ce mai severe în raport cu 

producerea, introducerea pe piață și comercializarea 

unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 

necertificate (sancțiuni care merg până la suspendarea 

activității și stabilirea ca faptă penală a continuării 

activității după suspendare). 

4.  Proiect de Lege pentru completarea anexei 

la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri 

 

Iniţiatori: MAI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 
2021 

 

  - armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
europeană în domeniu, în sensul îndeplinirii 
obligaţiilor care revin României ca stat membru al 
Uniunii Europene, prin raportare la directivele 
europene. Punerea sub control a substanţei prevăzute 
în proiectul de lege reprezintă o măsură care 
contribuie la protejarea sănătăţii, reducându-se 
riscurile de îmbolnăviri sau decese datorate 
consumului de droguri. 
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Termen de 
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în Guvern 

Scopul propunerii 

5.  Proiect de Lege pentru  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 

 

Iniţiatori: MAI 

Iunie 
2021 

- reevaluarea actualelor prevederi ale Legii 
nr.209/2020, care nu pot fi puse în aplicare în lipsa 
intervenției legislative modificatoare;  

- stabilirea cu precizie, a destinatarilor prevederilor 
Legii nr.209/2020; 

- modificarea actualelor dispoziții care prevăd faptul că 
structurile serviciilor publice comunitare de 
pașapoarte din cadrul Instituțiilor prefectului vor 
elibera ,,legitimații de lucrător frontalier” (personalul 
acestor structuri neavând niciun fel de expertiză/ 
pregătire/ competență în domeniul relațiilor de 
muncă, aflându-se în imposibilitatea obiectivă de a 
verifica dacă persoanele care solicită eliberarea 
legitimațiilor au/mai au calitatea de lucrători 
frontalieri), corelativ cu implicarea angajaților acestei 
categorii de lucrători (singurii în măsură să ateste 
faptul că persoanele în cauză au un contract valid de 
muncă, respectiv că raporturile ce derivă din acesta se 
află în derulare), angajatorii care vor elibera, la 
cerere, un document privind încadrarea în muncă; 

 - stabilirea faptului că dispozițiile normative se aplică 
strict lucrătorilor frontalieri, întrucât, prin Legea 
nr.209/2020, se vizează asigurarea unei bune 
deplasări a forței de muncă; 

- prevederea faptului că, pe lângă personalul de 
specialitate, MAI asigură echipamente specifice de 
control și infrastructură de comunicații și informatică 
în vederea operaționalizării benzilor speciale din 
punctele de trecerea frontierei, cu sprijinul 
administratorilor acestora, dacă este cazul 

6.  Proiectul de Lege privind unele măsuri 

pentru utilizarea arhivării electronice la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice 

 

Iniţiatori: MAI 

Septembrie 

2021 

- la acest moment instituțiile publice din România nu au 

dreptul de a-și arhiva propriile documente electronice, 

deoarece conform prevederilor Legii nr.135/2007 și 

ale Ordinului MCSI nr.493/2009, această activitate 

reprezintă o prestare de servicii care se realizează în 

anumite condiții legale. MAI, ca de altfel orice 

instituție publică, este interesat de arhivarea 

electronică a documentelor pe care le-a creat, și nu de 

realizarea unei prestări de servicii către terți. Pe de altă 

parte, conform H.G. nr.416/2007, MAI are în 

subordine unități și instituții, care având personalitate 

juridică, pot fi interpretate ca terți (în sensul Legii 

nr.135/2007) deși sunt parte a aceluiași fond arhivistic. 

Totodată, trebuie introdusă o nouă secțiune în Legea 

nr.16/1996 privind Arhivele Naționale, care să 

reprezinte cadrul general pentru arhivarea electronică 
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Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

de către entități care nu urmăresc scopuri comerciale, 

ci doar realizarea interesului public. 

7.  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  

 

Iniţiatori: MAI 

Septembrie 

2021 

 - în considerarea prevederilor Regulamentului EES şi 

Regulamentului ETIAS, la nivelul statului român 

trebuie adoptate o serie de măsuri concrete, cum ar fi:  

- desemnarea autorităţilor competente de frontieră, 

autorităţile responsabile în domeniul vizelor şi 

autorităţile responsabile din domeniul imigraţiei 

prevăzute de Regulamentele EES şi ETIAS;  

- desemnarea autorităţilor care au dreptul de a consulta 

datele din EES şi ETIAS în scopul prevenirii, 

depistării şi investigării infracţiunilor de terorism sau 

a altor infracţiuni grave;  

- înfiinţarea Unităţii Naţionale ETIAS, înfiinţarea 

Punctelor centrale de acces la EES şi ETIAS cu 

atribuţii concrete în verificarea îndeplinirii 

condiţiilor de solicitare a accesului la aceste sisteme; 

Răspunderi şi sancţiuni. 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii privind cazierul judiciar 

nr. 290/2004 

 

Iniţiatori: MAI 

Decembrie 

2021 

- stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.816/2019 care stabilește un 

sistem centralizat la nivelul Uniunii pentru stocarea 

datelor cu caracter personal ale resortisanţilor ţărilor 

terţe cu condamnări (denumit "ECRIS-TCN"). Acest 

sistem centralizat va permite autorității centrale a unui 

stat membru să poată afla prompt şi eficient care alt 

stat membru sau alte state membre deţin informaţii 

privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei ţări 

terţe. Directiva 884/2019 vizează introducerea 

modificărilor necesare la Decizia-cadru 2009/315/JAI 

pentru a se permite un schimb eficient de informaţii cu 

privire la condamnările resortisanţilor ţărilor terţe prin 

intermediul ECRIS. Aceasta impune statelor membre 

să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 

informaţiile referitoare la cetăţenia sau cetăţeniile 

persoanei condamnate însoțesc condamnările, în 

măsura în care statele membre dispun de astfel de 

informaţii. Prin directivă se reglementează totodată 

procedurile de răspuns la cererile de informaţii, se 

asigură faptul că un extras de cazier judiciar solicitat 

de către un resortisant al unei ţări terţe este completat 

cu informaţii din alte state membre şi se efectuează 

modificările tehnice necesare în vederea bunei 

funcţionări a sistemului de schimb de informaţii 

9.  Proiect de Lege privind organizarea și 

funcționarea Sistemului Informatic Național 

de Semnalări și participarea României la 

Sistemul de Informații Schengen, precum şi 

Decembrie 

2021 

- stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului UE nr.1860/2018, Regulamentului UE 

nr.1861/2018 și a Regulamentului UE nr. 1862/2018. 
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pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

 

Iniţiatori: MAI 
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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  
Proiect de Lege privind  modificarea Legii 

nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor 

Convenției privind interzicerea dezvoltării, 

producerii, stocării şi folosirii armelor 

chimice şi distrugerea acestora 

 

Iniţiatori: MAE 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

- implementarea deciziilor adoptate în cadrul celei de-a 

24-a Conferințe a statelor părți la Convenția privind 

interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii 

armelor chimice şi distrugerea acestora (CWC), 

desfășurată la Haga, în perioada 25 – 29 noiembrie 

2019. 

2.  Proiect de Lege privind regimul de control 

al operațiunilor cu produse cu dublă 

utilizare 

 

Iniţiatori: MAE 

Noiembrie 

2021 

- implementarea, la nivel național, a prevederilor 

propunerii de Regulament al Parlamentului European și 

Consiliului privind regimul de control al exporturilor, 

serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, 

tranzitului și transferurilor de produse cu dublă 

utilizare. 

3.  Proiect de Lege privind participarea 

României la misiunile civile internaționale 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2021 

 

 

- reglementarea detașării de experți naționali de către 

România la misiuni civile internaționale, atât sub egida 

UE/PSAC, cât și sub egida ONU și OSCE. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.62/2019 privind activitatea consulară 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2021 

- reglementarea efectuării doar a traducerilor care sunt 

necesare pentru soluționarea serviciilor consulare 

servicii consulare. 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulații a cetățenilor 

români în străinătate 

 

Iniţiatori: MAE 

Decembrie 

2021 

- definirea mai clară a unor categorii de persoane pentru 

care Ministerul Afacerilor Externe poate elibera 

pașapoarte diplomatice electronice (art. 8 din Legea 

nr.248/ 2005) sau pașapoarte de serviciu electronice 

(art. 12 din Legea nr.248/2005): ataşaţii militari, 

personalul militar trimis în misiune la structurile 

NATO și reprezentanțele României la NATO, având 

funcții echivalente membrilor corpului diplomatic și 

consular sau care ocupă posturi permanente prevăzute 

cu grad de general și colonel, ataşaţii de afaceri interne 

și persoanele asimilate acestora, ataşaţii pe probleme de 

muncă, judecătorii sau procurorii de legătură, adjuncţii 

acestor categorii, atașații de telecomunicații și 

persoanele asimilate acestora, personalul militar trimis 

în misiune la structurile NATO și reprezentanțele 

României la NATO. Corelarea prevederilor legii cu alte 

norme care prevăd posibilitatea eliberării pașapoartelor 
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diplomatice și/ sau de serviciu, în scopul realizării unui 

cadru juridic unic în această materie. 

- introducerea unor excepții de la prevederile legale în 

vigoare în ceea ce privește eliberarea titlurilor de 

călătorie pentru unele categorii de cetăţeni români faţă 

de care autorităţile române competente au instituit 

măsuri de suspendare a exercitării dreptului la liberă 

circulaţie în străinătate. 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă 

 

Iniţiatori: MAE 

 

Decembrie 

2021 

- recunoașterea, fără necesitatea îndeplinirii altor 

formalități administrative (înscriere/ 

transcriere/aplicare de mențiuni), a actelor de stare 

civilă eliberate cetățenilor români în statele membre 

UE.  
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MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind desființarea Secției 

pentru Investigarea Infracțiunilor din 

Justiție 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

Februarie 

2021 

 

 

- desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor 

din Justiție (SIIJ) la data intrării în vigoare a legii; 

- abrogarea secțiunii care privește organizarea, 

funcționarea și competența acestei secții din Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară și instituirea 

unor dispoziții tranzitorii referitoare la situația 

personalului și a dosarelor aflate pe rolul Secției la 

data intrării în vigoare a acestei legi; 

- necesitatea asigurării unei protecții adecvate a 

magistraților împotriva presiunilor exercitate asupra 

lor, împotriva abuzurilor săvârșite prin 

sesizări/denunțuri arbitrare. Proiectul de lege prevede 

instituirea unor mecanisme suplimentare, cu rol de 

garanție, în cazul în care  aceștia au calitatea de 

suspect în dosare penale; 

- asigurarea unui echilibru între aceste garanții și 

necesitatea unui mecanism efectiv în materia 

răspunderii penale a magistraților, în situația existenței 

unor probe sau indicii temeinice din care rezultă 

suspiciunea rezonabilă că persoana în cauză a săvârșit 

o infracțiune. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Februarie 

2021 

 

 

 

- punerea legislaţiei în acord cu solicitările Comisiei 

Europene privind transpunerea Deciziei-cadru 

2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 

privind combaterea anumitor forme și expresii ale 

rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului 

penal; 

- Comisia a demarat procedura de infringement contra 

României pentru transpunerea incorectă a Deciziei-

cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 

2008 privind combaterea anumitor forme și expresii 

ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului 

penal, mai exact a art. 1 alin. (1) lit.a) al acesteia. 

3.  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 

 

Iniţiatori: MJ 

Martie 

2021 

 

 

- transpunerea 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; 

- modificări ale cadrului legal în materia dreptului 

penal prin intervenții punctuale; 

- modificări aduse definiției instrumentelor de plată 

electronice; 

 - introducerea noțiunilor de instrument de plată fără 

numerar și monedă electronică;  

- adaptarea infracțiunilor ce presupun fraude comise 
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Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

prin sisteme informatice și mijloace de plată 

electronice, inclusiv prin monede virtuale;  

-adaptarea infracțiunilor de falsificare a instrumentelor 

de plată electronice la standardele impuse de 

prevederile Directivei non-cash. 

4.  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 

 

Iniţiatori: MJ, MAE 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

 

 

- 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. Astfel, 

cele mai înalte jurisdicţii române – Curtea 

Constituţională a României și Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie – vor avea posibilitatea, la intrarea în 

vigoare a Protocolului nr.16 pentru România, de a 

solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 

un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită 

cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă 

privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a 

protocoalelor sale. 

5.  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 

 

Iniţiatori: MJ, MAE 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

Martie 

2021 

 

 

- prin proiectul de lege de ratificare a Protocolului 

nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 

şi a libertăţilor fundamentale s-a iniţiat procedura 

ratificării acestui instrument convenţional adiţional la 

Convenţie. Astfel, cele mai înalte jurisdicţii române – 

Curtea Constituţională a României și Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie – vor avea posibilitatea, la intrarea în 

vigoare a Protocolului nr.16 pentru România, de a 

solicita Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 

un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită 

cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă 

privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a 

protocoalelor sale. În vederea aplicării Protocolului nr. 

16 se impune reglementarea procedurii de solicitare a 

avizelor consultative de către instanțele desemnate, 

precum si a efectelor juridice ale acestora asupra 

soluționării cauzelor în care au fost solicitate. 

6.  Proiect de Lege privind statutul 

personalului de probațiune 

 

Iniţiatori: MJ, DNP 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

Martie 

2021 

- prin intrarea în vigoare a Legii nr.252/2013  privind 

organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, 

cu modificările și completările ulterioare, sistemul de 

probațiune din România a fost reconfigurat; 

- reorganizarea sistemului de probațiune s-a realizat pe 

cele două paliere, central și local, stabilindu-se noi 

mecanisme de relaționare între cele două forme de 

organizare; 

 - astfel, pe de-o parte a fost avută în vedere înființarea 

Direcției Naționale de Probaţiune, ca structură cu 

personalitate juridică, în cadrul Ministerului Justiției 

și, pe de altă parte, reorganizarea serviciilor de 
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probațiune de pe lângă tribunale care au trecut în 

subordinea Direcției; 

- în continuarea acestor demersuri, o etapă esențială în 

asigurarea sustenabilității procesului de reorganizare 

este reprezentată de restructurarea cadrului normativ 

privind statutul personalului de probațiune, pentru 

compatibilizarea 

acestuia cu noua structură instituțională creată prin 

înființarea Direcției Naționale de Probațiune și pentru 

a redefini cariera, condițiile și modalitățile de acces în 

funcțiile de conducere din cadrul sistemului de 

probațiune, drepturile și obligațiile ce revin 

personalului, regimul de interdicții și incompatibilități 

aplicabil acestei categorii de personal. 

7.  Proiectul 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 

 

Iniţiatori: MJ 

 

 

Martie 

2021 

- clarificarea modului de recrutare și gestionare a 

carierei acestei categorii profesionale; 

- implementarea la nivel legislativ a deciziilor 

obligatorii ale Curţii Constituționale, inclusiv 

ale considerentelor acestora, precum: 

- Decizia nr.121/2020, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020 – astfel 

prin proiect se urmărește preluarea aspectelor esențiale 

privind concursurile pentru accesul în profesie, cum 

sunt, de exemplu condițiile de participare, regulile 

generale privind constituirea comisiilor de concurs, 

tipul etapelor şi probelor de concurs, precum și 

modalitatea de stabilire a rezultatelor;  

- Decizia Curții Constituționale nr.270/2015 publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 420 din 

12 iunie 2015 – prin proiectul de act normativ se 

urmărește armonizarea legislației aplicabile grefierilor 

cu legislația aplicabilă magistraților, în materia 

suspendării din funcție; 

- preluarea și actualizarea reglementărilor-cadru din 

Legea nr.567/2004 (propusă a fi abrogată) referitoare 

la statutul personalului de specialitate criminalistică şi 

a personalului care ocupă funcții auxiliare de 

specialitate criminalistică din cadrul INEC şi al 

laboratoarelor interjudețene; 

- intervenții cu caracter de noutate, punctuale, pe 

anumite aspecte care generează nemulțumiri sau 

disfuncționalități, în special în ceea ce privește 

drepturile acordate categoriilor profesionale mai sus-

menționate, în comparație cu cele acordate 

magistraților,  corelarea textelor, a termenelor, a 

procedurilor sau clarificarea unor dispoziții legale 

contradictorii şi sistematizarea textelor. 
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8.  Proiect de Lege privind protecția 

persoanelor care raportează încălcări ale 

legii 

 

Iniţiatori: MJ 

 

Martie 

2021 

- armonizarea cadrului legislativ național cu 

standardele europene prin elaborarea și supunerea spre 

aprobare/adoptare Guvernului/ Parlamentului a 

propunerii de lege care va asigura transpunerea 

Directivei UE 2019/1937; 

- promovarea climatului de integritate în sectorul 

public și cel privat. 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii cetățeniei române nr. 

21/1991 

 

Iniţiatori: MJ, MAE, ANC 

 

 

 

 

Martie 

2021 

- instituirea obligativității apostilării sau a 

supralegalizării actelor oficiale străine depuse de către 

solicitanții de cetățenie în cadrul procedurilor de 

dobândire a cetățeniei române, în vederea prevenirii 

riscurilor reprezentante de situațiile care ar putea duce 

la dobândirea în mod fraudulos a cetățeniei române, în 

baza unor documente false. De asemenea, numărul 

extrem de ridicat al cererilor în materie de cetăţenie 

aflate pe rolul Autorității Naționale pentru Cetăţenie 

impune adoptarea unor măsuri pentru ca parcursul 

procedurii administrative să devină previzibil și 

predictibil pentru solicitant; 

 - eficientizarea activității Autorității Naționale pentru 

Cetățeniei, precum: 

 - prezentarea actelor pentru obținerea cetățeniei în 

formă legalizată cu apostilă sau supralegalizate după 

caz, însoțite de traduceri legalizate și apostilate sau 

supralegalizate, pentru eliminarea suspiciunii privind 

caracterul fals al unor acte; 

 - definirea principiului soluționării cronologice a 

dosarelor; 

 - definirea exhaustivă a situațiilor de urgentare a 

soluționării dosarelor, practică ce anterior a fost una 

generalizată; 

 - definirea exhaustivă a cazurilor temeinic justificate 

în care actele pot fi depuse cu procură prin mandatar; 

 - modificarea prevederilor legale referitoare la 

modalitatea de comunicare a ordinelor emise în 

materie de cetățenie. 

10.  Proiect de Lege privind statutul 

magistraților din România 

 

 Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

 

- cadrul normativ actual, Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare a suferit, de la 

adoptare până în prezent, numeroase modificări şi 

completări care, fie au creat disfuncţionalităţi ale 

sistemului, fie neclarităţi în aspecte esenţiale care 

privesc sistemul judiciar, respectiv cu privire la 

statutul şi cariera magistraţilor; 

- intervenţia legislativă cuprinsă în prezentul proiect se 

axează pe patru dimensiuni principale: 

- revenirea la conceptul de magistratură unică 

(inclusiv sub aspectul denumirii) şi atenuarea 
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principiului “separării carierelor” între judecători şi 

procurori; 

- implementarea în plan legislativ a mai multor 

recomandări ale organismelor europene; 

- implementarea la nivel legislativ a deciziilor 

obligatorii ale Curţii Constituţionale; 

- intervenţii cu caracter de noutate, punctuale, pe 

anumite aspecte care generează disfuncţionalităţi în 

practică, corelarea textelor, a termenelor, a 

procedurilor sau clarificarea unor dispoziţii legale 

contradictorii şi sistematizarea textelor. 

11.  Proiect de Lege privind organizarea 

judiciară 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- implementarea în plan legislativ a recomandărilor 

organismelor europene; 

- implementarea la nivel legislativ a deciziilor 

obligatorii ale Curții Constituționale;  

- intervenții cu caracter de noutate, punctuale, pe 

anumite aspecte care generează disfuncționalități în 

practică sau clarificarea unor dispoziții legale 

contradictorii și sistematizarea textelor.   

12.  Proiect de Lege privind Consiliul Superior 

al Magistraturii 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

- modificări în ceea ce privește organizarea și 

funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii; 

- o primă serie de modificări au la bază prevederile 

Constituției României care a prevăzut o competență 

generală pentru Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii, ca organ colegial și reprezentativ, și 

doar o competență de atribuire pentru secțiile sale, 

prezentul proiect reașază atribuțiile specifice Plenului 

și Secțiilor CSM, în acord cu dispozițiile Legii 

fundamentale; 

- conform proiectului, aspectele generale și comune 

ale carierei magistraților și organizarea instanțelor și 

parchetelor sunt date în competența Plenului; 

- sistemul de alegere a membrilor judecători și 

procurori ai Consiliului Superior al Magistraturii, sens 

în care, prin instituirea unui nou tip de scrutin, în care 

membrii respectivi sunt aleși de toți judecătorii, 

respectiv de toți procurorii, la nivel naţional, iar nu 

doar prin votul magistraților din cadrul instanțelor sau 

parchetelor pentru care se depune candidatura, cum 

stabilește prezenta lege, se urmărește alegerea ca 

membri ai Consiliului Superior al Magistraturii a unor 

magistrați reprezentativi la nivelul întregului corp al 

magistraților; 

- extinderea sferei titularilor acţiunii disciplinare în 

materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi 

procurorilor, prin revenirea la sistemul existent 

anterior intervenţiilor legislative operate în anul 2018.  

Astfel, conform proiectului, acțiunea disciplinară în 
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cazul abaterilor săvârșite de un judecător se exercită de 

Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar, de 

ministrul justiției sau de președintele Înaltei Curți de 

Casație și Justiție; 

- modificarea sistemul de revocare a membrilor aleşi ai 

Consiliului Superior al Magistraturii; 

- instituirea normelor primare în ceea ce privește 

numirea în funcţie a inspectorului-şef, inspectorului-

şef adjunct şi a celor doi directori de inspecție din 

cadrul Inspecţiei Judiciare. 

13.  Proiect de Lege privind registrul comerţului 

 

Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

 

Aprilie 

2021 

- simplificarea formalităților de înregistrare în registrul 

comerțului a profesioniștilor care au această obligație 

legală; Reglementarea procedurii de înregistrare în 

registrul comerţului în baza controlului prealabil al 

registratorului de registrul comerțului, numit în 

continuare, registrator sau, după caz, în baza hotărârii 

instanţei judecătoreşti; Reglementarea profesiei de 

registrator; Reglementarea modului de organizare şi 

funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului, denumit în continuare, O.N.R.C, şi a 

oficiilor registrului comerţului teritoriale. Modificarea 

(după caz, abrogarea) altor acte normative, ca efect al 

reglementării controlului prealabil al registratorului și 

pentru degrevarea instanțelor judecătorești: Legea 

nr.26/1990 privind registrul comerțului, Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.116/2009, Legea nr.31/1990, 

Legea nr.359/2004 s.a. Reglementarea procedurii 

electronice de constituire a societăților și de 

înregistrare a sucursalelor prevăzute de Directiva 

2019/1151 a Parlamentului European si a Consiliului 

din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 

2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor 

și a proceselor digitale în contextul dreptului 

societăților comerciale, al cărei termen de transpunere 

în legislația națională este 1 august 2021. 

14.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței şi de 

insolvență 

 

 Iniţiatori: MJ 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

 

Aprilie 

2021 

 

- pentru integrarea standardelor directivei europene, 

proiectul de lege vizează îmbunătățirea procedurii 

concordatului preventiv şi introducerea unei noi 

proceduri de restructurare pre-insolvență, mai simplă 

şi mai puțin formalizată, cu implicarea la nivel 

minimal a instanței judecătorești. De asemenea, se vor 

institui premisele legale pentru înființarea unui 

mecanism de avertizare timpurie a întreprinzătorilor 

aflați în dificultate financiară, pentru a recurge, cât mai 

devreme și cu șanse de reușită mai mari, la soluții de 

reorganizare a afacerii, astfel încât să poată fi evitată 

insolvența. Proiectul va amenda punctual și aspecte ale 

procedurii insolvenței, pentru corelarea cu noua 
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procedură de restructurare, dar și pentru îmbunătățirea 

anumitor soluții în a căror aplicare au fost constatate 

dificultăți în practică. 

15.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2007 privind unele 

măsuri pentru consolidarea cooperării 

judiciare cu statele membre ale Uniunii 

Europene  

 

Iniţiatori: MJ 

 

Iunie 

2021 

- 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. 

16.  Proiect de Lege privind cooperarea 

judiciară cu Curtea Penală Internațională 

(CPI) 

 

Iniţiatori: MJ 

 

Iunie 

2021 

- implementarea obligațiilor care îi revin României, în 

temeiul Statutului Curții Penale Internaționale, ratificat 

de România Legea 111/2002. 

17.  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 

 

Iniţiatori: MJ 

 

Iunie 

2021 

- dispozițiile Protocolului al IV-lea la Convenția 

europeană privind extrădarea vizează modernizarea 

unor prevederi ale acestui instrument juridic care 

datează din 1957 în scopul de a consolida cooperarea 

internațională. 

18.  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 

 

Iniţiatori: MJ 

 

Iunie 

2021 

- asigurarea cadrului bilateral pentru transferarea 

persoanelor condamnate. 

19.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.189/2003 privind 

asistența judiciară internațională în materie 

civilă şi comercială 

 

Iniţiatori: MJ 

Iunie 

2021 

- în prezent, cererile de asistență judiciară 

internațională (comunicare de acte şi comisie 

rogatorie), formulate de instanțele române, precum şi 

răspunsul la comisiile 

rogatorii - care fac obiectul Legii nr.189/2003, sunt 

traduse de MJ. 

Având în vedere numărul redus al acestora, precum şi 

faptul că alte cereri de asistență judiciară internațională 

(obținerea de informații privind dreptul străin, precum 

şi cele formulate în baza dreptului european în 

materie) sunt traduse de 

instanțele române solicitante, nu se mai justifică 

această sarcină a 

Ministerului Justiției.   
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- Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 şi Regulamentul 

(CE) nr. 1206/2001, în aplicarea cărora MJ exercită 

atribuții de autoritate centrală au suferit modificări şi 

completări, devenind Regulamentul (UE) 2020/1784 şi 

Regulamentul (UE) 2020/1783, se impune modificarea 

dispozițiilor corespondente din Legea nr. 189/2003. 

20.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.188/2000 privind 

executorii judecătorești 

 

Iniţiatori: MJ 

 

 

Decembrie 

2021 

- unificarea şi sistematizarea dispoziţiilor referitoare la 

competenţa executorilor judecătoreşti, reformularea 

unor dispoziţii din Legea nr. 188/2000 care au creat 

sau ar putea crea probleme în aplicarea practică, 

inserarea unor prevederi pentru asigurarea unei 

gestionări şi evidenţe mai eficiente a birourilor 

executorilor judecătoreşti; 

 - introducerea în corpul legii a unor noi dispoziţii 

referitoare la susţinerea concursurilor de admitere în 

profesia de executor judecătoresc, a examenului de 

definitivat și de schimbare a sediului biroului 

executorului judecătoresc; 

 - revizuirea textelor referitoare la asocierea şi 

încetarea asocierii executorilor judecătoreşti, încetarea 

şi suspendarea calităţii de executor judecătoresc, 

precum şi a dispoziţiilor referitoare la atragerea 

răspunderii disciplinare a membrilor profesiei; 

 - modificarea şi completarea dispoziţiilor referitoare 

la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Uniunii 

Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; 

 - modificarea dispoziţiilor referitoare la 

incompatibilităţile stabilite pentru executorii 

judecătoreşti. 

21.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2000 privind organizarea activităţii de 

expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară 

 

Iniţiatori: MJ 

Decembrie 

2021 

- modificarea dispoziţiilor privind obţinerea calităţii de 

expert tehnic judiciar sau de specialist, în vederea 

eliminării disfuncţionalităţilor constatate în activitatea 

de autorizare a acestora; 

 - revizuirea textelor referitoare la plata persoanelor 

numite să efectueze expertiza tehnică judiciară, ca 

urmare a dificultăţilor întâmpinate în prezent, 

dispoziţiile actuale fiind de natură să creeze probleme 

în aplicarea practică; 

 - enumerarea faptelor care constituie abatere 

disciplinară şi pot atrage răspunderea disciplinară a 

experţilor tehnici judiciari sau specialiştilor. 

22.  Proiect de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.318/2015 pentru 

înființarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative 

2021 

 

- îmbunătățirea cadrului legislativ de organizare și 

funcționare al A.N.A.B.I. Cu titlu de exemplu, 

precizăm că proiectul reglementează următoarele 

aspecte: 

- includerea ANABI în lista autorităților competente a 

primi acces direct sau indirect la „Semnalările privind 

bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca 
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Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

 

Iniţiatori: MJ 

 

probe în cursul procedurilor penale” din Sistemul 

Informatic National de Semnalări; 

- modul de constituire, administrare și distribuire a 

fondului rezultat din colectarea sumelor de bani 

confiscate în proceduri judiciare penale; Fondul va fi 

alimentat cu sumele confiscate, precum şi cu cele 

rezultate din valorificarea bunurilor confiscate din 

proceduri judiciare penale. Vor fi exceptate sumele de 

bani care fac obiectul acordurilor de partajare cu 

jurisdicțiile străine în baza acordurilor tehnice 

încheiate de ANABI. În varianta inițială legea 

prevedea doar sumele rezultate din valorificarea 

bunurilor confiscate; - 50% din sume se vor face venit 

la bugetul de stat; - 50% din sume vor fi distribuite 

către instituții publice şi organizații 

nonguvernamentale pentru măsuri/programe de 

protecția victimelor infracțiunilor, prevenirea 

criminalității, educație juridică, consolidarea 

capacității administrative, inclusiv logistice, a 

instituțiilor abilitate cu identificarea, administrarea și 

valorificarea bunurilor sechestrate; sumele vor fi 

distribuite astfel: 20% Ministerului Educației şi 

Cercetării, 20% Ministerului Sănătății, 15% 

Ministerului Afacerilor Interne, 15% Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, 15% 

Ministerului Justiției, 15% ANABI pentru finanțarea 

nerambursabilă de proiecte derulate de organizații 

nonguvernamentale.  
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MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE  
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  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 

 

Iniţiatori: MAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

 

- completarea cadrului legal existent pentru 

contracararea activităţilor neautorizate ale dronelor; 

- adaptarea prevederilor care reglementează regimul 

armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute 

de MAN şi de forţele armate străine pe teritoriul 

României la noile provocări ale câmpului de luptă. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.384/2006 privind 

statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

 

Iniţiatori: MAN, MAI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

 

- reglementarea condiţiilor de acordare a compensaţiei 

lunare pentru chirie cuvenită soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.446/2006 privind 

pregătirea populaţiei pentru apărare 

 

Iniţiatori: MAN, MAI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- corelarea dispoziţiilor care reglementează formele de 

îndeplinire a serviciului militar, precum şi a celor care 

reglementează evidenţa militară a cetăţenilor cu 

obligaţii militare, cu modificările survenite în cadrul 

legislativ în domeniul apărării, precum şi adaptarea 

acestora la noile tipuri de riscuri şi ameninţări la 

adresa securităţii naţionale, în special cele de tip 

asimetric şi hibrid. 
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prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

4.  Proiect de Lege privind atribuţiile, 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Militare 

 

Iniţiatori: MAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- crearea cadrului legislativ pentru organizarea şi 

funcţionarea poliţiei militare în Armata României, 

necesitate cerută de asigurarea ordinii şi disciplinei 

militare în unităţile militare, cât şi a celei de a asigura 

interoperabilitatea cu forţele de poliţie militară ale 

forţelor armate ale statelor member NATO şi UE şi a 

celor partenere. 

5.  Proiect de Lege privind  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)" 

 

Iniţiatori: MAN, MEAT 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

 

- introducerea prevederilor privind 

  posibilitatea finanţării şi derulării, prin contractele 

guvern la guvern de tip LOA, a eventualelor proiecte 

asociate fabricaţiei/mentenanţei echipamentelor din 

compunerea sistemelor PATRIOT, prin activităţi de 

cooperare industrială derulate între producătorii 

echipamentelor şi industria naţională de profil. 

6.  Proiectul Legii apărării 

 

Iniţiatori: MAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

- revizuirea Legii nr.45/1994 cu modificările şi 

completările ulterioare se impune în principal, din 

necesitatea alinierii cu modificările cadrului normativ 

incident domeniului apărării, precum şi din necesitatea 

abordării apărării naţionale în contextul apărării 

colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice şi a 

Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii 

Europene. 

7.  Proiect de Lege privind Statutul cadrelor 

militare  

 

Iniţiatori: MAN, MAI, MJ,SIE, SRI, SPP, 

STS 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- îmbunătăţirea cadrului normativ actual care 

guvernează exercitarea profesiei militare, printr-o 

structurare mai clară, menită să faciliteze interpretarea 

şi aplicarea unitară a acestuia, precum şi crearea 

premiselor pentru reconfigurarea şi aplicarea ulterioară 

a unui sistem integrat şi eficient de management al 

resurselor umane, bazat pe competenţă, care să 

răspundă exigenţelor îndeplinirii obiectivelor 

organizaţionale. 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale 

 

Iniţiatori: MAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

Aprilie 

2021 

- reglementarea naturii cheltuielilor curente şi de capital 

pe care asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică le 

pot efectua din bugetul Ministerului Apărării 

Naţionale; 

- modificarea art.24 alin. (2), ca urmare a amendării 

Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

- completarea cu prevederi referitoare la legitimarea şi 

stabilirea identităţii persoanelor, precum şi verificarea 

motivului deplasării / circulaţiei persoanelor în afara 
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prima sesiune 2021 

 

 

locuinţei / gospodăriei, interzicerea, temporară a 

pătrunderii în clădiri, localităţi sau zone geografice 

delimitate şi marcate în care sunt dispuse măsuri de 

limitare a deplasării, de carantinare sau de izolare, într-

un mijloc de transport, ori evacuarea temporară din 

acestea a oricărei persoane, dacă există un pericol la 

adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale, a sa 

ori a altei persoane, avertizarea persoanelor, prin orice 

mijloace de comunicare, în vederea încetării acţiunilor 

prin care sunt afectate măsurile de limitare a 

deplasării, de carantinare sau izolare, semnalizarea şi 

îndrumarea participanţilor la trafic, pe timpul stării de 

urgenţă, de către personalul militar din MAN care 

participă la misiunile de sprijin în domeniul ordinii 

publice ori pentru asigurarea pazei şi protecţiei unor 

obiective/zone. 

9.  Proiect de Lege privind Sistemul Naţional 

de Management Integrat al Crizelor 

 

Iniţiatori: MAN, MAI, SRI,  SIE, STS, SPP  

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

 

 

- crearea cadrului juridic şi instituţional privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor din domeniul 

managementului integrat al situaţiilor de criză. 

10.  Proiect de Lege privind securitatea şi 

apărarea cibernetică 

 

Iniţiatori: MAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

  - adoptarea cadrului legislativ prin care să se 

stabilească un pachet de măsuri în domeniul securităţii 

şi apărării cibernetice. Problematica securităţii şi 

apărării cibernetice, ca parte a domeniilor securităţii 

naţionale şi apărării naţionale, a devenit prioritară, 

astfel că sunt necesare demersuri de reglementare 

pentru dezvoltarea de mecanisme coerente şi eficiente 

pentru protecţia infrastructurilor cibernetice aferente 

acestor domenii. 

11.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.10/1995 privind 

calitatea în construcţii 

 

Iniţiatori: MAN 

 

Septembrie 

2021 

- completarea art.18 şi 43 alin.(1) din Legea nr.10/1995 

privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

12.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii  

 

Iniţiatori: MAN 

 

 

Septembrie 

2021 

- completarea art.30 alin.(1) din Legea nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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13.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor 

 

Iniţiatori: MAN,MAI 

 

Septembrie 

2021 

- menţionarea reprezentanţilor Direcţiei domenii şi 

infrastructuri ca agenţi constatatori care pot aplica 

sancţiuni contravenţionale în MAN pe linie de apărare 

împotriva incendiilor. 

14.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.122/1996 privind 

regimul juridic al caselor de ajutor reciproc 

ale salariaţilor şi al uniunilor acestora  

 

Iniţiatori: MAN,MAI 

 

Octombrie 

2021 

- abrogarea Decretului nr.94/1958 privind organizarea şi 

funcţionarea caselor de ajutor reciproc pe lângă 

unităţile militare din M.F.A. şi unităţile militare şi 

militarizate din M.A.I. 
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MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de vânzare de 

bunuri 

 

Iniţiatori: MEAT,ANPC 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- stabilirea unor norme comune privind anumite cerințe 

referitoare la contractele de vânzare încheiate între 

vânzător și consumator, în special norme privind 

conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile 

corective în caz de neconformitate, modalitățile de 

punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, 

precum și garanțiile comerciale. 

2.  Proiect de Lege privind stabilirea 

competenţelor biroului unic de legătura şi a 

autorităţilor competente ȋn vederea asigurării 

implementării Regulamentului (UE) 

2017/2394 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, privind cooperarea dintre 

autoritățile naționale însărcinate să asigure 

respectarea legislației în materie de protecție 

a consumatorului și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

 

Iniţiatori: MEAT,ANPC 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- Regulamentul (UE) 2017/2394 armonizează cadrul de 

cooperare dintre autoritățile naționale din UE, astfel 

încât acțiunile acestora în materie de asigurare a 

aplicării legislației să vizeze piața unică în toate 

dimensiunile sale; 

 - obiectivul principal al Regulamentului (UE) 

2017/2394   este de a asigura securitatea juridică în 

cadrul pieței unice prin aplicarea coerentă a actelor 

legislative cheie care formează acquis-ul Uniunii în 

domeniul protecției consumatorilor. 

3.  Proiect de Lege privind anumite aspecte 

referitoare la contractele de furnizare de 

conținut digital și de servicii digitale 

 

Iniţiatori: MEAT,ANPC 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

 

 

Martie 

2021 

- scopul proiectului legislativ este de a stabili unele 

norme comune privind anumite cerințe referitoare la 

contractele dintre comercianți și consumatori, de 

furnizare de conținut digital sau de servicii digitale, în 

special normele privind: 

- conformitatea conținutului digital sau a serviciului 

digital cu contractul; 

- măsuri corective în caz de neconformitate sau în caz de 

nefurnizare și modalitățile de punere în aplicare a 

acestor măsuri corective;  

- modificarea conținutului digital sau a serviciului 

digital. 

4.  Proiect de Lege privind o mai bună asigurare 

a respectării normelor legale în materie de 

protecție a consumatorilor și modernizarea 

acestor norme 

 

Iniţiatori: MEAT,ANPC 

Iulie 

2021 

- sporirea gradului de transparență de care beneficiază 

consumatorii atunci când fac cumpărături online, 

sancțiuni eficace și norme clare care să abordeze 

problema dublului standard de calitate a produselor în 

UE. Proiectul de lege acoperă un domeniu larg de 

reglementare şi modifică patru acte normative in 
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 vigoare: Legea nr.363/2007 privind practicile 

comerciale incorecte, Legea nr.193/2000 privind 

clauzele abuzive din contractele încheiate între 

profesioniști, HG nr.947/2000 privind modalitatea de 

indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor 

spre vanzare și  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor. 

5.  Proiectul Legii turismului 

 

Iniţiatori: MEAT 

Decembrie 

2021 

- atribuțiile și obligațiile autorității administrației publice 

centrale responsabile în domeniul turismului; 

- atribuțiile autorităților administrației publice locale în 

domeniul turismului; 

- Consiliul Consultativ în Turism și Comitetul 

Interministerial pentru Turism; 

- patrimoniul turistic; 

- drepturile și obligațiile participanților la activitățile de 

turism; 

- formarea profesională; 

- sistemul Informatic de Evidență a Activității de Turism 

din România. 

6.  Proiect de Lege  privind resursele 

hidrominerale 

 

Iniţiatori: MEAT, ANRM,SGG 

 

Decembrie 

2021 

- stabilirea cadrului instituţional şi reglementarea 

modului de desfăşurare a activităţii de prospecţiune, 

explorare, exploatare, încetarea concesiunii, protecţie şi 

valorificare a resurselor hidrominerale, substanţe utile 

regenerabile, care fac obiectul exclusiv al proprietăţii 

publice şi aparţin statului român. 
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MINISTERUL ENERGIEI  
 

Nr. 

Crt. Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.85/2018 privind 

constituirea şi menţinerea unor rezerve 

minime de ţiţei şi/sau produse 

petroliere 

 
Iniţiatori: ME 

 
PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

 

- în prezent, constituirea și menținerea unor 

rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere 

este reglementată de Legea nr.85/2018 privind 

constituirea și menținerea unor rezerve minime de 

țiței și/sau produse petroliere; 

- Legea nr.85/2018 a fost emisă în scopul 

transpunerii complete, la nivelul legislației 

naționale, a prevederilor Directivei 2009/119/CE 

a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind 

obligația statelor membre de a menține un nivel 

minim de rezerve de țiței și/sau produse 

petroliere; 

 - obiectivul declarat al Directivei 2009/119/CE 

este de a stabili normele care vizează garantarea 

unui nivel ridicat de siguranță a aprovizionării cu 

petrol în Comunitate, prin intermediul unor 

mecanisme viabile și transparente bazate pe 

solidaritatea între statele membre, menținerea 

unui nivel minim al stocurilor de țiței și/sau 

produse petroliere, precum și instituirea 

mijloacelor procedurale necesare pentru 

remedierea unei eventuale penurii de amploare, la 

nivelul Uniunii Europene sau a unui stat membru; 

- în Jurnalul Oficial al UE nr.L 263/57/22.10.2018 

a fost publicată DIRECTIVA DE PUNERE ÎN 

APLICARE (UE) 2018/1581 A COMISIEI din 

19 octombrie 2018 de modificare a Directivei 

2009/119/CE a Consiliului în ceea ce privește 

metodele de calcul al obligațiilor de stocare; 

- Comisia Europeană a declanșat două proceduri 

de infrigement pentru netranspunerea 

prevederilor Directivei 2018/1581, respectiv: 

 - Cauza 2019/0341 - procedură de infrigement 

având ca obiect neîndeplinirea obligației care îi 

revine României de transpunere în legislația 

internă a Directivei de punere în aplicare (UE) 

2018/1581 a Comisiei din 19 octombrie 2018 de 

modificare a Directivei 2009/119 CE a 

Consiliului în ceea ce privește metodele de calcul 

a obligațiilor de stocare (punere în întârziere); 

 - Cauza 2020/2076- procedură de infrigement 
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având ca obiect neîndeplinirea obligației care îi 

revine României în temeiul articolului 3 alineatul 

(1) din Directiva 2009/119/CE a Consiliului 

privind obligația statelor membre de a menține un 

nivel minim de rezerve de țiței și/sau produse 

petroliere (punere în întârziere). 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.121/2014 privind 

eficienţa energetică 

 
Iniţiatori: ME 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- transpunerea prevederilor legislației europene, 

respectiv: 

 - Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind 

eficiența energetică, de modificare a Directivelor 

2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogarea 

Directivelor 2004/8CE și 2006/32/Ce a fost 

modificată prin Directiva (UE) 2018/2002 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 11 

decembrie 2018 de modificare a Directivei (UE) 

privind eficiența energetică. 

 Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică 

a fost transpusă în legislația națională prin Legea 

nr. 121/2014 privind eficiența energetica, cu 

modificările și completărle ulterioare. 

3.  Proiect de Lege pentru transpunerea 

prevederilor Directivei (UE) 2018/2001 

privind promovarea energiei din surse 

regenerabile  

 
Iniţiatori: ME 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Aprilie 

2021 
- obligația de transpunere a legislației europene în 

legislația națională. Transpunerea prevederilor 

Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea 

utilizării energiei din resurse regenerabile. 

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea 

Strategiei energetice a României 2021-

2030, cu perspectiva anului 2050 

 
Iniţiatori: ME 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 
- Strategia are opt obiective strategice 

fundamentale care structurează întregul demers 

de analiză și planificare pentru perioada 2021-

2030 și orizontul de timp al anului 2050. 

Obiectivele Stratagiei sunt: 

 - asigurarea accesului la energie electrică și 

termică pentru toți consumatorii; - energie curată 

și eficiență energetică; - modernizarea sistemului 

de guvernanță coroprativă și a capacității 

instituționale de reglementare; 

 -protecția consumatorului vulnerabil și reducerea 

sărăciei energetice; 

 - creșterea calității învățământului în domeniul 

energiei și formarea continuă a resursei umane 
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calificate; 

 - obținerea statutului de furnizor regional de 

Securitate energetică; 

 - creșterea aportului energetic al României pe 

piețele regionale și europene prin valorificare 

resurselor energetice primare naționale. 

 Strategia Energetică a României urmărește 

îndeplinirea principalelor obiective ale noii 

politici din domeniul energiei și climei a Uniunii 

Europene, pentru anul 2030 și perspectiva pentru 

anul 2050, obiective asumate și de România. 

Ținând cont că în prezent, la nivel internațional, 

piața energiei se află într-o perioadă de tranziție 

din punct de vedere tehnologic, climatic, 

geopolitic și economic, România va trebui să se 

adaptaze și să se alinieze la aceste tendințe pe 

piețele internaționale, dar și la reașezările 

geopolitice ce influențează parteneriatele 

strategice, având atât componente de securiate și 

investiții, cât și de comerț și tehnologie. 

5.  Proiect de Lege de modificare a Legii 

energiei electrice 

 
Iniţiatori: ME 

 

 

Septembrie 

2021 

 

 

  Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 

123/2012 stabilește cadrul de reglemenetare pentru 

desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice 

și al energiei electrice și energiei termice produse în 

cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor 

primare de energie în condiții de accesibilitate, 

disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea 

normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului. 

Prin Legea nr.123/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, s-a transpuns integral 

legislația europenă în domeniul energiei electrice 

aplicabile la momentul transpunerii. În contextul 

noului pachet “Energie curată pentru toți cetățenii” 

adoptat la nivelul UE s-a revizuit cadrul european de 

politică energetică și au fost adoptate o serie de 

reglementari necesare derularii procesului de tranziție 

către o energie curată, fiind incluse prevederi 

legislative care au scopul de a contribui la 

implementarea Uniunii Energetice, la crearea unui 

cadru care să permită și să ducă la obținerea de 

beneficii concrete pentru cetățeni, la crearea de locuri 

de muncă, creștere economică și investiții în plan 

energetic. În acest context este necesară elaborarea 

unui nou act  normativ în domeniul energiei electrice. 

  Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune 

pentru piața internă de energie electrică urmărește 
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promovarea integrării piețelor naționale de energie și 

cooperarea între operatorii de sistem la nivelul UE și 

regional, eliminarea obstacolelor în vederea finalizării 

pieței interne de energie electrică, adaptarea 

sistemului electroenergetic la producerea viabilă și 

distribuită de energie din surse regenerabile, 

stimularea concurenței și facilitarea accesului 

transfrontalier pentru furnizorii de energie electrică 

provenită din diferite surse, pentru producători, 

furnizorii de servicii de stocare a energiei și consum 

dispecerizabil. Prevederile Directivei trebuie corelate 

cu prevederile reglementărilor europene în domeniul 

energiei electrice, respectiv Regulamentul (UE) 

2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul 

energiei electrice, Regulamentul (UE) 2019/942 de 

instituire a Agenției Uniunii Europene pentru 

Cooperarea Autorităților de Reglementare din 

Domeniul Energiei și Regulamentul (UE) 2019/943 

privind piata interna de energie electrică. 
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI  INFRASTRUCTURII  
 

Nr. 

Crt. 
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1.  Proiect de Lege privind modificarea 

Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru 

aprobarea Programului strategic de 

dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la 

Aeroportul Internațional București – 

Otopeni 

 

Iniţiatori: MTI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

Martie 

2021 

 

- modificarea calendarului de implementare prin 

decalarea de 5 ani a etapei de realizare a lucrărilor, 

ceea ce va asigura evitarea unui blocaj în dezvoltarea 

pe termen lung a Aeroportului Internațional Henri 

Coanda București, infrastructură aeroportuară publică 

de interes național, dezvoltare care se va baza pe un 

calendar corect și justificat în condițiile socio-

economice actuale. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră  

 

Iniţiatori: MTI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- transpune prevederile Directivei (UE) 2019/1936 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 

octombrie 2019 de modificare a Directivei 

2008/96/CE privind gestionarea siguranței 

infrastructurii rutiere și de a clarifica și îmbunătății 

prevederile Legii nr. 265/2008: 

- se modifică și completează Obiectul și domeniul de 

aplicare al Directivei 2008/96/CE în sensul că se pot 

extinde rețele de drumuri pentru care se aplică 

procedurile referitoare la evaluările de impact și la 

operațiunile de audit în domeniul siguranței rutiere, la 

inspecțiile în materie de siguranță rutieră și la 

evaluările siguranței rutiere; 

 - directiva modifică și completează modul de aplicare 

a procedurilor specifice. 

3.  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 

 

Iniţiatori: MTI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- modificarea art. 8 alin. (22), asigurarea faptului că 

prin scurtarea termenului de emitere a deciziei de 

expropriere nu se va afecta dreptul expropriatorului de 

a depune documentele de proprietate sau cel de 

eliberare a amplasamentului, prevăzute la art. 8 din 

Legea nr. 255/2010; 

 -modificarea alin. (1) a art. 9, astfel încât 

expropriatorul să fie obligat să emită decizia de 

expropriere în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

notificării prevăzute la alineatul (1) al articolului 8 din 

legea antemenționată; 

 - modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 255/2010, 

astfel încât decizia de expropriere să devină titlu 

executoriu doar după împlinirea termenului de predare 

a imobilului prevăzut în notificarea transmisă potrivit 

art. 8 alin. (22); 

 - introducerea după alin. (51) al art. 9 a cinci noi 

alineate, respectiv alin. (52) – (56), pentru 

reglementarea unor situații aferente lucrărilor de 
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utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s), 

respectiv a lucrărilor de reconfigurare a parcelelor, în 

vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole în 

cazul în care nu se obține acordul proprietarilor pentru 

schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu 

modificarea geometriei poziționării suprafeței parcelei; 

 - introducerea a două noi alineate, respectiv:  

a) alin. (41) la art. 11, conform căruia tabelele 

cuprinzând județul, localitate, numărul cadastral, tarla, 

parcelă, suprafața în metri pătrați și numele/denumirea 

proprietarului, în conformitate cu datele puse la 

dispoziție de către unitățile administrativ – teritoriale, 

respectiv statul român sau unitatea administrativ – 

teritorială și/sau numele persoanei care administrează 

vor fi aduse la cunoștința publică în condițiile 

prevăzute la alin. (4) din lege, respectiv la sediul 

consiliului local al fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale pe raza căreia se află imobilele expropriate 

şi pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 

10 zile înainte de data începerii activităţii comisiei 

prevăzute la art. 18 din lege.” 

 b) alin. (42) la art. 11, conform căruia pentru imobilele 

reprezentând terenurile forestiere, tabelele prevăzute la 

alin. (41) vor cuprinde și ocolul silvic, unitatea de 

producție, unitatea amenajistică, conform informațiilor 

și/sau documentației cadastrale, puse la dispoziție de 

MMAP, prin subunitățile din subordine.” 

 - modificarea alineatului (63) al art. 11 din Legea 

255/2010 în sensul că excluderea imobilelor ce 

urmează a se restitui, să poată fi demarată de către 

expropriator până la finalizarea tuturor etapelor 

procedurii de expropriere prevăzute de prezenta lege, 

pentru a permite rectificarea Hotărârilor Guvernului de 

expropriere în toate situațiile întâlnite în practică, în 

cadrul procedurii exproprierii; 

 - modificarea art. 12 alin. (1), în sensul în care acest 

alineat să aibă aplicabilitate și asupra lucrărilor 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s); 

 - modificarea art. 27, în sensul în care se impune 

includerea includerea serviciilor aferente procedurii de 

intabulare pentru terenurile necesare realizării 

obiectivelor de interes național, județean și local 

rezultate din alipiri, dezlipiri, schimburi, partaj 

voluntar, ce au ca finalitate lucrările de interes public 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s) în cadrul serviciilor 

scutite de taxe, pentru a elimina costurile suportate de 

expropriator în derularea acestor lucrări; 

 - modificarea art. 28 alin. (1), în sensul completării 
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excepției prevăzute de teza a II - a alin. (1) a art. 28 

prin includerea lucrărilor de interes public local 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s) deoarece acestea sunt, 

în esență, lucrări de interes public local, fiind inițiate și 

rămânând în proprietatea și în administrarea unității 

administrativ-teritoriale; 

 - introducerea după alineatul (3) al art. 28 se introduce 

un nou alineat, respectiv alin. (31), care să prevadă 

reglementarea transferului dreptului de proprietate 

asupra drumurilor și rețelelor secundare de 

îmbunătățiri funciare, de desecare necesar a fi relocate 

în vederea realizării lucrărilor de interes public 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. s), pentru a acoperi 

vidul legislativ în această privință, neadoptarea unei 

astfel de completări putând crea deficiențe și blocaje în 

implementare, prin imposibilitatea de a finaliza 

procedurile de expropriere, prin transfer al dreptului de 

proprietate; 

 - modificarea alin. (5) al art. 28, astfel încât, prin 

excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul terenurilor 

forestiere proprietate publică a statului necesare 

realizării obiectivelor de interes naţional, regional, 

judeţean, interjudeţean şi local, transferul dreptului de 

administrare se face prin efectul prezentei legi, iar 

predarea-primirea se face obligatoriu, fără alte 

formalităţi, în termen de 10 zile de la eliberarea 

amplasamentului de masa lemnoasă. Valorificarea 

masei lemnoase se face de către ocoalele silvice, 

pentru terenurile forestiere; 

 - completarea art. 28 cu un nou alineat, respectiv alin. 

(6), potrivit căruia procedurile pentru eliberarea 

amplasamentului și valorificarea masei lemnoase 

prevăzute la alin. (5) se aplică în mod corespunzător și 

pentru terenurile forestiere proprietate privată care au 

făcut obiectul exproprierii potrivit art. 5 alin. (1) din 

lege. Valoarea masei lemnoase rezultată după 

valorificare, diminuată cu cheltuielile de exploatare a 

masei lemnoase și valorificare a acesteia se transmit 

expropriatorului care o virează la bugetul de stat, cu 

excepția situației în care la stabilirea despăgubirilor 

acordate proprietarului nu a fost avută în vedere masa 

lemnoasă existent pe terenurile forestiere expropriate, 

caz în care aceasta revine proprietarului terenului. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului 

nr.26/2011 privind înființarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 

Transportul Rutier 

Aprilie 

2021 

- aplicarea Legii nr.352/2015 în bune condiții și 

eficientizarea activității de control. 
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Iniţiatori: MTI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

 

Iniţiatori: MTI, ANAP 

 

Mai 

2021 

- modificări privind termenul aferent contestațiilor în 

cadrul procedurilor de achiziție publică, precum și 

modificări în ceea ce privește completele de judecată. 

6.  Proiect de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea activităţii de transport cu 

metroul 

 

Iniţiatori: MTI 

 

 

Iunie 
2021 

-  necesitatea asigurării cadrului legal privind 

organizarea şi funcţionarea activităţii de transport cu 

metroul precum şi identificarea şi armonizarea tuturor 

aspectelor legale cu privire la organizarea şi 

funcţionarea activităţii de transport cu metroul, atât în 

domeniul activităţii de exploatare cât şi a activităţii de 

modernizare şi extindere a reţelei de metrou. 

7.  Proiect de Legea privind modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului 

nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului 

de transport pe căile ferate din România 

 

Iniţiatori: MTI 

Septembrie 

2021 

 - modificarea art.4 - Tarife de transport în sensul 

eliminarii din text a prevederilor privind 

obligativitatea publicării tarifelor și a condițiilor de 

aplicare a acestora, de către operatorii de transport 

feroviar de marfă; 

 - creșterea competitivității între operatorii de transport 

feroviar de marfă și eliminarea concurenței neloiale, în 

condițiile liberalizării pieței de transport feroviar de 

marfă; 

- obligativitatea publicării tarifelor de transport și a 

condițiilor de aplicare a acestora, de către operatorii de 

transport feroviari de marfă intră în contradicție chiar 

cu principiul enunțat la alin.(2) al Art.4, potrivit 

căruia, tarifele de transport feroviar de marfă se 

formeaza liber pe piață. De menționat ar fi și faptul că 

niciunul din operatorii de transport privați nu publică 

tarifele și condițiile de aplicare a tarifelor, în textul 

Art.4 nefiind prevăzute sancțtiuni pentru astfel de 

situații.  

8.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

 

Iniţiatori: MTI 

Septembrie 

2021 

 - stimularea dezvoltarii traficului feroviar, 

descongestionarea soselelor și crearea unui mediu 

ecologic de transport.Proiectul consta în relansarea 

transportului feroviar prin posibilitatea micșorării 

tarifelor și în eficientizarea transportului feroviar. 
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Totodată, s-ar elimina și discriminarea inadmisibila a 

transportului feroviar în raport cu transportul auto. 

Proiectul de act normativ ar trebui să reglementeze o 

tarifare cât mai echitabilă a utilizării infrastructurilor 

de transport terestru, care să ducă la diminuarea 

concurenței neloiale existente în prezent, dat fiind ca 

în cazul transportului rutier nu este prevazut un tarif de 

utilizare a infrastructurii de transport, așa cum este 

prevazut pentru transportul feroviar. Măsura este 

menita să asigure un tratament egal între modurile de 

transport feroviar și rutier. Măsura este susținută și de 

faptul că pentru transporturile maritime și aeriene este 

prevazută scutirea de la plata accizelor (art. 399, alin. 

(1) din Codul Fiscal).  

9.  Proiect de Lege privind completarea Legii 

nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 

privind fondul pentru mediu 

 

Iniţiatori: MTI 

Septembrie 

2021 

 - introducerea unui articol pentru completarea 

alineatului (1) al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196 / 2005, cu următorul conţinut: ’’cc) 

programul de iniţiere, promovare şi dezvoltare a 

transportului combinat tip RO -LA’’. Această 

modificare ajută la susţinerea, promovarea şi 

dezvoltarea transportului combinat de tip RO-LA. 

10.  Proiect de Lege pentru completarea 

articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2001 privind unele 

măsuri pentru privatizarea Societăţii 

Comerciale Combinatul Siderurgic 

’’Sidex’’- S.A. Galaţi, aprobată prin Legea 

nr. 122/2005 

 

Iniţiatori: MTI 

Septembrie 

2021 

 - reglementarea unor condiţii de plată, care din cauza 

unor lacune legislative nu au fost reglementate, prin 

introducerea unui nou alineat, cu următorul text: cu 

următorul conţinut:’’(7) diferenţa dintre valoarea 

nominală a pachetului de acţiuni rezultat în urma 

conversiei şi suma încasată din valorificarea acestuia 

va fi înregistrată de către societăţile furnizoare, 

urmând ca ulterior această diferenţă să fie recuperată 

în totalitate din surse stabilite prin hotărâre a 

Guvernului’’. 

11.  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 

 

Iniţiatori: MTI 

Septembrie 

2021 

 - 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. 
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
 

Nr.  

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 
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Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind organizarea 

activităţii de neutralizare a deşeurilor de 

origine animală 

 

Iniţiatori: MADR 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- reglementarea aspectelor tehnice privind organizarea 

activității de neutralizare a animalelor moarte provenite 

din gospodăriile crescătorilor individuali de animale. 

2.  Proiect de Lege privind pajiștile 

permanente 

 

Iniţiatori: MADR 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- stabilirea modului de organizare, administrare și 

exploatare a pajiştilor permanente în vederea verificării, 

controlului şi menţinerii suprafeţei totale ocupate cu 

pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.164/2015 a viei și 

vinului în sistemul organizării comune a 

pieţei vitivinicole 

 

Iniţiatori: MADR 

Iulie 

2021 

- alinierea reglementarilor naționale, urmare RE 273, 

respectiv 274/2017, respectiv RE 33/2018, de 

modificare a RE nr.1308/2013, regulament care a 

reprezentat temeiul juridic al Legii nr.164/2015. De 

legiferat /clarificat problematica importurilor, a 

constatării abandonului plantațiilor viticole, a 

etichetării vinului obținut din alte fructe. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte normative din 

domeniul îmbunătățirilor funciare 

 

Iniţiatori: MADR 

Decembrie  

2022 

 

 

 

 

 

- revizuirea politicilor de sprijin în sectorul 

îmbunătățirilor funciare; 

- stabilirea unor măsuri privind adaptarea și dezvoltarea 

infrastructurii și tehnologiilor utilizate pentru adaptarea 

la schimbările climatice și protecția mediului; 

- organizarea activității instituților implicate în 

implementarea reglementărilor din sectorul 

îmbunătățirilor funciare. 
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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind depozitarea 

deșeurilor 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- transpunerea în totalitate în legislația națională a 

prevederilor Directivei (UE) 2018/850 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 1999/31 privind depozitele de 

deșeuri. 

2.  Proiect de Lege privind regimul deșeurilor 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- transpunerea acquis–ului UE și implementarea 

acestuia prin transpunerea în legislația națională a 

prevederilor Directivei 2018/851/UE. 

3.  Proiect de Lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- transpunerea în totalitate în legislația națională a 

prevederilor Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 30 mai 2018 de 

modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și 

deșeurile de ambalaj, cu excepția pct.2 lit.(b), lit.(c), 

pct.4 alin.(1) lit.(a), (b) şi (d), pct.6 alin.(7) şi pct.4 

alin.(3) care au fost transpuse prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 

privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.31/2019 și a pct.5 lit.(a), 

sublit.(f) și (g) care au fost transpuse prin Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.50/2019 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 

și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor 

modificate genetic 

Iniţiatori: MMAP 

Martie 

2021 

- crearea unui cadru uniform de depunere a notificării 

pentru Statele Membre, care să asigure creșterea 

transparenței și tratarea cu eficiență și în siguranță a 

datelor gestionate, mai ales că procedura de 

introducere în mediu a organismelor modificate 

genetic este o procedură la nivel unional, iar cererea de 

notificare poate fi depusă în oricare din Statele 

Membre (SM). 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea contravențiilor 

silvice 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - 

prima sesiune 2021 

 

 

Martie 

2021 

- definirea transportului ilegal potrivit Legii nr. 

46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 

497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 

lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi 

circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului 

propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a 

prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn; 

-  corelarea prevederilor Legii nr.46/2008-Codul silvic, 

republicata, cu modificările și completarile ulterioare 

cu prevederile Legii nr.171/2010 privind constatarea și 

sanctionarea contravențiilor silvice în ceea ce privește 

tăierile fără drept și furtul de lemn (taierea și furtul 

arborilor sunt incriminate ca fapte penale în Codul 

silvic), transportului materialelor lemnoase fără 

documente legale de transport (transportul pe un 

mijloc de transport al unui volum de lemn de peste 10 

mc este infracțiune, iar sub 10 mc este contravenție). 

 - instituirea de contravenții silvice pentru încălcarea 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.497/2020 pentru 

aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 

regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase 

şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a 

celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor 

lemnoase destinate consumului propriu al 

proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a 

prevederilor Regulamentului (UE) nr.995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn; 

- definirea transportului materialelor lemnoase/ 

produselor din lemn, în mod repetat, în baza aceluiaşi 

aviz de însoţire. 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.121/2019 privind 

evaluarea și gestionarea zgomotului 

ambiant  

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- transpunerea Directivei (UE) 2020/367 și actualizarea 

Legii nr.121/2019. 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- sancționarea tăierii fără drept de arbori din vegetația 

forestieră din afara fondului forestier național ca 

infracțiune;  

 - regândirea modului în care se decontează costurile 

necesare cu paza pădurilor pentru micii proprietari 

persoane fizice și juridice;      

- activitatea de pază a pădurilor să se realizeze prin 

derogare de la prevederile Legii nr.333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

8.  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 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- creearea unui model de mecanism economic pentru 

administrarea sustenabilă și gestionarea resurselor 

naturale de interes strategic, care să permită 

Administrației Naționale Apele Române să-și asigure 

autonomia financiara în raport cu bugetul statului. 

Aplicarea corectă a premiselor de eficiență economică 

în intenția A.N. Apele Române, de reactualizare a 

cuantumului contribuțiilor de utilizare a apei, urmărind 

principiile conform Directivei Europene nr. 

60/2000/CE, de recuperare integrală a costurilor pentru 

întreţinerea infrastructurii Sistemului Naţional de 

Gospodărire a Apelor [SNGA.] Îndeplinirea 

obiectivului României, în cadrul programului de 

guvernare, de a asigura resurse financiare pentru 

protecția împotriva inundațiilor, începând cu măsurile 

identificate prin prezentul proiect de lege, pentru a 

optimiza nivelul contribuțiilor pentru apă, la momentul 

actual subdimensionate, necesare acoperirii costurilor 

totale necesare de întreținere și reparații. Costul 

inacțiunii ar fi considerabil, inclusiv pierderi 

economice mari din cauza inundațiilor și deteriorarea 

activelor (baraje, diguri, etc), esențiale pentru 

gestionarea impactului schimbărilor climatice. 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

9.  Proiect de Lege privind modificarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului                 

nr.107/2002 privind înfiinţarea 

Administraţiei Naţionale "Apele Române" 

Iniţiatori: MMAP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- armonizarea prevederilor OUG nr.107/2020, cu 

modificările aduse la Legea apelor nr.107/1996, cu 

modificările și completările ulterioare.  

10.  Proiect de Lege privind gestionarea 

deşeurilor provenite din activităţile de 

construire şi desființare 

 

Iniţiatori: MMAP 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Mai 

2021 

 

 

- realizarea unui sistem funcţional de gestionare a 

deşeurilor din lucrări de construcții prin: 

- clarificarea responsabilităţilor tuturor factorilor 

implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor 

rezultate din lucrări de construcții; 

- îndeplinirea obiectivelor strategice naţionale privind 

colectarea separată a deşeurilor rezultate din deşeurile 

rezultate din lucrări de construcții; 

- minimizarea şi reutilizarea deşeurilor rezultate din  

deşeurile  din lucrări de construcții, în măsura în care 

acestea nu sunt contaminate; 

- colectarea separată la locul de generare a deşeurilor 

rezultate din deşeurile din lucrări de construcții; 

- tratarea deşeurilor contaminate în vederea recuperării 

sau eliminării corespunzătoare; 

- înființarea de către autorităţile administraţiei publice 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după 

caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 

municipiilor de puncte de colectare și tratare a 

deșeurilor colectate provenite din activități de 

construire;  

- aplicarea principiului “poluatorul plăteşte” şi 

responsabilizarea titularului activității. 

11.  Proiect de Lege privind unele măsuri pentru 

limitarea tăierilor ilegale 

Iniţiatori: MMAP 

Mai 

2021 

- monitorizarea prin sisteme de supraveghere video a 

transportului materialelor lemnoase pe drumurile 

forestiere importante. 

12.  Proiect de Lege privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice 

 

Iniţiatori: MMAP 

Iunie 

2021 

- prin prezentul proiect se urmărește asigurarea unei 

transpuneri conforme a Directivei 92/43/CEE 

(Directiva Habitate), în scopul conformării cu cerințele 

menționate de Comisia Europeană. 

13.  Proiect de Lege privind reducerea 

impactului anumitor produse din plastic 

asupra mediului 

 

Iulie 

2021 

- transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/904 a 

Parlamentului European și a Consiliului, privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic 

asupra mediului, aplicabile anumitor produselor din 
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Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

Iniţiatori: MMAP,MEAT 

 

plastic de unică folosință, produselor fabricate din 

materiale plastice oxodegradabile și echipamentelor de 

pescuit care conțin plastic. 

14.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.289/2002 privind 

perdelele forestiere de protecție 

Iniţiatori: MMAP 

Octombrie 

2021 

- clarificări privind procedura de expropriere necesară 

realizării Sistemului național al perdelelor forestiere de 

protecție. 
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru 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 

 

Iniţiatori: MDLPA 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- este necesară preluarea în legislaţia naţională a acestei 

dispoziţii având în vedere că Regulamentul din 

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului 

European și al (...) face trimitere la decizia statelor 

membre de a nu recupera o sumă plătită în mod 

necuvenit. La alin.(2) se propune reglementarea 

renunţării la recuperarea valorii aferente cofinanţării 

publice. Reglementările privind recuperarea 

contribuției publice aferente fondurilor externe, 

acordată de la bugetele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.q) 

din Ordonanța Guvernului nr.29/2015, sunt prevăzute 

la art.27 ˆ1 (2) și sunt în concordanță cu reglementările 

la nivel național în materie, textul fiind redactat după 

cum urmează: "În limita plafonului prevăzut de art.266 

alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, sumele corespunzătoare cofinanțării publice 

aferente celor 250 EUR menţionaţi la alin.(1), nu se 

recuperează de la beneficiarul lider de proiect/partener 

român". 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de 

Investiții "C.N.I." - S.A. 

 

Iniţiatori: MDLPA,CNI 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanţa Guvernului 

nr.25/2001, în sensul stabilirii ca bugetul de venituri și 

cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." 

- S.A. să se aprobe prin ordin al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, la 

propunerea Adunării Generale a Acționarilor. 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

Iniţiatori: MDLPA, ANFP 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

 

 

 

- modificarea şi completarea normelor cu privire la care 

au fost identificate/semnalate dificultăți în aplicare. De 

principiu, vor fi avute în vedere, în principal, 

clarificarea următoarelor aspecte:  

- procedura de avizare a funcţiilor publice;  

- notificarea Agenţiei cu privire la organizarea 

concursurilor pe post;  

- punerea în aplicare a Deciziei CCR nr.737/2020, 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.79 alin.(5) din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici; 

- clarificarea atribuţiei Agenţiei în ceea ce priveşte 

cadrele de competenţă, clarificarea obiectului de 

reglementare al unor hotărâri de Guvern pentru care 

Agenţia are competenţa de elaborare;  
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare în 

Guvern 

Scopul propunerii 

- termenul de derulare al proiectului-pilot al concursului 

naţional;  

- intrarea în vigoare a normelor care reglementează 

derularea concursului naţional; clarificarea art.618, 

etc. 

4.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrative 

 

Iniţiatori: MDLPA, MAI 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- remedierea unor disfuncționalități semnalate de către 

autoritățile administrației publice locale, precum și de 

alți actori relevanți în unele dintre domeniile de 

reglementare ale Codului administrativ, respectiv: 

proprietatea publică și privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale, administrație publică locală și 

funcție publică, în vederea creșterii capacității 

administrative și a îmbunătățirii ratei de absorbție a 

fondurilor europene, precum și pentru atenuarea 

disparităților de dezvoltare înregistrate la nivel local. 

5.  Proiect de Lege pentru 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 

 

Iniţiatori: MDLPA,MF 

Aprilie 

2021 

- includerea Înaltei Curți de Casație și Justiție între 

instituțiile care au dreptul de a-și stabili cheltuieli de 

natura celor reglementate de Ordonanţa Guvernului 

nr.80/2001 prin normative proprii. Soluția juridică se 

întemeiază și pe prevederile Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, potrivit cărora, instituția își 

gestionează în mod independent resursele alocate prin 

bugetul anual, stabilind numărul autoturismelor din 

parcul auto și regimul folosirii acestora. 

6.  Proiect de Lege privind aprobarea Codului 

amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor 

Iniţiatori: MDLPA 

Decembrie 

2021 

- prin intermediul Codului amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor, legislația și normele 

metodologice din domeniile amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor precum și prevederile 

specifice din domeniile conexe (mediu, energie, 

transporturi, cadastru, proprietate, zone construite 

protejate și monumente istorice, gestiunea riscurilor 

naturale şi industriale etc.) vor fi corelate, simplificate, 

îmbunătățite și reunite într-o structură unitară astfel 

încât orice persoană fizică sau juridică să cunoască și 

să aplice corect prevederile legale în materie. 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național, Secțiunea 

a IV-a - Rețeaua de localități 

Iniţiatori: MDLPA 

 

Decembrie 

2021 

- clasificarea localităților și a unităților administrativ-

teritoriale de bază după categorii care să răspundă 

diversității nevoilor și resurselor actuale ale populației 

și să faciliteze implementarea programelor de 

dezvoltare; 

- actualizarea definițiilor și conceptelor și corelarea 

acestora cu cadrul european de planificare;  

- completarea legii cu procedurile solicitate în mod 

repetat din teritoriu (schimbarea statutului); 

- eliminarea indicatorilor indisponibili sau irelevanți și 

revizuirea celorlalți pentru a reflecta realitatea 

ultimelor decenii; 
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- introducerea unor structuri teritoriale potențiale 

necesare pentru abordarea mai eficientă a problemelor 

contemporane și obținerea finanțării europene (zone 

metropolitane). 

8.  Proiect de Lege privind aprobarea Codului 

finanțelor publice locale 

Iniţiatori: MDLPA 

Decembrie 

2021 

- îmbunătățirea sistemului de echilibrare a bugetelor 

locale.  
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MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor 

de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil din sistemul energetic 

 

Iniţiatori: MMPS 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima sesiune 

2021 

 

Martie 

2021 

- nivelul maxim pe persoană din familie crește de la 800 

lei la 810 lei, iar pentru persoana singură de la 1082 lei 

la 1445 lei; 

- cuantumul ajutorului se stabilește prin compensare 

procentuală față de o valoare de referință, pentru toate 

sistemele de încălzire, față de cuantumurile nominale 

prevăzute anterior pentru gaze naturale, energie 

electrică și combustibili solizi/lichizi;  

- se introduce suplimentul pentru energie în cuantum 

egal pentru toate gospodăriile, acordat pe tot parcursul 

anului. Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu 

lemne pentru beneficiarii ajutorului social acordat în 

baza Legii nr.416/2001, se va prelua din bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

și nu va mai fi în sarcina directă a autorității 

administrației publice locale. 
2.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

 

Iniţiatori: MMPS 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima sesiune 

2021 

 

Martie 

2021 

 

- principalele măsuri ce vor fi incluse în proiectul de 

modificare vor ține cont de: 

- includerea ca perioade asimilate în calculul celor 12 

luni de realizare a veniturilor prevăzute de Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.111/2010 și a perioadelor în 

care părintele a beneficiat de stimulent de inserție la 

momentul aplicării măsurilor de restricție în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, adoptate prin actele 

normative aprobate; 

- flexibilizarea acordării stimulentului de inserție prin 

acordarea acestuia oricând părintelui, până la 

împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 

ani în cazul copilului cu dizabilități, fără a mai fi 

condiționat de reîntoarcerea în câmpul muncii cu 60 de 

zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 

ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. 
3.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Mai 

2021 

- revizuirea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare, are 

în vedere mai multe aspecte legate de actualii 

beneficiari ai ajutorului social, dar în special atenția va 

fi îndreptată către persoana vârstnică cu venituri reduse 

sau fără venituri, în sensul stabilirii unor măsuri de 

sprijin prin acordarea unui nivel mai mare al ajutorului 

social pentru acestea și exceptarea de la îndeplinirea 

unor condiții de eligibilitate; 

 - adaptarea actului normativ la schimbările de pe piața 

muncii și necesitățile identificate la nivel național, 
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precum și găsirea unor noi măsuri referitoare la 

limitarea în timp a acordării ajutorului social pentru 

persoanele apte de muncă din familia beneficiară de 

ajutor social și stimularea comportamentului activ pe 

piața muncii, pentru a asigura inserția beneficiarilor de 

ajutor social pe piața muncii și pentru a preveni și a 

limita orice formă de dependență față de ajutorul 

acordat de stat este unul din dezideratele MMPS. 
4.  Proiect de Lege privind desfășurarea 

activităților casnice 

 

Iniţiatori: MMPS 

Iunie 

2021 

- reglementarea desfășurarii activităților casnice de către 

o persoană fizică având calitatea de salariat casnic în 

folosul unei alte persoane fizice denumită angajator, 

prin introducerea unui nou tip de contract individual de 

muncă. 
5.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Iunie 

2021 

- eliminarea discrepanțelor salariale existente în prezent 

în sistemul bugetar, precum și restabilirea ierarhiilor 

funcțiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum și 

între domenii de activitate, ierarhie care a fost 

denaturată prin modificările legislative succesive ale 

Legii-cadru nr.153/2017 în vigoare în Parlament; 

 - stabilirea unor grile de ierarhizare pentru funcțiile din 

administrația publică locală, pentru eliminarea 

discrepanțelor salariale existente în prezent, introduse 

ca urmare a aplicării nomenclatorului de funcții fără 

salarii potrivit legislației privind salarizarea în vigoare; 

- reducerea numărului de sporuri din anexele la lege, cu 

menținerea numai a celor cu adevărat relevante, și 

analiza tuturor categoriilor de sporuri, în vederea 

identificării posibilității de acordare sub formă de 

cuantum fix, având în vedere că expunerea la condiții 

de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută. 
6.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru șomaj și 

stimularea ocupării forței de muncă 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Iunie 

2021 

- modificarea definiției tânărului NEET ca fiind 

persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la 

împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de 

muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu 

participă la activităţi de formare profesională; 

 - optimizarea sistemului de acordare a indemnizației de 

șomaj și a valorii acesteia; 

- modificarea modului de stabilire a stagiului de cotizare 

pentru persoanele care au contract de muncă cu timp 

parțial;  

- stabilirea modalității de acordare a unei prime de 

formare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă, în perioada participării la programe de formare 

profesională. 
7.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii 

nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 

pentru absolvenţii de învăţământ superior 

Iunie 

2021 

- modificarea procedurii de evaluare a stagiarului în 

sensul simplificării acesteia. 
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Iniţiatori: MMPS 

8.  Proiect de Lege privind modificarea și 

completarea Legii asistenței sociale 

nr.292/2011 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Iulie 

2021 

- asigurarea în fiecare localitate a cel puţin unui asistent 

social cu normă întreagă; 

 - reglementarea atribuțiilor de asistență socială care sunt 

partajate între stat și autoritățile administrației publice 

locale la nivel de comună, oraș, municipiu, respectiv, la 

nivel de județ, parte din pachetul minim de servicii 

publice de interes local la nivelul fiecărei unități 

adminsitrativ-teritoriale. Cooperarea între unitățile 

administrativ-teritoriale(UAT-uri) pentru asigurarea 

asistenţilor sociali din cadrul serviciilor publice de 

asistență socială care deservesc localități defavorizate, 

pentru realizarea evaluărilor și elaborarea planurilor de 

intervenție și pentru asigurarea managementului de caz 

în cadrul serviciilor de asistență comunitară pentru 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale. 
9.  Proiect de Lege privind regimul cumulului 

pensiilor cu veniturile salariale, în scopul 

reducerii cheltuielilor bugetare și pentru 

modificarea unor acte normative 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Iulie 

2021 

- reglementează situația exprimării în scris pentru 

persoanele care au calitatea de pensionari și care se pot 

încadra în autoritățile și instituțiile publice centrale și 

locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, 

precum și în cadrul regiilor autonome, societăților 

naționale, companiilor naționale și societăților 

comerciale la care capitalul social este deținut integral 

sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-

teritorială, între suspendarea plății pensiei pe durata 

exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, 

de serviciu sau a actului de numire în funcție; 

 - se modifică prevederile Legii nr.53/2003 –Codului 

muncii, Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice și a Onanţei de urgenţã a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în sensul anterior 

precizat. 
10.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Iulie 

2021 

- eliminarea inechităților din sistemul public de pensii și 

întărirea principiului contributivității și al egalității de 

tratament pentru toți asigurații sistemului public de 

pensii. Introducerea unei formule de calcul care să 

reflecte principiile enunțate anterior. 

11.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.53/2003 – Codul 

muncii 

 

Iniţiatori: MMPS 

August 

2021 

- transpune Directiva 2019/1152/UE privind 

transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în 

Uniunea Europeană pentru informarea salariaților 

asupra cerințelor minime de informare cu privire la 

aspectele esențiale ale raportului de muncă și la 

condițiile de muncă. 
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12.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.219/2015 privind 

economia socială 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Octombrie 

2021 

- facilitarea procesului de integrare socio-profesională a 

persoanelor defavorizate, prin:  

1) subvenționarea locurilor de muncă pentru 

persoanele defavorizate încadrate în întreprinderi 

sociale de inserție pe perioade cuprinse între 6 – 24 

luni;  

2) acordarea de sprijin financiar întreprinderilor 

sociale de inserție în vederea asigurării de acompaniere 

socio-profesională și sociale pentru încadrarea 

persoanelor defavorizate pe piața convențională a 

muncii. 
13.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Noiembrie 

2021 

- transpunerea unor măsuri din Directiva (UE) 

2019/1158 în contextul prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.111/2010, respectiv cele 

referitoare la concediul pentru creșterea copilului de 

patru luni, care trebuie efectuat anterior împlinirii de 

către copil a unei anumite vârste, de până la maximum 

opt ani.Noile dispoziții vor urmări implementarea 

prevederilor Directivei referitoare la: 

- stabilirea unei perioade minime de cel puțin 2 luni a 

concediului pentru creșterea copilului, care nu poate fi 

transferată între părinți, precum și introducerea unei 

mai mari flexibilități la nivelul formei în care se poate 

lua concediul pentru creșterea copilului (pe bază de 

normă întreagă sau de fracțiune de normă, sau în alte 

forme flexibile), având în vedere faptul că flexibilitatea 

mărește șansele ca părinții, în special tații, să facă uz de 

dreptul lor la un astfel de concediu. directiva va 

permite părinților și persoanelor cu responsabilități de 

îngrijire să reconcilieze mai bine sarcinile profesionale 

și cele de îngrijire. 
14.  Proiect de Lege privind asistența socială a 

persoanelor vârstnice 

 

Iniţiatori: MMPS 

 

Decembrie 

2021 

- revizuirea mecanismelor necesare implementării 

principiilor cadrului european de asigurarea a calității 

în domeniul serviciilor sociale: principiul proximității 

și al prevenției, al soluțiilor exhaustive la nevoile 

diversificate și complexe ale persoanei, asigurarea 

managementul de caz în îngrijirea pe termen lung a 

persoanelor vârstnice. 
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1.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanțelor și 

preparatelor stupefiante și psihotrope  

 

Iniţiatori: MS 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Martie 

2021 

- completarea corespunzătoare a legislație naționale în 

scopul punerii sub control a noi substanțe stupefiante și 

psihotrope la recomandarea Organismului Internațional 

pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației 

Națiunilor Unite. 

2.  Proiect de Lege pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății 

 

Iniţiatori: MS 

Octombrie 

2021 

- completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății cu un nou-titlu XXI Registrul 

Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate. 
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1.  Proiect de Lege  privind acceptarea 

Convenției globale pentru recunoașterea 

calificărilor din învățământul superior, 

adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 

 

Iniţiatori: MEd.,CNRED 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Februarie 

2021 

 

 

- acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea 

calificărilor din învățământul superior, adoptată la 

Paris la 25 noiembrie 2019.  Convenția permite crearea 

unui cadru normativ internațional, la nivel mondial, 

care va facilita mobilitatea academică și profesională 

și va sta la baza dezvoltării legislației naționale 

2.  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 

 

Iniţiatori: MEd. 

Aprilie 

2021 

- reglementarea cadrului legal cu privire la joint degree; 

în absența reglementării legale a acestui concept, cele 

10 universități românești deja integrate în Rețele 

Universităților Europene nu vor putea elibera diplome 

joint degree, neputându-și valorifica internațional 

expertiza și potențialul academic, și nici obiective deja 

asumate în proiectele câștigate prin competiție 

europeană; 

- consolidarea studiilor terțiare nonuniversitare 

organizate în cadrul universităților, prin includerea 

finanțării acestor structuri în contractul de finanțare 

instituțională. 

3.  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 

 

Iniţiatori: MEd. 

 

Iulie 

2021 

- asigurarea sprijinului financiar pentru studenți prin 

stabilirea unui cuantum minim al burselor studențești. 

4.  Proiect de Lege  privind modificarea Legii 

educației naționale nr.1/2011 

 

Iniţiatori: MEd., MF, MCID 

 

Decembrie 

2021 

- suplimentarea finanțării de bază printr-un capitol 

bugetar dedicat finanțării cercetării științifice din 

universități (în prezent universitățile nu primesc nicio 

formă de finanțare instituțională pentru cercetare 

științifică, în pofida rolului lor esențial în producția 

științifică). În acest fel se va susține dezvoltarea 

activităților CDI în universitățile publice, crescând 

performanța și vizibilitatea cercetării românești în plan 

internațional; 

- prevederi privind LSR ca limbă maternă; 

- definirea clara a centrelor judeţene de resurse şi 

asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/ 

CMBRAE) daca sunt unități conexe de învățământ 

special integrat ale învăţământului preuniversitar, cu 

personalitate juridică, coordonate metodologic de 

inspectoratul şcolar sau doar conexe ale 
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învățământului preuniversitar; 

- reformularea activităților și serviciilor educaționale 

desfășurate de CJRAE/ CMBRAE;      

- clarificarea modalității de normare a profesorilor în 

centre și cabinete de asistență psihopedagogică. La 

acest moment, în Legea educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, există 

prevederi ce creează confuzie la nivelul 

CJRAE/CMBRAE, respectiv: 

- conform art. 83, alin. (11), "Unui post de consilier 

şcolar îi este alocat un număr maxim de 600 de elevi, 

respectiv un număr maxim de 300 de preşcolari, în 

cadrul unui cabinet de asistenţă psihopedagogică, 

respectiv în cadrul unui cabinet interşcolar de asistenţă 

psihopedagogică”, începând cu anul şcolar 2021 – 

2022; 

- conform art. 262, alin.(7), ” Norma didactică a 

consilierului şcolar corespunde unui post de consilier 

şcolar în cabinetul de asistenţă psihopedagogică, 

respectiv în cabinetul interşcolar de asistenţă 

psihopedagogică şi se stabileşte prin raportare la un 

număr de 500 de elevi, 500 de elevi şi preşcolari sau 

de 300 de preşcolari. Activităţile specifice normei 

didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei şi cercetării”, începând 

cu anul școlar 2020-2021;   

- redenumirea funcției didactice, prin înlocuirea 

sintagmei „profesor în centre și cabinete”, cu cea de 

„profesor consilier școlar” cu specializare în 

concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de 

învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi 

probele de concurs valabil pentru încadrarea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

- clarificarea nivelului de studii minim necesar pentru 

ocuparea unui post de mediator școlar și corelarea 

legislației existente în acest moment. 

  Legea educației naționale nr.1/2011 condiționează 

accesul pentru această ocupație  de deținerea diplomei 

de licență (necesară ocupațiilor din grupa majoră 2 din 

COR), în condițiile în care în COR, ocupația de 

mediator școlar este inclusă în grupa majoră 3, pentru 

care nivelul studiilor este cel liceal; 

- măsuri speciale pentru organizarea și desfășurarea 

examenelor pentru acordarea gradelor didactice II și I.   

b) tipuri și forme  de organizare și desfășurare în sistem 

online, a practicii pedagogice a elevilor și studenților.  

- introducerea unei secțiuni, secțiunea 101, privind 
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reglementarea învățământului pedagogic;  

- este necesară armonizarea prevederilor legislative 

specifice în domeniul învățământului pedagogic 

preuniversitar- specializări/ calificări/ documente de 

studii. 

5.  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii 

privind finanțele publice nr.500/2002 

 

Iniţiatori: MEd., MF 

 

Decembrie 

2021 

- renunțarea la blocarea fondurilor universităților la 

final de an în cazul în care acestea nu se cheltuiesc, 

astfel încât soldul să se poată cheltui fără acordul 

Ministerului Educației și al Ministerului de Finanțe. 
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MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII  
 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege  privind adoptarea unor măsuri 

referitoare la infrastructuri informatice și de 

comunicații de interes național și condițiile 

implementării rețelelor 5G 

 

Iniţiatori: MCID 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

- stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a 

producătorilor de tehnologii, echipamente și programe 

software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de 

comunicații de interes național, precum și în rețelele de 

comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură 

servicii de comunicații electronice de tip 5G, fiind urmărite 

considerente ce țin de eliminarea oricăror riscuri, amenințări 

și vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării 

țării. 

2.  Proiect de Lege privind datele deschise și 

reutilizarea informațiilor din sectorul public 

 

Iniţiatori: MCID, SGG,ADR 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- reglementează cadrul juridic al reutilizării documentelor 

aflate în posesia entităților publice, pe care acestea le-au 

creat în cadrul activității publice proprii, inclusiv în vederea 

creării unor noi produse și servicii informaționale, precum și 

modalitățile practice de facilitare a reutilizării. 

- transpune Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele 

deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public. 

3.  Proiect de Lege privind realizarea Cadrului 

național de referință pentru realizarea 

interoperabilității în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor 

 

Iniţiatori: MCID, SGG,ADR 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- stabilește cadrul național de referință pentru realizarea 

interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor, denumit în continuare CNRTIC, drept cadru 

minim obligatoriu pentru instituțiile și autoritățile publice 

centrale respectiv cadru minim de referință pentru celelalte 

instituții și autorități publice, în vederea asigurării 

interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor și 

autorităților publice pentru furnizarea serviciilor publice 

electronice. 

4.  Proiect de Lege  pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în domeniul 

comunicațiilor electronice și pentru stabilirea 

unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor 

de comunicații electronice 

 

Iniţiatori: MCID 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

- transpunerea în legislația națională a Directiva (UE) 

2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 

decembrie 2018 de instituire a Codului european al 

comunicațiilor electronice, act legislativ prin care au fost 

cuprins, într-un singur document, toate directivele din 

domeniul comunicațiilor electronice. Prin această reformare 

a cadrului european din domeniul comunicațiilor electronice 

s-a creat și ocazia unor modificări și completări de 

anvergură pentru normele naționale ce stau la baza furnizări 

de rețele și servicii de comunicații electronice. 

5.  Proiect de Lege  pentru modificarea și 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale 

 

Iniţiatori: MCID 

Aprilie 

2021 

 - propunerea de modificare a actului normativ se referă la: 

1. la articolul 2, punctul 111 se abrogă; 

2. la articolul 2, punctul 161 se abrogă; 

3. la articolul 2, punctul 163 se abrogă 

4. la articolul 2, punctul 166 se abrogă 
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Nr. 

Crt. 

Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

5. la articolul 8 alineatul (6) lit.b1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: “b1) serviciile poștale prevăzute la 

alineatul (3) lit a), b), d) și e) furnizate pe baza unui 

contract scris încheiat de expeditor sau integrator cu 

furnizorul de servicii poștale”. 

6.  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii 

nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu 

privire la construirea și exploatarea unui Centru 

de cercetare în domeniul antiprotonilor și al 

ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 

octombrie 2010 

Iniţiatori: MCID 

Aprilie 

2021 

- suplimentarea contribuției României la construirea centrului 

FAIR cu valoarea de 8,16 milioane euro (la nivelul 

prețurilor din 2005), prelungirea perioadei pentru plata 

acestei contribuții până în 2027 și precizarea noii denumiri a 

autorității statului desemnate să reprezinte România în 

aplicarea Convenției FAIR, respectiv Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării.  

7.  Proiect de Lege  pentru modificarea și 

completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 

privind cercetarea științifică şi dezvoltarea 

tehnologică 

 

Iniţiatori: MCID 

Iulie 

2021 

- modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 

57/2002 privind cercetarea  științifică și dezvoltarea 

tehnologică, cu modificările și completările ulterioare cu 

reglementări privind instalațiile și obiectivele speciale de 

interes național și finanțarea instituțională de bază; 

- introducerea unor dispoziții care să reglementeze IOSIN din 

punct de vedere al înființării, organizării și funcționării, 

evaluării periodice precum și prevederi care să constituie 

temei de drept pentru aprobarea prin hotărâre a Guvernului a 

criteriilor de evaluare și selectare și a normelor 

metodologice privind susținerea financiară a acestora; 

- introducerea unui mecanism de finanțare care să asigure 

predictibilitate și un mediu stabil pentru INCD, și anume 

finanțarea instituțională de bază, calculată pe bază de 

standarde de cost. 

 

  



PROGRAMUL LEGISLATIV AL GUVERNULUI ROMÂNIEI 
PENTRU ANUL 2021 

 

61 
 

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 
 

Nr.  

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege  pentru modificarea Legii 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general 

 

Iniţiatori: MTS 

 

Decembrie 

2021 

- creșterea plafonului de acordare a avansului și 

modalitățile de acordare a acestuia, pentru 

finanțările nerambursabile din fonduri publice. Se 

vor evita blocajele cauzate de presiunea fluxului 

financiar care este pusă pe beneficiar. 
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SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI 
 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport  

 

Iniţiatori: SGG,ANAD,LCD 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Martie 

2021 

- prezentul proiect de modificare și completare a Legii 

nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajul 

în sport, reprezintă o urgență legislativă deoarece, la 1 

ianuarie 2021 a intrat în vigoare prevederile noului 

Cod Mondial Anti-Doping revizuit iar, România prin 

angajamentele asumate are obligația armonizării 

legislației în domeniul anti-doping cu noile prevederi. 

La elaborarea proiectului de modificare și completare 

au fost avute în vedere noile prevederi internaţionale 

în domeniul dopajului în sport, respectiv modificările 

aduse Codului Mondial Anti-Doping, urmare 

procesului de revizuire, modificări ce au fost aprobate 

de către Comitetul Executiv al Agenției Mondiale 

Anti-Doping, la Katowice, Polonia, în noiembrie 2019 

și în cursul anului 2020, modificări ce se impun a fi 

preluate integral în legislația românească.Totodată, 

proiectul răspunde exigenţelor formulate de Agenţia 

Mondială Anti-Doping, Consiliul Europei şi 

UNESCO. 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii  

nr.111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 

controlul activităţilor nucleare 

Iniţiatori: SGG, CNCAN 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

Aprilie 

2021 

- abrogarea art.4 alin.(3) și (5), modificarea art.41, 42, 

anexei 3 punctul 8 și 9 din Legea nr.111/1996. 

3.  Proiect de Lege privind datele deschise și 

reutilizarea informațiilor din sectorul public 

 

Iniţiatori: SGG,ADR, MCID 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Aprilie 

2021 

- reglementează cadrul juridic al reutilizării 

documentelor aflate în posesia entităților publice, pe 

care acestea le-au creat în cadrul activității publice 

proprii, inclusiv în vederea creării unor noi produse și 

servicii informaționale, precum și modalitățile practice 

de facilitare a reutilizării. 

- transpune Directiva (UE) 2019/1024 a parlamentului 

European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul 

public. 

4.  Proiect de Lege privind realizarea Cadrului 

național de referință pentru realizarea 

interoperabilității în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor 

 

Iniţiatori: SGG,ADR, MCID 

Aprilie 

2021 

- stabilirea cadrului național de referință pentru 

realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei 

informației și comunicațiilor, denumit în continoare 

CNRTIC, drept cadru minim obligatoriu pentru 

instituțiile și autoritățile publice central respective 

cadrul minim de referință pentru celelalte instituții și 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

 

autorități publice, în vederea asigurării 

interoperabilității sistemelor informatice ale 

instituțiilor și autorităților publice pentru furnizarea 

serviciilor publice electronice. 

5.  Proiect de Lege privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe 

 

Iniţiatori: SGG,DRP 

 

PRIORITATE LEGISLATIVA - prima 

sesiune 2021 

 

Mai 

2021 

- abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe 

perioada vacanței parlamentare din perioada iulie-

august 2021, potrivit propunerilor de domenii 

transmise de ministerele / instituțiile interesate. 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte, precum și pentru 

aprobarea plății cotizației anuale în vederea 

participării Institutului Național de Statistică 

în calitatea de asociat în cadrul Comitetului 

de Statistică și Guvernanță în Statistică al 

OCDE 

 

Iniţiatori: SGG,CPM,INS 

 

Iulie 

2021 

- punerea în aplicare a măsurilor ce derivă din deținerea 

statutului de asociat în cadrul Comitetului de Statistică 

și Guvernanță în Statistică al OCDE, aprobarea 

achitării cotizațiilor ce decurg din această calitate, 

aferente anului 2021, precum și pentru următorii ani în 

care România are calitatea de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al 

OCDE. 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.82/1992 privind 

rezervele de stat 

 

Iniţiatori: SGG,ANRSPS 

Septembrie 

2021 

- redefinirea unor termeni; 

- reglementarea scoaterii din rezerva de stat pe perioada 

stării de alertă, asediu, urgență, mobilizare sau război; 

- reglementarea finanțării constituirii unor stocuri și a 

dezvoltării infrastructurii rezervelor de stat; 

- îndeplinirea necesităților de asigurare a unui nivel 

minim de produse petroliere, inclusiv implicarea 

sectorului public prin rezervele statului. 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.477/2003 privind 

pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare 

 

Iniţiatori: SGG, ANRSPS 

Septembrie 

2021 

- optimizarea planificării resurselor destinate asigurării 

cererilor forţelor armate române şi celor aliate 

dislocate pe teritoriul naţional în scopul întăririi 

garanţiilor de securitate într-un mediu regional şi 

internaţional complex; 

- corelarea activităţii de pregătire a teritoriului pentru 

apărare, dezvoltarea infrastructurii sistemului naţional 

de apărare în acord cu obligaţiile NATO şi UE de 

asigurare a mobilităţii trupelor; 

- reglementarea regimului juridic al rezervelor de 

mobilizare; 

- înființarea unei activităţii finanţate integral din 

venituri proprii. 
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Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect de Lege 

Termen de 

prezentare 

în Guvern 

Scopul propunerii 

9.  Proiect de Lege privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe 

 

Iniţiatori: SGG,DRP 

Noiembrie 

2021 

- abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe 

perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2022, 

potrivit propunerilor de domenii transmise de 

ministerele / instituțiile interesate. 

 


